


 
 

  



Sevgili Sağlık Ekibi Çalışanları,

Bildiğiniz gibi Haziran 2009’da kabul edilen yeni “Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve 
İşleyişleri Talimatı” çerçevesinde Sağlık Ekipleri Eğitimi Programı da yeniden düzenlendi. 
Bu çerçevede ilki 27-28 Temmuz 2009 ve 3-4 Ağustos 2009 tarihlerinde TFF Sağlık Eğitim 
Programı 1. Basamak Kursu adı altında yapılan kursların ikincisinin Aralık 2009 tarihinde, 
üçüncü ve sonuncusunun ise 2010 futbol sezonu bitiminde yapılması planlanmaktadır. 

Yine yeni talimat çerçevesinde eğitim programına katılan kişilerin, program sonunda kendi 
branş programları çerçevesinde sınava tabi tutulmaları öngörülmektedir. Sınavdaki başarı 
oranını arttırmak ve başarıyı kolaylaştırmak amacıyla, her bir TFF Sağlık Eğitim Kursu sırasında 
yapılacak olan sınavın bir önceki kursta anlatılanlarla sınırlı olması kararlaştırılmıştır. Elinizdeki 
bu “TFF Sağlık Eğitim Programı 1. Basamak Kursu Ders Notları” bu amaçla hazırlandı. Bu 
şekilde kurs sırasında anlatılan güncel bilgilere toplu halde ulaşma imkanı yanında, her an ve 
her yerde bu bilgileri tekrar tekrar okuma ve gözden geçirme kolaylığı sağlanmış olmaktadır. 

Eğitim faaliyetlerinin sporcu sağlığı ve yüksek sportif performans açısından önemi açıktır. 
Amacımız sağlık ekibi çalışanları olarak hem bireysel gelişimimizi daha ileriye taşımak, 
hem de Türk futbolunu sağlık alanında bugün olduğu gibi hep en önlerde tutmaktır. 

Dr. Ömer Taşer
TFF Sağlık Kurulu Başkanı
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Sahada İlk Müdahale, Uyulması Gereken Kurallar  
ve Oyuna Devam Kararı 

Dr.Cengiz Dinç 
70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi 

 
Sahada yaralanma sonrası oyun sahası içine giren takım doktorunun ilk 
değerlendirmesi gereken durum saha içindeki yaralanmış oyuncunun bilinç 
durumudur. Sporcunun bilinci kapalıysa ilk yardımın ABCsi olan hava yolunun 
açık tutulması, nefes alıp verdiği, dolaşım kontrolünün yapılması unutulmaması 
gereken hayati önemi olan yaklaşımlardır. Bunlarla ilgili olarak gerekli acil 
müdahaleler saha içinde uygulanmalı gerekli ise sporcunun en yakın sağlık 
kuruluşuna ambulansla sevki sağlanmalıdır. 
 
Takım doktorunun saha içinde sıklıkla karşılaştığı yaralanmalar;  
 

1. Kontüzyonlar 
2. Sprainler (bağ yaralanmaları) 
3. Kas strainleri 
4. Kafa travmaları 
5. Yüzeysel travmatik cilt lezyonları  
6. Kırıklar ve çıkıklar 

 
Bunlar içinde özelikle kanamalı travmatik cilt lezyonları, kanamanın kısa sürede 
durdurulması gereken ve mümkünse sporcunun sahaya en kısa sürede 
döndürülmesi gereken durumdur. Böyle durumlarda kanamanın en kısa sürede 
durdurulması için kompresyon bandajları, stepler, doku yapıştırıcıları gibi geçici 
uygulamalarla oyuncunun müsabakayı veya devreyi tamamlaması, daha sonra 
cerrahi olarak sütüre edilmesi uygun olacaktır. 
 
Sahada Yaralanmanın Tanımlanması ve Oyuna Devam Kararı 
 
Takım doktorunun en kısa sürede ve en doğru kararı vererek oyuncunun oyuna 
devam edip etmeme karını vermesi, işi gereği olarak son derece önemlidir. Bu 
kararın verilmesinde bir algoritmanın uygulanması karar süresini ve hata riskini 
en aza indirecektir. Bu algoritma sırası ile; 
 

 Yaralanmanın nasıl meydana geldiğinin görülmesi 

 Saha içinde yaralanma hakkında sporcudan bilgi alınması 

 Yaralanan bölgenin inspeksiyonu 

 Yaralanmış bölgenin palpasyonu 

 Yaralanmış bölgenin aktif olarak hareketi 

 Yaralanmış bölgenin pasif hareketi 

 Dirence karşı kuvvet uygulanması 
 
Bu algoritma sırası ile uygulanmalı bir önceki basamak tamamlandıktan sonra bir 
diğerine geçilerek devam edilmelidir. Eğer geçilen yeni evrede problem varsa 
sporcu zorlanmamalı ve bir önceki evre tekrar gözden geçirilmelidir. 
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I.  Yaralanmanın nasıl meydana geldiğinin görülmesi 
Takım doktoru müsabakayı ya da antrenmanı yakından takip etmelidir. Bu, 
takım doktoruna yaralanmanın yeri, şiddeti ve ne tip bir yaralanma olabileceği 
konusunda bir öngörü sağlar. Bu öngörü, kısa süre içerisinde verilmesi 
gereken oyuna devam kararında hekime yardımcı olacaktır. 
 
II. Saha içinde yaralanma hakkında sporcudan bilgi alınması 
Bu durum sporcunun o anda duyduğu ağrı, hakem ve diğer takım 
oyuncularının olaya müdahil olma istekleri gibi sebeplerle her zaman için 
kolay olmayabilir. Mümkünse en kısa süre içerisinde yaralanmanın yeri, nasıl 
olduğu ve ne kadar ağrı hissettiği ile ilgili soruların cevapları alınmaya 
çalışılmalıdır.  
 
III. Yaralanan bölgenin inspeksiyonu 
Sporcudan yaralanma ile ilgili saha içi veya dışı anemnez alındıktan sonra 
gözlem evresine geçilmelidir. Mümkünse yaralanmış bölgenin inspeksiyonu 
gereklidir. Aşırı şişlik veya kanama, şekil bozuklukları yaralanmanın derecesi 
hakkında bilgi verir. Futbol müsabakalarında ayak bileği ve ayak 
yaralanmalarında her zaman çorabın çıkarılması zaman açısından problem 
yaratabilmektedir. Böyle durumlarda hekimin yaralanmanın şiddeti ile ilgili 
olarak şüphesi varsa çorap çıkarılmalıdır. Bu evrede öncelikle hareket 
ettirilmeden sadece inspeksiyon yapılmalıdır. Yaralanmanın ciddi olduğu 
düşünülüyorsa ilgili bölge hareket ettirilmeden tespit edilerek oyuncu saha 
dışına alınmalıdır. 
 
IV. Yaralanmış bölgenin palpasyonu 
Yaralanmış bölgede deformite yoksa yumuşakça palpasyon yapılmalıdır. Bu 
esnada sporcuda belirgin ağrı ve hassasiyetin varlığı, şişlik, muayene 
edilmelidir. Gerekli durumlarda sağlam tarafla kıyaslama yapılabilir. Muayene 
esnasında oyuncuyla verbal iletişime girilmeli sporcunun yüzündeki ifadeye 
bakarak yaralanmanın şiddeti anlaşılmaya çalışılmalıdır. 
 
V. Aktif hareket testi 
Takım doktoru sporcusunun bir önceki evrelerdeki muayeneleri sonucunda 
oyuna devam edebileceğini düşünüyorsa bu evreye geçer. Bu evrede 
sporcudan yaralanmış bölgeyi hareket ettirmesi istenir ve eğer sporcu aktif 
olarak hareket ettiremiyorsa bir önceki evreye geri dönülmelidir. 
Yapabiliyorsa hareket esnasında sporcunun yüzündeki mimikleri gözlenmeli, 
ağrı düzeyi sorgulanmalıdır. 
 
VI. Pasif hareket testi 
Bu evredeki muayene yapılırken, iyi bir aktif eklem hareket açıklığı olmayan 
bölgenin harekete zorlanılmaması gerektiği akıldan çıkarılmamalıdır. Pasif 
hareket testi aktif hareket açıklığında ya da çok az üstünde yapılmalıdır. 
 
VII. Dirence karşı kuvvet uygulanması 
Sporcunun daha önce uygulanan evrelerdeki muayeneler neticesinde oyuna ya 
da antrenmana devam edemeyeceği kararı verilmiş ise yapılmasına gerek 
yoktur. Muayenede yaralanmış bölgedeki kasların aktif dirence karşı 
kontraksiyonu istenir. Ne kadar kuvvet üretebildiği anlaşılmaya çalışılırken 
ağrı ve duyduğu rahatsızlık sorgulanır. Kasılma gücünü kademeli olarak 
artırması istenir. 
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Bu algoritma takip edilerek muayene tamamlanır ve sonucunda yaralanmanın 
derecesi hakkında takım doktoru bir fikir sahibi olur. 
 
YARALANMANIN DERECESİ 

1. Derece yaralanmalar (minör inflamasyon bulguları) 
2. Derece yaralanmalar (orta düzeyde inflamasyon) 
3. Derece yaralanmalar (ciddi düzeyde inflamasyon ve özellikle hareket 

kaybı) 
 

Minör yaralanmalarda pasif hareket açıklığı serbestken majör yaralanmalarda 
hareket çok az ya da imkansızdır. 
  
Üçüncü derece yaralanmalarda her zaman tablo gürültülü olacağından takım 
doktoru oyuna devam edemeyeceği kararını vermekte hiç zorlanmayacaktır. 
 
Birinci derece yaralanmaların çoğunda sporcu genellikle oyuna devam edebilir 
hatta çoğu kez sizin muayenenizi bitirmenize bile fırsat vermeden oyuna 
devam etmek isteyecektir. Sporcunun oyuna devam edip edemeyeceği 
kararında zorluk yaşanan yaralanmalar genellikle 2.derece yaralanmalardır. 
 
Tanımlanan algoritmadaki yedi evreyi de geçen ve oyuna devam edebileceği 
düşünülen oyuncu destekli olarak ayağa kaldırılmalı, daha sonra desteksiz 
olarak ayakta durması istenilmeli, desteksiz yürütülmeli, gerekli hallerde öne 
arkaya sağa sola joglar veya sprint attırılarak kesin olarak oyuna devam 
edebileceği kararı verilmelidir. 

 
Bir takım doktoru sporcunun oyuna devam edebileceğini düşünse bile mutlaka 
oyuncunun da oyuna devam edip edemeyeceğini sorması gerekir. 
 
OYUNA DEVAM KARARININ VERİLMESİNDE KARŞILAŞILAN 
ZORLUKLAR 
 Sahada sporcuyla kooperasyon güçlüğü, 
 Sporcuya müdahale esnasında hakem ya da saha içinde ki diğer 

oyuncuların müdahil olma istekleri, 
 
 Teknik ekibin oyuncunun oyuna devam edip edemeyeceği kararının acil 

verilmesi konusunda hekimden beklentisi, 
 Oyuncunun oyuna devam ederek kendini test etmek istemesi, 
 
Pratikte oyuna deva edip etmeyeceğinin kararının verilmesinde zorlanılan 
durumlar arasında 
 
- Minör kas strainleri 
- Minör kafa travmaları 
- Orta şiddetteki kontüzyonlar 
- 1. derece ayak bileği sprainleri sayılabilir. 
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Sahada ve Soyunma Odasında Yapılabilecek  
Acil Müdahaleler 

Dr. Mehmet Ünal 
Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Sporcu Eğitim, Sağlık ve Araştırma Merkezi 
 
Futbol temas ve çarpışmalara çok açık bir spordur. Bu nedenle 1988 

yılında “American Academy of Policy” tarafından Amerikan Futbolu ve Hokey 
ile sakatlık riskleri açısından aynı sınıfa alınmıştır. Groh ve arkadaşlarının yapmış 
oldukları bir çalışmaya göre spor kazaları tüm kazaların yaklaşık %8’ini (5-15) 
oluşturmaktadır.  Bu kazaların sonucunda; 

 Çok büyük bir kaza 1/40 kişi, 

 Sakatlık durumu 1/4000 kişi, 

 Ölüm 1/40.000 kişi görülmektedir.  

 
Spor kazalarının branşlara göre dağılımına bakıldığında futbol sakatlanma 

riski olarak en üst sıralarda yer almaktadır.  
 
100 sporcu başına; 
 
•Futbol’da 10 kaza, 
•Güreş’de 3 kaza, 
•Boks’da 3 kaza,  
•Atletizm’de 1 kaza,  
 

Tüm Spor yaralanmalarının; yaklaşık %50’sinde sakatlık ortalama 3 hafta 
süreli, %10’unda birkaç ay süreli, %0.5’inde 1 yıl ve daha uzun süreli olmaktadır.  
Spor yaralanmalarının en sık görüldüğü yaş 20 civarıdır ve bayanlarda sakatlık 
riski, erkeklere göre 2 kat daha fazladır. 
 

Spor sakatlıklarına sahada ve soyunma odasında yapılan ilk müdahale; 
sporcunu, hafif ve orta dereceli yaralanmalarda daha erken aktivitelerine 
dönebilmesini, ağır sakatlıklarda, kalıcı hasarı önleme ve hayatta kalımı artırma 
yönünde oldukça önemlidir. 

 
Spor Sakatlıklarında hasarı en aza indirmek için muhtemel riskler önceden 

değerlendirilmeli ve gerekebilecek tıbbi ve destek malzemeleri yanımızda 
olmalıdır.  
 
Takım Doktorunun yanında bulundurması gerekli malzemeler: 
•TA,  
•Stetoskop, 
•Otoskop, oftalmaskop, 
•Ambu,  
•Laringoskop,  
•Cervical Coller, 
•Destek malzemeleri, 
•Gerekli ilaçlar, 
•Pansuman malzemeleri vb. 
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Takımımızdaki oyuncularımızın sağlık durumlarını iyi bilmeliyiz. Var olan 
hastalıklarıyla ilgili ilaçlar yanımızda her zaman bulunmalıdır. Astım, Diyabet, 
Allerji vs. Spor Yaralanmalarını değerlendirirken sporcuda hayati tehlike var!, 
hayati tehlike yok! tablosu hemen değerlendirilmelidir.  
 
Spor Yaralanmaları; 
 
•Hayati Tehlike Mevcut, 
•Hayati Tehlike Yok, 
 
 Sporcunun ayrıntılı ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi gereklidir. Bu 
değerlendirmeyi hakemin aceleciliğine, antrenörün oyuncunun durumunu merak 
etmesine, rakip oyuncuların zaman geçiriyor endişelerine ve olaya müdahil 
olmaya çalışan basına rağmen hayati tehlikeye maruz bırakabilecek en küçük risk 
bırakmayacak şekilde yapmalıyız. 
 
Sporcunun ayrıntılı ve hızlı bir şekilde değerlendirilmesi yapılırken her takım 
doktoru farklı bir risk değerlendirme skalası kullanmalıdır.  
 
Spor Sakatlıklarının Değerlendirilmesinde Sık Kullanılan Skalalar; 
 
•AVPU, 
•Glasgow Koma Skalası (E4, V5, M6), 
•Travma Skoru, 
 
AVPU: 
•A- Alert: Uyanık, 
•V- Sesli uyarana cevap, 
•P- Ağrılı uyarana cevap, 
•U- Unresponsive, cevapsız 
 
GLASGOW KOMA SKORU; 
 
1- Göz Açma Yanıtı (E); 
 a- spontan göz açık   E=4 puan 
 b- sözlü uyaran ile göz açar  E=3 puan 
 c- ağrılı uyaran ile göz açar  E=2 puan 
 d- göz açmaz    E=1 puan 
2- Sözel Yanıt (V); 
 a- oryante    V=5 puan 
 b- konfüzyonda ancak sorulara yanıt var V=4 puan 
 c- uygunsuz yanıtlar   V=3 puan 
 d- anlaşılmaz sözler   V=2 puan 
 e- yanıt yok    V=1 puan 
3- Motor Yanıt (M); 
 a- emirlere uyuyor   M=6 puan 
 b- lokalize ediyor   M=5 puan 
 c- ekstremitelerini kaçırmaya çalışıyor M=4 puan 
 d- anormal fleksiyon   M=3 puan 
 e- ekstensör yanıt   M=2 puan 
 f- hareket yok    M=1 puan 
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Glaskow Koma Skalası Değerlendirme Tablosu; 
 
•Koma:     GKS <8, 
•Orta derecede kafa travması: GKS= 9-12 
•Hafif derecede kafa travması: GKS= 13-15 
 

 
Bilinç Kapalı, Hayati Tehlike Var ise; hayatı tehdit eden durumlar hemen 

gözden geçirilmelidir.  
•Solunum ve Kalbin durması: Öncelik kalp ve solunum durmasındadır. Eğer kalp 
ve solunum ile ilgili bir problem varsa hemen ilk yardımın ABC’si uygulanır.  
İlk Değerlendirme; 
•A-Hava yolunun açık tutulması, 
•B-Solunum ve ventilasyon, 
•C-Dolaşım, 
•Problem var  Kardiyo-Pulmoner Resüsitasyona başlanır (CPR). 
•Şok durumu söz konusu ise damar yolu açılmalı ve gerekli kontroller sonrasında 
yapılmalıdır. 
•Kanamanın mevcudiyetinde zedelenen bölge tampone edilmeli ve 
bandajlanmalıdır.  
 
 

Bilinç Açık, Hayati Tehlike Yok ise; 
•Ayrıntılı Anemnez, 
•Fizik Muayene, 
•Kanama ve açık yaraların bakımı ve tampone edilmesi, 
•Travma görmüş bölgenin bakımı ve PRICES Protokolünün uygulaması 
 
PRICES Protokolü; 
 
•P: Protection: Koruma;  
•R: Rest: İstirahat;  
•I: Ice: Buz;  
•C: Compression: Kompresyon bandajı;  
•E: Elevation: Elevasyon;  
•S: Support: Destek;  
 
İlk Değerlendirme; 
•A-Hava yolunun açık tutulması, 
•B-Solunum ve ventilasyon, 
•C-Dolaşım, 
•Problem varCPR 
•Problem yok Nörolojik Değerlendirme (AVPU, GLASGOW KOMA SC.), 
•Detaylı Değerlendirme (NDS, TA, SS, Temp., FM) 
 
Fizik Muayene; 
•Baş, göz, burun, maksillofasiyal bölge, 
•Servical Bölge, 
•Toraks, 
•Scapula, klavikula, 
•Omurlar, 
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•Pelvis, 
•Ekstremiteler, 
•Batın ayrıntılı olarak incelenir. Sistemlerin fizik muayenesi yapılır. 
 
 Baş yaralanmalarının %20’sinde beyin sarsıntısı riski mevcuttur. Düşme 
sonucu kafa travması geçiren ya da kafatasına şiddetli darbe alan her 4 kişiden 
birinde İntrakranial hematom gelişebileceği unutulmamalıdır. 
 
 Kafa Travmasının Değerlendirilmesi; 
•Anemnez, 
•İlk değerlendirme (ABC) 
•Vital bulguların tespiti (hipotansiyon, taşikardi şok, bradikardi, hipertansiyon, 
solunum bozukluğu  Cushing triadı) 
•Kısa nörolojik muayene,  
  a) bilinç düzeyi (GKS),  
  b) pupiller fonksiyonlar,  
  c) lateralizasyonun tespiti, 
 
  
Kafa Travmaları; 
•Kafatası kırıkları (lineer kırıklar, çökme kırıkları, açık çökme kırıkları, kafa 
tabanı kırıkları), 
•Difuz Beyin hasarı; 
  a) Konküzyon, 
  b) Difuz aksonal yaralanma, 
•Fokal Yaralanmalar; 
  a)kontüzyonlar (coupe-contrecoupe lezyonları) 
  b) intrakranial kanamalar (epiural kanamalar, subdural 
 hematomlar, subaraknoidal kanamalar) 
 
Yüz bölgesine gelen darbelerde; 
 * burun kırıkları, 
 * zigomatik kemikte kırık, 
 * orbita kırıkları, 
 * maksillar kemikte kırık, 
 * mandibular kemikte kırık, 
 * diş ve diş arkında kırıklar vb. 
 
•Kırık ve çıkıkların stabilizasyonu, kanamaların tamponlanması, açık yaraların 
pansumanı ve infeksiyon riskine karşı proflaksisi yapılmalıdır. 
 
Kırıklarda kan kaybına ve hemorajik şok’a dikkat edilmelidir. 
•Tibia ve humerus kırıklarında yaklaşık 750 ml, 
•Femur kırıklarında yaklaşık 1500 ml, 
•Pelvis kırıklarında yaklaş 2000 ml kanama görülebilir ve bu kayıplara bağlı 
olarak kişide hipovolemiye bağlı şok tablosu görülebilir.  
 

Künt Batın travmalarında asıl sorun tanıdaki güçlüktür. Kanamaya ve 
hipovolemik şoka dikkat edilmelidir. 

Yaz kamplarında ve sıcak havada yapılan aktivitelerde Hipertermiye, kış 
kamplarında ve soğuk havada yapılan aktivitelerde Hipotermiye dikkat  
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 edilmelidir. Yaz kamplarında ve sıcak havada yapılan aktivitelerde 
sporcuların yeterli miktarda sıvı almaları sağlanmalıdır. Hipertermi riski gözardı 
edilmemelidir. 

Ayrıca özellikle kamp yapılan bölgelerde hayvan ısırıkları ve böcek 
sokmalarına karşı gereken önlemler alınmalı, sporcularda allerjik reaksiyonlar ve 
hatta anaflaksi gelişebileceği gözardı edilmemelidir. 

Spor yaralanmalarında erken dönemde yapılan doğru müdahaleler, 
sporcunun hafif ve orta düzeydeki sakatlıklarında daha erken aktivitelerine 
dönebilmesine fırsat sağladığı gibi, ağır yaralanmalarda kalıcı sakatlık 
oluşumunun engellenmesine ve hatta sporcunun hayati fonksiyonlarının zarar 
görmesine de engel olabilmektedir.  

 
 
KAYNAKLAR: 
1- Travma ve Resüsitasyon Kurs Kitabı, C. Ertekin, K. Günay, M. 

Kurdoğlu ve K. Taviloğlu, İstanbul-2000 
2- Prokop L. Spor Hekimliğine Giriş, Bayer Kimya Sanayi. 
3- Halpern BC and Rosen MH. Evaluating the Severely Injured 

Athlete, p:17-20, Sports Medicine Secrets, 2nd Edition. Mellion 
MB, Philadelphia-1999 

4- Halpern BC and Rosen MH. Injuries and Emergencies on the 
Field, p:20-25, Sports Medicine Secrets, 2nd Edition. Mellion 
MB, Philadelphia-1999  
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Sporcunun Hastaneye Transferi  
ve Uyulması Gereken Kurallar 

Dr. Metin Ergün 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı 

 
 
Spor ortamlarında hastaneye transferi gerektiren sağlık problemleriyle sıkça 
karşılaşılmaktadır. En çok sporcularda görülmekle birlikte bazen antrenörler, 
hakemler, resmi görevliler, taraftarlar ve diğer bireyler de bu tür problemlere 
maruz kalabilmektedirler. 
 
Yaralanmış bir sporcunun hastaneye transfer süreci takım doktorunun kararı ile 
başlar ve sporcunun sahadan veya sağlık odasından ambulansa ve sonrasında 
ambulans ile hastaneye/sağlık merkezine transferiyle tamamlanır. Sürecin 
sorunsuz bir şekilde işlemesi ancak bütün ayrıntıların ve alternatif çözüm 
yollarının gözetildiği bir hastaneye transfer planı ile mümkün olacaktır. 
 
Hastaneye transfer planı 
Sporcunun hastaneye transferinde önceden ve dikkatlice yapılandırılmış yazılı bir 
planın mevcudiyeti çok önemlidir. Bu plan çerçevesinde bölgesel acil servisler ve 
hastaneler ile işbirliği yapılmalı ve olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak adına 
alternatif sağlık merkezleri ile yedekleme sistemi oluşturulmalıdır. Planın 
uygulanabilirliği, belli aralıklarla yapılacak tatbikatlar ile zamana uyum ve 
verimlilik düzeyi açısından test edilmeli ve tespit edilen aksaklıkların 
giderilmesine çalışılmalıdır. 
 
Hastaneye transfer planı çoğu zaman hekimin de bulunduğu resmi 
müsabakalardaki uygulamaları akla getirmektedir. Resmi müsabakalardaki 
düzenlemeler federasyon ve il spor müdürlüklerinin inisiyatifinde 
gerçekleşmektedir. Fakat özel müsabakalar, antrenmanlar ve kamp dönemlerini 
kapsayan acil yardım ve hastaneye transfer planları ise kulüplerin 
sorumluluğundadır. Bunların organizasyonu ve uygulamasına öncülük etmek 
takım doktorunun görevleri arasındadır. 
 
Hastaneye transfer planı komponentleri 

• Personel 

• İletişim 

• Donanım 

• Saha içi transport 

• Ulaşım planı 

 
Personel (Sağlık ekibi) 
Sporcunun hastaneye transferinde görevli sağlık personelinin temel ve ileri 
yaşam desteği konularında iyi eğitilmiş ve deneyim sahibi olması şarttır. Sık 
görülen yaralanmalarda olduğu gibi nadir görülen ve beklenmeyen 
yaralanmalara da hazırlıklı olunmalıdır. Sağlık ekibini oluşturan üyelerin 
görev tanımlarının yapılmış olması, bunun iyice anlaşılması ve üyelerin 
birbirlerinin beceri düzeylerini ve kapasitelerini bilmeleri ekip uyumunu 
attıracak ve olası aksaklıkların önüne geçilmesini sağlayacaktır. Belli 
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aralıklarla yapılacak hizmet içi eğitim çalışmaları ve denetimler ile bilgiler 
tazelenmeli, zamana uyum ve verimlilik düzeyleri test edilmelidir.  
 
İletişim 
Kolay ve etkili bir iletişim ağı, acil yardım ve transfer planında anahtar bir rol 
oynamaktadır. Burada takım doktoru, sağlık ekibinin diğer üyeleri ve sahada 
görevli sağlık personeli ile ambulans personeli, acil servis ekipleri ve 
konsültan hekimler arasında hızlı ve sağlıklı bir iletişimin sağlanması çok 
önemlidir. İletişim araçları olarak çalışır durumdaki sabit telefonlar, cep 
telefonları, telsiz vs. kullanılabilir. Bunların önceden gerekli numara kayıtları 
yapılmış ve işlerliği kontrol edilmiş olmalıdır. Herhangi bir sorun 
yaşandığında yedeklerinin hazır ve kullanılabilir durumda olması gerekmektedir.  
 
Donanım 
Yaralanmış sporcuya saha koşullarında tıbbi müdahale için içerik yönünden 
yeterli sağlık çantaları ve saha kenarı taşıma sedyeleri hazır durumda 
olmalıdır. Bunların dışında stadyumdaki ilk müdahale veya sağlık odasının ve 
ambulansın tıbbi donanımının yeterli olması gerekmektedir. Ülkemizde 
ambulansların standartları ve bunlarda çalışacak personelin nitelik ve niceliği, 
acil sağlık araçları ile ambulans hizmetleri yönetmeliği (Resmi Gazete Tarih: 
07/12/ 2006 Sayı: 26369) ve buna ilişkin değişiklik yapılmasına dair 
yönetmelik (Resmi Gazete Tarih: 04/12/ 2007 Sayı: 26720) ile belirlenmiştir. 
Bu yönetmeliğe göre: 
 

Ambulans standartları 
 Acil yardım ambulansı: Her türlü acil durumda, olay yerinde ve ambulans 

içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek 
ekibe ve tıbbi donanıma sahip kara aracıdır. 

 Hasta nakil ambulansı: Acil tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta veya 
yaralıların nakli amacıyla kullanılan kara aracıdır. 

 Özel donanımlı ambulanslar: Hasta veya yaralıların yaş, fiziksel ve tıbbi 
durumları ile ambulansların görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliğine göre 
özel olarak tasarlanmış ve buna göre ekip ve ekipmanla donatılmış 
araçlardır. 
 

Bu tanımlamalar dikkate alındığında, stadyumlarda yer alacak ambulansların 
acil yardım ambulansı niteliğinde olması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Yönetmeliğe göre; acil yardım ambulansında en az üç personelden oluşan bir 
ekip görev yapmaktadır. Bu ekipte en az bir hekim veya ambulans ve acil 
bakım teknikeri, bir sağlık personeli ile bir şoförün bulunması gerekmektedir. 
Ambulansların asgari donanımı ile ilgili liste Tablo 1’de verilmiştir. 
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Saha içi transport 
Yaralanan sporcunun sahadan dışarıya taşınması sırasında hızlı olunmalı 
ancak aceleci davranılmamalıdır. Sporcu hareket ettirilirken kontrollü 
davranılmalı ve diğer sporcuların veya görevlilerin gözetimsiz yardımından 
kaçınılmalıdır. Baş, omurga veya alt ekstremitelere ilişkin ciddi bir yaralanma 
şüphesi mevcut ise sporcunun, omurga tahtası veya rijid bir boyunluk 
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takıldıktan sonra sedye vasıtası ile sahadan taşınması daha güvenli olacaktır. 
Taşıma sırasında sporcu sedyeye bantlar ve kemerler ile tespit edilmiş olmalı 
ve olumsuz çevresel koşullara (yağmur, kar, çamur, toz vs.) karşı korunmuş 
olmalıdır. 
 
Ulaşım planı 
Ambulansın yeri, stadyuma giriş ve çıkış planı, hastaneye ulaşım güzergahı ve 
alternatif yollar önceden belirlenmiş olmalıdır. Ayrıntılı bir harita sistemi, 
mevcut teknolojik imkanlar çerçevesinde GPS gibi tekniklerden 
faydalanılması ve yol durumu hakkında anlık bilgilerin elde edilmesiyle 
zaman kayıplarının önüne geçilebilecektir. Periyodik olarak yapılacak 
tatbikatlar ile ulaşım planının test edilmesi, uygulamadaki sorunların önceden 
tespit edilerek giderilmesini sağlayacaktır.  

 
Takım doktorunun sorumlulukları 

• Sağlık tedbirleri, sporcunun hastaneye transfer koşulları ve mevcut sağlık 
merkezleri hakkında önceden ayrıntılı bilgi sahibi olmak 

Müsabaka günü veya önceki gün yapılan teknik toplantılarda sunulan ilgili 
bilgilerin edinilmesi takım doktoru için çok önemlidir. Takımın kendi sahasında 
yaptığı müsabakalarda sürekli tekrarlanan bu plan takım doktorunca belki çok iyi 
bilinmektedir. Ancak deplasman müsabakaları, kamplar veya dış ülkelerde 
yapılan organizasyonlarda takım doktorunun bu bilgileri önceden edinmesi veya 
herhangi bir plan yoksa bunun hazırlanmasına öncülük etmesi şarttır. 

• Stadyumdaki mevcut sağlık tedbirleri ve imkanlarının kontrol edilmesi 
Takımla birlikte müsabakadan 1-1.5 saat önce stadyuma ulaşıldığında yapılması 
gereken kontroller: 

– Stadyumun fiziksel koşulları ve acil durumlarda ulaşım kolaylıklarının 
gözden geçirilmesi  

– Sağlık odasının yeri ve donanımının kontrolü 
– Taşıyıcı personel ve sedyelerin kontrolü 
– Ambulans, personel mevcudiyeti ve yerleşiminin kontrolü 
– Risk oluşturabilecek hava ve çevresel koşulların tespit edilmesi ve 

gerekli önlemlerin alınması ile ilgili olarak hakem ve idari görevlilere 
bildirimi 

– İletişim araçları ve ağının kontrolü 
• Yaralanan sporcuya acil tıbbi müdahalenin yapılması 
• Gerektiğinde yaralanmış sporcunun saha dışına ve hastaneye transferinin 

sağlanması 
 

Sporcunun sağlığını daha fazla riske etmeyecek şekilde güvenli şartlarda saha 
dışına ve hastaneye transferinin sağlanması takım doktorunun kararı ve kontrolü 
altında olmalıdır. Bu kararın alınması ve zamanlaması takım doktorunun 
sorumluluğundadır. Takım doktoru aynı zamanda sporcuya kimin refakat edeceği 
konusunda karar vermek durumundadır. Bu konuda, sporcunun sağlık durumunun 
ciddiyeti ve aciliyeti, ambulansın donanımı ve personel niteliği gibi koşullar ve 
doğal olarak tıbbi etik kurallar etkili olacaktır. 
 

• Sağlık merkezi ile iletişime geçerek sporcunun sağlık durumu ve yapılan 
müdahale ile ilgili sözlü ve yazılı bilgi verilmesi 

• Sporcunun sağlık durumunun takip edilmesi 
• Sahada en kısa zamanda yeni ambulansın yerini alması ve sağlık 

tedbirlerinin devamının sağlanması 
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Sporcunun hastaneye transferinde dikkat edilmesi gerekenler 
Baş ve boyun ile ilgili şüpheli bir yaralanma varlığında, hayatı tehdit eden bir risk 
veya daha ileri bir yaralanma tehlikesi olmadıkça sporcu hareket ettirilmemeli ve 
herhangi bir giysi veya ekipman çıkarılmaya çalışılmamalıdır. Zorunlu hallerde, 
müdahaleyi engelleyebilen giysi ve ekipmanlar ancak kesilerek çıkarılmalıdır. 
Hastaneye transferden önce hava yolu açıklığı ve servikal immobilizasyon mutlak 
sağlanmış,  gövde ve ekstremiteler tespit edilmiş olmalıdır.  
 
Hastaneye transfer endikasyonları 
Hava yolu obstrüksiyonu 

Hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra acil transferi sağlanmalıdır. 
Anafilaksi 

IM Adrenalin enjeksiyonu ve acil transfer. 
Solunum güçlüğü/arrest 

Kardiyopulmoner resusitasyon (CPR) başlatılmalı ve stabilizasyon 
sağlandığında hastaneye transferi hemen başlatılmalıdır. 

Tansiyon pnömotoraks 
2. interkostal aralıktan kalın bir iğne veya toraks tüpü ile dekompresyon 
yapılıp hastaneye transferi acil olarak sağlanmalıdır. 

Kardiyak arrest 
Defibrilasyon ve CPR uygulamaları başlatıldıktan ve kardiyak 
stabilizasyon sağlandıktan sonra hastaneye transfer hemen başlatılmalıdır. 

İleri dehidratasyon 
IV sıvı verilmesi ve acil transfer. 

İç organ yaralanması (dalak, karaciğer, böbrek…) 
IV sıvı verilmesi, ağızdan sıvı veya yemek alımının kısıtlanması ve acil 

transfer. 
İç kanama (retroperitoneal, 3.boşluklar ve pelvis) 

IV sıvı verilmesi, ağızdan sıvı veya yemek alımının kısıtlanması ve acil 
transfer. 
Aşırı kanama 

Kanama kontrolü, gerekirse IV sıvı verilmesi ve acil transfer. 
Şüpheli boyun ve diğer omurga yaralanması 
Bilinç kaybı veya bilinç düzeyinde azalma eğilimi 

Servikal immobilizasyon, omurga desteği ile tespit ve hemen transfer. 
Konfüzyon, nörolojik semptomlar, artan baş ağrısı 

En kısa zamanda (ideal olarak < 4 saat) transfer ve acil bakım. 
Kafatası, pelvis ve uzun kemik kırıkları 

Ekstremite tespiti, gerekiyorsa IV sıvı verilmesi, ağızdan sıvı veya yemek 
alımının kısıtlanması ve acil transfer. 

Açık kırık 
Yara bakımı ve kapatılması, ekstremite tespiti, gerekiyorsa IV sıvı 
verilmesi, ağızdan sıvı veya yemek alımının kısıtlanması ve hemen 
transfer. 

Çıkıklar 
Redükte edildiyse ilk 4 saat içerisinde, redüksiyon sağlanamadı ise tespit 
edilmiş şekilde hemen transfer. 

Olası kırık ve/veya multipl bağ yaralanması 
Ekstremite tespiti ve ilk 4 saat içerisinde transfer. 

Ekstremitelerde nörovasküler yaralanma 
Ekstremitede akut kompartman sendromu 
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Ekstremite tespiti, ağızdan sıvı veya yemek alımının kısıtlanması ve ilk 4 
saat içerisinde transfer. 
 

Isı hastalığı 
Giysilerin çıkarılması, soğutma, IV sıvı verilmesi ve acil transfer. 

Hipotermi 
Islak giysilerin çıkarılması, tedrici ısıtma ve hemen transfer. 

Hipoglisemi / Diyabetik insülin şoku 
IV veya PO glikoz uygulaması, hemen transfer, IM glukagon uygulaması 

gerekebilir. 
Göz yaralanması 

Intraoküler basıncı arttırmayacak şekilde göz pedi uygulaması sonrası 
hemen transfer ve konsültasyon. 

Dental yaralanma 
Yaralanma şiddetine göre ilk 4 saat içerisinde transfer ve sonrasında diş 
hekimliği konsültasyonu. 
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Cilt Yaralanmaları ve İnsan Isırığı 
Dr. Orhan Çizmeci 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı 
 
 Günümüzde spor çeşitliğindeki artış, sporla ilgilenen kişi sayısını da 
arttırmaktadır. Teknolojinin yardımı ile sporda hız, travmaya açıklık en üst 
seviyeye gelmiştir. Sporun çeşitliliğini artıran ve bunun için malzeme üretip, 
endüstri geliştiren kurum ve kuruluşlar, sporcuların o spor dallarında nasıl 
korunacaklarını detaylı olarak düşünmeyip, koruyuculuk konumunda geri 
kalmışlardır. Ancak bazı spor dallarında eskiye kıyasla daha az travma 
görülmektedir, örneğin atletizm gibi. Ayrıca hem deri ve yumuşak doku 
yaralanmalarında hem de maksillofasiyal yaralanmalarda sınırlı sayıda  araştırma 
yapılmaktadır. 
 
 Spor yaralanmaları genel olarak iki gruba ayrılır; akut ve tekrarlayan 
yaralanmalar. Deri ile ilgili travmalar akut grubun en çok görüldüğü şeklidir. Deri 
hemen hemen her akut travmada az veya çok etkilenir. Bu etkilenmenin medikal 
açıdan faydası da vardır. Şöyle ki travmanın giriş yerini, travmanın şiddetini ve 
yaygınlığını deri lezyonunu gösterebilir. Spor yaralanmaları ülkelere, spor 
alışkanlıklarına, sosyokültürel yapıya ve hatta mevsimlere göre değişiklikler 
gösterir. Örneğin İngiltere de yapılan bir araştırmada Ağustos sonu ile Kasım ayı 
arasında yaralanmaların maksimum olduğu bulunmuştur. Ayrıca bu araştırmalarda 
modern ülkelerde spor yaralanmalarının giderek arttığı ve ağırlaştığı da 
görülmüştür. Travmaya uğrayan bölgelere bakıldığında kollar ve yüzün en çok 
etkilenen yerler olduğu görülmüştür. Yine İngiltere’de yapılan bir araştırmada, 
yaralanmaların %80’inin yumuşak dokuda olduğu saptanmıştır. 
 
 Travmalarda yaşa göre dağılıma bakıldığında spor yapanlar arasında 18 ila 
25 yaşın en çok yaralananlar olduğu tespit edilmiştir. 
 
 Spor yaparken yaralananların cinsiyetlerine göre dağılımı ise erkekler 
aleyhine bulunmuştur. Bu oran 1/1,2 veya 1/3 arasında sporun çeşidine bağlı 
olarak değişmektedir. 
 
 Acil servislere başvuranlara bakıldığında; yüz yaralanmalarının en hızlı 
getirildiği, yıllar içinde kask kullanma alışkanlığının artması ile travmanın 
yaygınlığının azaldığı ancak gelen travmatik sporcu sayısının arttığı izlenmiştir. 
Son yıllarda kay-kay gibi çocukluk döneminde yapılan ve hayatın tecrübesiz 
döneminin verdiği çoşku ile aşırı  akrobatik hareketlerin yapıldığı sporda yüz 
yaralanmaları artmaktadır. Örnek vermek gerekirse iki yılda acil servise başvuran 
kay-kay yaralanması, sadece Amerika’da 100.000 civarındadır. 
  
 Bunların önemli kısmı yine deri ve yüz bölgesi yaralanmalarıdır. Ve 
bunların %46’sı koruyucu ekipman kullanmamaktadır. Buna tezat olarak 
skater’larda aerobik yapanlarda büyük yaralanmalar daha azdır.  
  

DERİ YARALANMALARINDA LEZYONUN SINIFLANMASI 
 Derinin, travma sonrası oluşan yaralanmaları az sayıdadır. Özelliği ise her 
yaralanmada birkaç lezyonun birlikte görülebilmesidir. Önemi ise iz bırakmaması  
için hızlı ve doğru tanı ve tedavi gerekir. 
 Bu lezyonlar, Kontüzyon  (ezilme, berelenme), Abrazyon (sıyrık), 
Laserasyon, İnsizyon ve Avulsiyondur. 
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KONTÜZYON (BERELENME, BRUISE) 
 Künt travma sonrası sık görülür. Künt cisim deriye çarpınca deri altındaki 
dermal subdermal plexus ve küçük venler, hatta arterioller yırtılıp kanarlar. 
  
Bölgenin şişmesi sadece bu kanamadan dolayı değil ödemden dolayı da olur. 
Çoğunlukla deri bütünlüğü korunmuştur. Ancak kemiklerin yüzeye olduğu 
yerlerde veya açılı gelen darbelerde deride kontüzyonun etrafında laserasyon  
veya abrazyon görülebilir. Kontüzyonun yaygınlığı darbenin şiddetine, yumuşak 
dokunun gevşekliğine, kişisel özelliklere bağlıdır.  Örneğin çocuklarda ve ileri 
yaştaki erişkinlerde küçük travmalardadaki kontüzyon büyük, yaygın olabilir. 
Anatomik olarak göz kapakları ve dudaklar çok şişer. Alın ve yanak bölgesi daha 
az reaksiyon verir. 
 
 Kontüzyonun tedavisi kolaydır. Ödemin olduğu ve minimal hematomun 
bulunduğu bölgeye soğuk uygulaması yapılır. Fazla basınç uygulamadan sargı 
veya elastik bandaj ile sarılır. El, el bileği, kol, ve yüz bölgesine, baldır ve ayak 
bileğine sargı yapılırken dolaşımı veya sinirlerdeki nörolemna akışını bozmayacak 
kadar basınç yapılmalıdır. Distalde venöz ödem, nöropraksi ve şiddetli ağrıya 
neden olabilir. Eğer subkutan dokuda damarların yırtılmasına bağlı oluşan 
hematom büyükse direne edilebilir. 
 
 Hematomun primer direnajı yapılmayacaksa, sekonder girişim gerekebilir. 
Fakat gerek kulak sayvanı gerekse nazal septumda kontüzyona bağlı hematom 
varsa en kısa zamanda steril şartlarda kanama direne edilmelidir. Direnaj sonunda 
kontüzyona uğramış bölge iki yönlü olarak basınçla kapatılır ve özellikle günlük 
takiple izlenmelidir. Kontüzyonun yakınında laserasyon olabilir. Laserasyona 
debridman yapmak gerekir. Yapılmazsa pigmentasyon veya aşırı skar oluşabilir. 
Bazen laserasyonun altında yağ dokusu atrofisi olur, yumuşak doku çökebilir. 
 
ABRAZYON (SOYULMA) :  

Derinin yüzeyel yaralanmasıdır. Hasar sadece epidermis ve hemen 
altındadır. Papiller dermis tabakası görülür ve peteşiyel kanamalar olur. Tipik 
yanma ve acı duyusu olur. Dermisin alt tabakası sağlamdır. Derinin yenilenmesini 
sağlayan germinatif tabaka korunmuştur. Yaygın ve pürtüklü yüzeye çarpma ile 
oluşur. Bazen hızlı travmalarda epitelyum bir tarafa birikir. Bu travmanın yönünü 
gösterir. 

 
 Yüzeyel olması nedeni ile hızlı iyileşir. Bakımı esnasında lokal 
infiltrasyon gerekebilir. Eğer derinin dermis tabakasında yabancı cisimler varsa 
çıkarılması  gerekir. Yabancı cisimlerin varlığında kayıt tutulmalı ve özellikli 
yabancı cisimler saklanmalıdır. Eğer nekrotik alanlar varsa temizlenir. Sağlıklı 
dokular yaklaştırılır ve dikilir. Travma esnasında epitelyum iyi şekilde soyulmuş 
ve yerinde duruyorsa greft gibi yerine yayılabilir. Genelde tam kalınlıkta kayıp 
olmadığı için hızla epitelize olur. Islak pansuman, yağlı  preparatlar, düşük iritan 
özellikli pansuman malzemeleri yeterli olur. Kapama esnasında minimal basınç 
uygulanır. Eğer infeksiyon riski yoksa pansuman seyrek yapılır. Dokuda küçük 
yabancı cisimler varsa, infeksiyon riski yüksekse günlük değişim gerekir. Hemen 
her defasında tatuaj riski de azalır. Topikal ajan olarak yağlı antibiyotikli 
preparatlar önerilir. Ya da sadece tulle-gras, bacti-gras gibi hazır antiseptik bezler 
kullanılır. Antiseptik bezler yüzeye yapışıp, her gün kaldırılırsa tatuaj yapacak 
yabancı cisimlerin dermisten uzaklaşmasına çok yardımcı olur. 
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 Kötü renk değişimi kalıcı olabilir. Bunu önlemek için belki dermabrazyo 
bile gerekebilir. Petrol ürünü yağlar veya gres implante olmuş ise çözücü olarak 
aseton veya eter kullanılabilir. Sonrasında bol serumla yıkanmalıdır. Sonra aynı 
tarzda kapatılır. İyileşme, epitelizasyon 7-10 gün sürer. Sonra eritem kalır. 
Eritemin iyileşmesi aylar sürecektir. Aşırı sıcak ve güneş ışığı eritemi artırır. 
 
LASERASYON: 

Bu hasar künt travma ile daha çok kemik çıkıntıların olduğu bölgedeki 
derinin, basınç nedeni ile tam kalınlıkta yaralanmasıdır. Bir beyzbol sopası, 
futbolcunun ayakkabısının alt kısmı, koruyucu başlığın kenarının çarpması, masa 
tenisi veya tenis raketinin çarpması sonucu oluşubilir. Klinik olarak laserasyonla 
insizyon bazen karışabilir. Travma çok şiddetli ve tanjansiyel ise iki veya üç tip 
deri yaralanması olabilir. Laserasyonu ayırt etmek için, yakın muayene 
yapıldığında yara dudaklarının inversiyon yaptığı görülür. Bu tarz yaralar keskin 
objeler tarafından yapılamaz. İnsizyonda ise yara dudakları birbirinden uzaklaşır 
ve inversiyon olmaz. Kolaylıkla ayırtedilir. Laserasyon oldukça kanamalıdır. 
Kanama distal bölgede daha az olur. Yüzeyel yaralanma olduğundan kolay 
görülür ancak skalpteki laserasyonlar zor bulunabilir ve daha fazla kanarlar. 
Özellikle (bu kanama miktarının) çocuklarda çok önemi vardır. Yabancı cisimler 
bu yaralanmada da sıklıkla bulunur. Mekanik olarak temizlenmelidir. Zorluk 
olursa sık ıslak pansumanlarla bunlar çıkabilir. 

 
 Baş boyun bölgesinde oluşan spor yaralanmalarında fotoğraf çekilmesi 
gerekir. Onarım sonunda olabilecek aksilikleri sporcuya bildirmek gerekir, aşırı 
iyimser olunmamalıdır. 
 
 Yara bakımı yapılırken lokal anestezi, bazen sedasyon dahi gerekebilir. 
Geniş ve derin yaralarda ameliyathane şartlarında gerekirse anestezi altında bakım 
yapılmalıdır. Kural olarak, derin dokularla uğraşılıp, bir saatten fazla sürecek 
girişimlerde ameliyathane şartları gerekir. Çocuklarda küçük işlemler dahi panik 
ve aşırı anksiyeteye neden olacaktır. Çocuklarda 15 dakikanın üzerinde sürecek 
cerrahi işlemler anestezi gerektirecektir. 
 
 Lokal anestezi erişkinlerde üç amaca hizmet eder; hastaya gereksiz 
anestezi verilmemiş olur. Postop ağrıyı  önler, hemostazı kolaylaştırır. Anestezik 
madde yaraya uygulanırken, 1 ila 3 cc‘yi geçmeyecek kadar yara dudaklarına 30 
veya 28 g’luk iğnelerle yapılmalıdır. 10 cc’lik enjektör için 25 g uygundur. Lokal 
anesteziklerin Ph’sı asidik olduğundan uygulaması yangılı ve ağrılı olur; Ağrıyı 
azaltmak için bikarbonat solüsyonu ile (% 8,5’luk) tamponlanması faydalıdır. 
Lokal anestezik madde olarak bupivokain kullanılması, 24 saate kadar uzayabilen 
lokal anestezi sağlayabilir. 
 
 Yaranın hazırlanması; uyuşturulmuş yara sahası serumla temizlenip 
debridman gerekirse yapılır. Serum fizyolojik, toksik olmayan hafif sabunlar 
(İvory soap), seyreltilmiş betadin kullanılır. Diğer ajanlar hücreye açık yarada 
zarar vereceği için tercih edilmez. 
 
 Alkol, hidrojenperoksit, klorheksidin kullanılmaz. Kural olarak 
konjunktivaya uygulanabilecek kadar hafif antiseptik ajanlar açık yarada temizlik 
veya tedavi için kullanılmalıdır. Girişim bölgesindeki kaş veya kirpikler kesilmez. 
Ancak diğer kıllar gerektiği kadar kesilir. Deri daha kolay kapatılabilir. Travmatik 
tatuajın önlenmesi için tüm yabancı cisimler temizlenmelidir. Temizlik papiller 
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dermise kadar yapılır. Bu işlem bisturi, fırça hatta sert diş fırçası ile de yapılabilir. 
Retiküller dermise herhangi bir işlem yapılmaz. Zira germinatif tabaka etkilenip, 
epitelizasyon yerine yara skar dokusu ile kapanabilir. Yağ dokusu görüldüğünde 
artık skar dokusu ile iyileşme kaçınılmazdır. 
  
 Yüzeyel yaralar 5-7 gün içinde toparlarlar. Daha fazla gecikirse sorun var 
demektir. Kapatma ıslak veya yağlı-antibiyotikli pansumanlarla yapılır. Dikiş 
konulacak yerler altlarda absorbe olan, ince seyrek dikişler olmalıdır. Deri de ise 
absorbe olmayan monoflamalar tercih edilir. Deri üzerine gerginliği alıcı strip 
veya diğer bandlar uygulanabilir.  
 
İNSAN ISIRIKLARI 
 İnsan ısırıkları köpek ve kediden sonra üçüncü sıradadır. İnsan ısırıklarının 
istatistik rakamları tam gerçeği yansıtmaz, literatürde 20-30 yaş arasında sık 
olduğu bildirilmiştir. Erkekler daha çok mağdur olmaktadırlar. Vücudun her 
yerinde lezyon olabilir. En çok yüz, baş, üst ekstremitede olur. El de ise çok 
spesifik olarak yumruk atma esnasında dolaylı yaralanma olur. Bazı kaynaklar bu 
tarz kişisel şiddetle yaralanmanın insan ısırıklarının %50’sine yakınında olduğunu 
bildirir.  
 
 İnsan ısırıkları diğer ısırıklardan daha infektiftir. Güçlü çene yapısından 
dolayı (22 kg / 443 kg arası) ısırık derin dokulara kadar inebilir. Avulsion, ezilme 
tarzında lezyon yapar. Bu yaralar çok geniş bir mikroorganizma spektrumu ile 
kontamine olur.  
 
 İnsan salyasında 42 farklı patojen vardır. Özellikle ezilme tarzı yarada 
ciddi sorun yaratırlar. Isıran kişide gingivit veya periodontit varsa patolojen sayısı 
190’a kadar çıkabilir. 
 
 Etrafta temiz, canlı flepler varsa yaklaştırılır. Flepler çok ince pediküllü ise 
venöz yetmezlik görülebilir. Ya da ödem gelişebilir. Venöz yetmezlik halinde 
medikal sülük uygulaması veya venöz akış yönünde 2 ila 4 gün aralıklarda masaj 
yapılıp sıvazlanması venöz dolaşımı sorunlarını çözebilir. 
 
 Bu tür yaralanmalarda tam kalınlıkta kayıp olduğu için lokal flep yada tam 
kalınlıkta grefti ile onarım gerekmektedir. Laserasyonun önemi acil yaklaşımlarda 
ne kadar doğru girişim yapılsa dahi kötü skar dokusu bırakma riski olmasıdır. Bu 
nedenle minimal debridmana, bol irigasyona, hemostoza gereksimin vardır. 
İrigasyon 50 cc’lik enjektörlerle yapılıp hızla serum püskürtülür. Eğer çok 
kontamine yara varsa pulse irigasyon ekipmanı veya jet irigasyon tercih edilir. 
İrigasyon sonrasında hemostaz daha kolay yapılır. Hemostazı kolaylaştırmak için 
adrenalinli preparatlar (lokal anestetikler) tercih edilir. Avulsiyonlarda veya diğer 
flepli lezyonlarda adrenalin dolaşım sorunu yaratabilir. Bazen yeni hekimleri 
debridmanda yanlış yönlendirilip, dolaşım olmadığı kanaati uyandırabilir. 
Adrenalinli ortam yaranın daha doğru değerlendirilmesine yardımcı olacaktır. 
Sonra hemostaz tamamlanır. Hemostaz yapılırken damarların yüzeyel duyu ve 
motor sinirlerle çok yakın komşuluğunu hatırlamak gerekecektir. Aksi halde 
iyatrojenik sinir yaralanmalarına neden olunabilir. Hemostaz sonrası tekrar yara 
değerlendirilip sütür hazırlığı yapılır. Burun ucu ve oral komissür bölgelerinde 
minimal debridmanı tekrar hatırlamak gerekir. Yanak ve dudak gibi bölgelerde 
daha cüretkar debridman yapılabilir. Yabancı cisim olmadığına da emin olununca 
primer onarıma başlanır. Kapama esnasında dokuların doğru karşılaştırılmasından 
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sonra 4-0 veya 5-0 absorbe olan dikiş materyali ile dokular yaklaştırılır, seyrek 
sütur konulur. Bu dikişler gerginliği azaltır. Deri altına çok sayıda sütur 
konulmaz, Zira yabancı cisim reaksiyonu ve inflamasyonu çok artırır, iyileşmeyi 
bozar. Deri 5-0 / 6-0 nylon ile intradermal veya separe dikişle onarılır. Deri altına 
monoflaman absorbe olan  dikiş de olabilir. Dikişler yüzde 4-5 günde, skalpte 5-7 
günde, gövdede 7-12 günde alınır. Sırtta, ayak tabanında süre uzayabilir. Dikişler 
bırakılırsa veya çok geç alınır kalıcı iz olabilir (tren yolu manzarası). 
 
 Eğer erken onarım uygun görülmezse yara irige edilir, ve ıslak pansumanla 
veya tülgre ile takip edilir, nemli tutulur. Daha sonra sekonder onarım yapılır. 
Tüm onarımların da tansiyonsuz yapılması gerekir. Tansiyonun azaltılmasında 
izlerin istirahat çizgilerine veya Langer hatlarına paralel olması daha doğrudur. 
Gerekirse insizyon bu çizgilere cerrahi teknikleri ile (Z-plasti) getirilebilir. 
Özellikle sirküler kapama gerektiren kesilerde  (Trap-deor deformitesi) ileride 
fibrozis olacak ve lenfatik ve venöz dolaşım bozulacaktır. Burada lokal Z’ler ile 
hatlar düzleştirilmelidir. 
 
İNSİZYON: 
 Keskin bir cisimle derinin tam kalınlıkta kesilmesidir. Kesi dik veya oblik 
olabilir. Bu lezyonda kanama çoktur. Yara dudakları temizlendikten sonra yabancı 
cisim ve nekrotik dokulara bakılır. İnsizyonlar çoğunlukla temiz ve dikilmeye 
hazırdır. Primer kapama hemen  yapılabilir. İzin yönünün değerlendirilmesi yine 
hatırlanmalıdır. Gerginlik ve ölü boşluk olmadan atravmatik teknikle kapatılır. 
Hematom olmaması, ölü boşluk kalmaması için hafif basınçlı pansuman 
yapılabilir. İki gün sonra pansuman açılıp kontrol edilir ve dikiş alınıncaya kadar 
tekrar pansuman ve yara bakımına ihtiyaç yoktur. 
 
 Yaranın monitorize edilmesi isteniyorsa ve hastanın konforu için erken 
banyo için, şeffaf yara örtüleri kullanılabilir. Bunlar film tarzında, spray jel, sıvı 
şeklinde uygulanabilir. 
 
AVULSİYON: 

Künt veya keskin travma sonu oluşur. Daha çok tanjansiyel  yönde gelen 
bir cisimle oluşturulur. Dokular bunun etkisi ile sıyrılıp bir yerde birikebilir, 
katlanabilir, vücuttaki pek çok yara gibi burada da fazla doku kaybı var sanılır. İlk 
inspeksiyondaki bu kanaat yakın muayenede doku kaybının çok olmadığı şekline 
dönüşür, dokular avulsiyonda basit olarak retrakte olmuştur veya kendi üzerine 
katlanmıştır. Bu tarz deri lezyonunun tipik örneği yüzükle parmak yumuşak 
dokularının sıyrılmasıdır. Bazen dağcılık sporu ile uğraşanların ip ile ellerinde de 
aynı sorunlar olabilir. Bu tip lezyonda sıyrıkla beraber sağlam taraftaki arterler de 
çekilmeye bağlı olarak intima hasarına uğramıştır. Dikkatli dolaşım 
değerlendirmesi yapılmalıdır. Sağlıklı görünen arterlerin kısa sürede tromboze 
olacağı hatırlanmalı ve debridman veya anastomoz da buna göre tavır alınmalıdır. 
Nekroz hastanın geldiği zamankinden daha ileriye gidebilir. Yüz bölgesindeki 
avulsiyonlar diğer vücut bölgelerine göre daha iyi dolaşıma sahiptirler. Burada 
debridman az yapılabilir. Hemostaz da yüz yaralanmalarında çok dikkatli 
yapılmalıdır. 

 
Küçük defektler minimal mobilizasyonla kurallara uygun primer 

kapatılabilir. Genellikle lokal rastgele (random) veya pediküllü flepler başlangıçta 
yeterli olabilir. Kozmetik değeri yüksek olan bölgeler örneğin göz kapağı, dudak, 
kaş, burun gibi yerlerde  koaptasyona çok dikkat edilmelidir. Yetersiz yapılan 
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onarımlar geç fark edilirse, kusurların giderilmesi  çok zor olabilir. Bazı büyük 
defektler kapatılmazsa  geç primer onarım seçilebilir. Aradaki zamanda ıslak kuru 
pansuman ile uygun zaman seçilir. Doku kaybında lokal flepler, tam kalınlıkta 
deri greftleri uygulanmalıdır. Uzun işlemler de bazen seçilebilir. (doku genişletici 
gibi) Bazı avulse ve ampute dokular replante edilebilir. Replantasyon çok rafine 
şartları gerektirir. Önemli sorunu nekroz, venöz yetmezlik, konjesyondur. Venöz 
sorunlar ekstrakorporal metodla (sülük, tırnak çekme, kanatma vs.) veya venöz 
greftlerle çözülür. 

 
İlgililere amputatın hastaneye nasıl transfer edileceği tarif edilmeli, iki 

torba metodu anlatılmalıdır. 
 
Sporcu ile karşılaşıldığında doğru anamnez almak, iyi muayene edip 

patolojiyi doğru değerlendirmek, noksansız kayıt tutmak ve yeterli bilgilendirmek 
esastır. Yüz derisinin lezyonları çok panik yaratacaktır. Hasta ve yakınlarına 
sabırlı davranmak esastır. 

 
Her vaka fotoğraflanmalıdır. Ayrıca şüpheli ileri travmalarda uygun 

grafiler istenip, saklanmalıdır. 
 
İnsan ısırığı ile ilgili infeksiyonlarda en yaygın bakteriler streptokok, 

stafilokokkus aureus, prevotella, peptostreptokokkus, fuzobakterium ve kandida 
türleridir. İmmunitesi az hastalar, immun yetmezliği olan hastalar, alkolikler ve 
diabetikler, insan ısırıklarında infeksiyon için daha büyük risk altındadır. İnsandan 
insuna geçebilen diğer bulaşıcı hastalıklar, örneğin herpes, hepatit B, hepatit C, 
tüberküloz, sifiliz dikkate alınmalıdır. Tükrükle geçen aids  düşük ya da bulaşma 
riski olmayan riski oluşturur. Bu nedenle literatürde insan ısırmasıyla geçtiği 
varsayılabilecek çok az sayıda vaka vardır.  

 
En sık ısırıklardan biri de indirekt yaralanmadır. Yumruk atarken, 

yanlışlıkla dişe-çarpıldığında veya kurtulmak için ısırıldığında en çoğunlukla el  
ve elin parmakları etkilenir. Dişin interfalangeal ekleme kadar ulaşması çok 
kolaydır. En sorunlu infeksiyonlar elin ısırılması sonucudur. Zira ulaşılabilecek en 
komplike eklem, boşluklar buradadır. Oral flora eklem kapsülü içine inokule 
olabilir. Önemli infeksiyon riski oluşturur. Geniş serilerde yapılan araştırmalardan 
çıkarılan sonuçlara dayanarak ampirik şekilde amoksisilin, klavulonik asit ile 
birlikte verilirse çoğunlukla yeterli olacaktır. Bu antimikrobik tedavinin alternatifi 
olarak florokinolonlar, karbapenemler, klindamisin ve penisilin kombinasyonu 
veya ikinci, üçüncü kuşak sefalosporin preparatları rahatlıkla kullanılabilir. İnsan 
ısırığı kolay ulaşılabilir açık alanlarda ise yüksek basınçla serum fizyolojikle 
temizlenerek ya da pulse irigasyonlarla yıkanması yeterli olacaktır. Betadine veya 
hidrojenperoksit ile yapılan seyreltilmiş irigasyonlar başlangıçta az olarak 
kullanılırlar ve mikroorganizmaların sayısını düşürmeye yardımcı olurlar. İyodin 
grubu lokal doku harabiyeti ve inflamasyona neden olacağı için asla tercih 
edilmez. 

 
Isırık vakası geç gelip de bölgede nekrotik dokular görülürse debridman, 

sürekli irrigasyon ve antibiyotik hemen uygulanmalıdır. Yara dudaklarının cerrahi 
olarak kapatılıp onarılması ancak infeksiyon riskinin olmadığı duruma ulaşınca 
yapılmalıdır. Kapatılacak bölgenin özelliğine göre cerrahi teknikler seçilir. Pek 
çok cerrah insan ısırıklarının hayvan ısırıklarından farklı tedavi edilmesinin 
gerektiğini söylerler. Bu nedenle debridman, proflaktik (ampirik) antibiyotik 
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uygulanması, irigasyon insan ısırıklarında çağdaş tedavi yöntemidir. Estetik 
sonucun maksimum olması için erken cerrahi onarım idealdir. Bu lokal yara 
durumuna bağlıdır. Geç onarım sorunlu estetik neticenin oluşmasını sağlayabilir. 
Bunun nedeni fazla debridman, dokularda retraksiyondur. 

 
Bazı vakalarda geç primer kapama gerekebilir. Bunun nedeni infeksiyon 

endişesidir. Ortama diren koyup direnden irige etmek gerekir. Günde 2 defa 
irigasyon yeterlidir. Ortam açık ise ıslak pansuman gerekir. Bunun da maksimum 
günde üç defa yapılması yeterlidir. Sonra onarıma geçilir. İrigasyondan sonra 
onarıma kadar, defektin dolması için hidrojel, hidrokolloid veya enzimler de 
kullanılabilir. Bunlar geniş boşlukların doldurulmasında tercih edilmelidir ve 
haftada 2-3 defa değiştirilmesi yeterli olacaktır. Eksudanın dengesi sağlanır. 
Fibrin miktarını da azaltır. Bakteri sayısında azalma görülür. Sık pansuman 
infeksiyonlu ortamda iyileşmenin izlenmesine de olanak verir. Dört günlük açık 
bırakıp takip etmek yeterlidir. Sonra cerrahi kapama girişimi yapılır. Nedeni 
miyofibrillerin oluşmasını önlemek içindir. Ayrıca insan ısırıklarında tetanos 
proflaksisi de gerekmez.      
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Yumuşak Doku Yaralanmaları 
Dr. Tahsin Beyzadeoğlu 

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
 

Futbolda en sık yumuşak doku yaralanmaları ile karşılaşılır. Cilt, fasya, 
kas, ligament, tendon veya bursa’larda doğrudan-dolaylı darbelerle yaralanmaya 
ya da zorlanmaya bağlı patolojiler görülebilir. Yaralanmalar açık ya da kapalı 
olabilir. 

 
Açık yaralanmalar, abrazyon, laserasyon, insizyon, avülsiyon, delici 

(penetre) veya ampütasyon şeklinde görülebilir. (Şekil 1) 
 

 
Şekil 1: Açık yumuşak doku yaralanmaları 

 
Kapalı yaralanmalar ise, kontüzyon (eritem-ekimoz), strain, sprain, 

hematom, crush (ezilme) gibi alt gruplara ayrılır. Bu bölümde kapalı yumuşak 
doku yaralanmalarının tanı ve tedavisi ile ilgili bilgi verilecektir. 
 
KONTÜZYON: 

En sık görülen yaralanma şeklidir. Kontakt sporlarda çok sıktır. Cilt 
bütünlüğü tamdır. Genellikle direkt travma ile cilt altı yağlı doku veya kas içine 
kanama ve dokuda ezilme vardır. (Şekil 2) 

 
Klinik Bulgu: Renk değişikliği, ödem, şişlik, hassasiyet görülür. Eğer 

hareket kısıtlılığı ve güç kaybı da varsa kasta hematomdan şüphelenilmelidir. 
 
Tedavi: İstirahat, buz, kompresyon, elevasyon (RICE) yapılması gerekir. 

Tedavideki amacımız skar ve fibrozis oluşmadan iyileşmeyi sağlamaktır. 
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Şekil 2: Kontüzyonda cilt bütünlüğü tamdır, ekimoz sık olarak görülür. 

 
STRAİN: (Adale Yaralanması) 

Ani kas kasılması ile kas-tendon biriminde ya da kas gövdesinde oluşan 
bir yaralanmadır. (Şekil 3) Tekrarlayan mikrotravmalarla kronik strain de olabilir. 
Yaralanma sonrasında ilk 2 günde inflamasyon görüldükten sonra, 2 ile 7 gün 
arasında ise fibrozis ile iyileşme başlamaktadır. İyileşme skar dokusu ile 
olmaktadır. Tanıda MRG üstünlüğü olmakla beraber, USG de yardımcı olur. 

 

 
Şekil 3: Yaralanma sonucu adale, daha kalın ve ödemli hale gelir 
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Strain yaralanmaları 3 dereceye ayrılır, ancak 4. grup da ekleyenler 
mevcuttur: 

Grade I: Az miktarda adale lifinde yırtık vardır, kanama minimaldir. Ağrı 
ve spazm bölgesi iyi lokalize edilir. Kas fonksiyonu normaldir, endurans 
azalabilir. Germe ile hafif hassasiyet ve ağrı vardır. 

 
Grade II: Daha fazla miktarda adale lifinde yırtık vardır, ancak fasya 

sağlamdır. Kanama kas içi basınçta artışa neden olur. Palpasyonda ele kitle gelir 
ve belirgin ağrılıdır. Adalenin istemli kasılabirliği azalmıştır. 

 
Grade III: Kasın büyük bölümü etkilenmiştir, ağrı fazladır. Adale fasyası 

kısmen yırtıktır. Kanama distale doğru yayılabilir. Adale fonksiyonu belirgin 
azalmıştır. 

 
Grade IV: Adale komple kopmuş veya avulse olmuştur. Palpasyonda 

belirgin boşluk hissedilir. Aktif olarak adale kasılamaz. 
 
Tedavi: Evre 1-2 strain için, aralıklı kısa sürelerde buz uygulama, 

kompresif ve destekleyici bandajlar veya ağrıyı dindirmek için fonksiyonel 
koruyucu cihazlarla birlikte elevasyon uygulanması yeterlidir. NSAI’ların 
kullanımı tartışmalıdır, zira inflamasyon iyileşmenin bir parçasıdır. Ancak kısa 
süreli kullanılmaları ve diğer non steroid olmayan analjeziklere ağırlık verilmesi 
önerilmektedir. (1) Yaralanma lokalizasyonu iyileşme sürecinde önemlidir. Adale 
gövdesindeki yaralanmalar, kas-tendon bileşkesinde olanlara göre daha hızlı 
iyileşirler. İyileşme süresi 1-4 hafta arasında değişebilir. Ağrı kontrol altına 
alınınca, germe esneme egzersizleri ve kademeli esneklik arttırma çalışmalarına 
başlanmalıdır. Fizik tedavi ajanları ve propriyoseptif rehabilitasyonun yanında, 
lokal enjeksiyonlardan da faydalanılabilir. Bitkisel kökenli lokal enjeksiyonlarla 
ilgili literatürde yeterli ve güvenilir bilgi mevcut olmamakla beraber, teknik 
olarak doğru olmak kaydıyla, pratik olarak uygulanmalarında belirgin sakınca 
görülmemektedir. Son yıllarda Platelet Rich Plasma (PRP) uygulamaları 
popülarize olmuştur.(2) 

 
Evre 3-4 yaralanmalarda da genel prensipler aynı olmakla beraber, ağrı 

kontrolü için çok kısa süreli immobilizasyon önerilebilir. Komplet rüptür dahi 
olsa immobilizasyon 10 günü geçmemelidir. İmmobilizasyonun uzaması, düşük 
load to failure ile tekrarlayan sakatlıklara zemin hazırlar. Cerrahi çok nadiren 
endikedir. Ağrı kontrollü erken hareket verilmelidir. İyileşme 4-8 haftaya 
uzayabilir. 

 
SPRAİN: (Ligament ve Eklem Kapsülü Yaralanması) 
 Yaralanma eklem kapsülü ve/veya bağlardadır. Esneme veya tam yırtık 
şeklinde olabilir. En sık görüldüğü bölge ayak bileğidir. 

Sprain yaralanmaları 3 dereceye ayrılır: 
Grade I: Bağ bütünlüğü tamdır. Minimal yırtık vardır. İnstabilite yoktur. Lokal 

ağrı mevcuttur. (Şekil 4) 
 
Grade II: Bağ kemikten minimal ayrılmıştır veya lifleri yırtıktır. İnstabilite 

görülebilir. Hareket kısıtlılığı çoğunlukla mevcuttur. (Şekil 5)  
 
Grade III: Bağda tam yırtık mevcuttur. Belirgin instabilite ile beraber, şişlik ve 

fonksiyon kaybı görülür. (Şekil 6) 
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Şekil 4: Grade I sprain 
 

 
Şekil 5: Grade II sprain 
 

 
Şekil 6: Grade III sprain 
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Tedavi: Tedavide izlenecek yol ve genel prensipler, strain tipi yaralanmalar 
ile benzerdir. İmmobilizasyon bağı zayıflatırken, egzersiz mekanik olarak stimüle 
eder. Bu yüzden güvenli açılara arasında harekete izin veren kontrollü 
immobilizasyon önerilmektedir. Ancak Grade 3 yaralanmalarda 2-3 hafta tespit 
gerekebileceği de unutulmamalıdır. Genellikle sahaya dönüş; Grade 1 
yaralanmalarda 2-10 gün, Grade 2 yaralanmalarda 10 gün - 6 hafta, Grade 3 
yaralanmalarda ise 6-10 haftada beklenmektedir. 

 
AKUT KOMPARTMAN SENDROMU: 

Çok nadir görülse de, kapalı yüksek enerjili travmalardan sonra her zaman 
şüphelenilmelidir. Yaralanma tablosu ile orantısız ağrıda mutlaka akılda 
bulundurulmalı. Fizyopatolojisinde bir kısır döngü söz konusudur. Doku içi 
basınç artışı ile arteryel kan akımı ve dokuların kanlanması azalır, bununla 
beraber interstisiyel mesafeye sıvı kaçarak ödem artar. (Şekil 7) 

 
Şekil 7: Kompartman Sendromu fizyopatolojisi 
 
Klinik bulgusu kısaca 6 P diye özetlenebilir. Bunlar Pain (Ağrı), Pasif Germe 

Testi, Pulselessness (Nabızsızlık), Pallor (Solukluk), Parasteshia (Duyu 
bozukluğu), Paralysis (Hareket kaybı), Perishing cold (Soğukluk)’tur. (Şekil 8) 

 

 
Şekil 8: Ayak bileği yüksek enerjili travma ve burkulma sonrası, herhangi bir 

kırık olmaksızın, kompartman sendromu görülen futbolcu 
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Klinik bulguların (6P) hepsi bir arada görülmeyebilir. En doğru teşhis, özel 
cihazlarla kompartman içi basınç ölçümü ile yapılır. (Şekil 9)  

 

 
Şekil 9: Aynı futbolcuda kompartman içi basınç ölçümünde sonuç 80 mmHg 
olarak bulundu 
 

Kompartman içi basınç 30 mmHg’nın üzerindeyse acil cerrahi 
endikasyonu (fasyatomi) mevcuttur. (Şekil 10) 
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Şekil 10: Aynı futbolcuya, akut kompartman sendromu nedeniyle 

fasyatomi yapılmıştır 
 
Geri dönüşümsüz sonuçları nedeniyle, yumuşak doku yaralanması dahi 

olsa, akut kompartman sendromu her zaman akılda bulundurulmalıdır. Özellikle 
yaralanma ile orantısız şiddetli ağrı durumunda, gerekli girişimler vakit 
geçirmeden planlanmalıdır. 

 
 
 

KAYNAKLAR 
1) Noonan TJ, Garrett WE Jr. Muscle strain injury: diagnosis and treatment. J 

Am  
Acad Orthop Surg; 7(4):262-269, 1999. 

2) Hammond JW, Hinton RY, Curl LA, Muriel JM, Lovering RM. Use of 
autologous platelet-rich plasma to treat muscle strain injuries. Am J Sports 
Med; 37(6):1135-1142, 2009. 

  
  



 

36 
 

 

  



 

37 
 

Kırıklar, Çıkıklar  
ve İmmobilizasyon Teknikleri 

Dr. Nadir Şener 
Acıbadem Bursa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 

 
İlerleyen ve daha agresifleşen futbol teknikleriyle futbol travmaları daha ciddi 
boyutlara ulaşmaktadır. Bu konuda profesyonel futbol oyuncuları arasında detaylı 
istatiksel çalışma olmamakla beraber amatör gruplar içinde yapılmış geniş ölçekli 
çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin ABD’de lise futbol takımları içinde 2005-2006 
yılları arasında yapılan bir çalışmada 637.446 oyuncunun kaydı tutulmuş ve 1524 
yaralanma bildirilmiştir. Bu ortalama her 1000 kişide 2.39 yaralanmaya karşılık 
gelmektedir. Bu yaralanmalar daha sıklıkla maçta olmaktadır (4.77/1000 
yaralanmaya karşılık 1.37/1000 yaralanma). Yaralanma bölgesi ise en sık ayak 
bileği (%23.7) sonra sırasıyla diz (%18.7) baş (%13.7) ve üst ekstremitedir 
(%13.1). yaralanma şekli ise % 26.8 inkomplet bağ yaralanmaları, % 17.9 
inkomplet kas yaralanmaları ve %10.8 kontüzyonlardır. Kırıkların yeri ise %1.7 
gibi çok düşük düzeydedir.  
 
Futbol travmalarında görülen kırıkları kapalı kırıklar, açık kırıklar ve diğer organ 
hasarı oluşturabilen kırıklar (ör. kaburga kırıkları) olarak değerlendirebiliriz. 
Kapalı kırıklarda cilt bütünlüğü bozulmamıştır. Açık kırıklarda ise gerek kemiğin 
içeriden dışarı doğru cildi yırtmasına bağlı gerekse dışarıdan gelen darbenin cilt 
bütünlüğünü bozmasına bağlı kırık hattı dış ortamla temastadır. Açık kırıklarda 
damar sinir yaralanması riski daha fazladır, enfeksiyon riski yüksektir. Kanama 
nedeniyle şok riski vardır ve genellikle kaynama süresi daha uzundur.  
 
Kırık tanısı genellikle kolaydır. Şekil bozukluğu, ağrı, patolojik hareket ve şişlik 
tanı koyucudur. Ancak tibia plato çökme kırığı, omurga kırığı, ayakta jones kırığı, 
elde skafoid kırığı gibi kırıklarda muayene ile kırık tespit edilemeyebilir. Bu tip 
kırıklarda olayın oluş mekanizması ve ileri radyolojik tetkikler tanı koyucudur.  
 
Kırık varsa kırık bölge oynatılmamalı, hoyratça muayene edilmemeli, ve mutlaka 
tespit edilmelidir. Tespit için hazır ateller, şişme veya vakumlu ateller 
kullanılabileceği gibi sert iki cisim arasına ekstremitenin alınıp bandajla sarılması 
da kullanılabilir. Bazen bir yastık üzerine ekstremiteyi sarmak da yeterli bir tespit 
yöntemidir. Kırık bölgenin oynatılması çok ağrılıdır. Bu nedenle ağrı şoku riski 
vardır ve hastanın transferi sırasında damar yolu açılmalı ve mayi takılmalıdır.  
 
Özellikle omurga kırığından şüpheleniliyorsa hasta hiçbir şekilde oynatılmamalı, 
ayağa kaldırılmamalı ve sedye veya sert bir cisim üzerinde transfer edilmelidir. 
Boyun travmalarında da mutlaka boyunluk takılıp sevk edilmelidir.  
 
Eğer açık kırık varsa veya cilt lezyonu varsa serum fizyolojik ile yıkanmalı (el 
değmeden) ve üzeri temiz steril gaz ile kapatılmalıdır. Eğer aktif kanama varsa 
üzeri baskılı bandaj ile kapatılmalıdır. Açık kırıklarda da olası kanama ve sıvı 
kaybına yönelik sevk etmeden önce sıvı takılmalıdır. Yine sevk etmeden önce 
damar ve sinir lezyonu var mı?, eşlik eden organ yaralanması var mı? (ör. 
Kaburga kırıklarında akciğer sesleri dinlenmeli), kompartman sendromu gelişiyor  
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Futbol travmalarında çıkıklar daha seyrek görülür. Kırıklara göre daha ağrılıdırlar. 
Eklemde deformite ve eklem hareketlerinin ağrı nedeniyle yapılamaması ile tanı 
konur. En sık omuz çıkıkları gözlenir. Tespit yöntemleri kırıklardaki gibidir.  
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Radyolojik Algoritma 
Dr. Ali Türk 

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Radyoloji Bölümü 

 
Spor yaralanmalarının tanısında  hangi görüntüleme yönteminin tercih edileceği 
vaka bazlı düzenlenmekte olup travmanın lokalizasyonu ve tipine bağlı olarak 
belirlenmektedir.  Bu seminerde spor yaralanmalarının tanısında radyolojik 
yaklaşımı değerlendirerek,  her bir görüntüleme tekniğinin avantajlarını   ve 
sınırlılıklarını gözden geçireceğiz.  
 
Direkt Grafiler: 
Spor yaralanmalarında fraktür tanısında birbirine dik iki düzlemde çekilecek 
direkt grafiler ilk tercih edilmesi gereken görüntüleme yöntemidir. Yumuşak doku 
kontrast rezolüsyonunun olmaması tekniğin en iyi bilinen sınırlılığıdır. Direkt 
grafilerle eklem fareleri ve dejeneratif değişiklikler kolayca değerlendirilmekle 
birlikte spor yaralanmalarında kullanımı fraktür tanısıyla sınırlı olup kronik 
patolojilerin tanısında etkinliği oldukça sınırlıdır. 
 
Hafif dereceli kemik travmalarında tanısal etkinliği oldukça sınırlı olmakla 
birlikte eşlikli kemik lezyonlarının ayırıcı tanısında kalsifikasyon paterni ve 
periosteal reaksiyon tiplerini oldukça net ortaya koyabildiğinden bazen manyetik 
rezonans görüntülemeden daha spesifik olabilmektedir.  
 
Radiografiler dislokasyonların redüksiyonu sonrasında ve deplase parçalı 
fraktürlerin internal ya da eksternal fiksasyonla redüksiyonu sonrasında tedavi 
sonuçlarının takibinde oldukça faydalıdır. Kemik fragmanların aligmentının takibi 
açısından gereklidir. Fraktür iyileşmesinin takibi açısından kallus formasyonunu 
belirlemek oldukça önemli olup direkt grafiler bu durumda da oldukça faydalı bir 
görüntüleme yöntemidir.  Şiddetli kas travmaları sonrasında yumuşak doku 
kalsifikasyonlarını da (myositis osifikans) gösterebilmektedir.  
 
Fraktür iyileşmesi sırasında gelişebilecek enfeksiyon ya da avasküler nekroz gibi 
komplikasyonların tanısında radyografilerin etkinliği oldukça sınırlı olup 
manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tercih edilmelidir.  
 
Ultrasonografi (US): 
Spor yaralanmalarının %30’u kas ve tendon yaralanmalarıyla ilişkili olduğundan 
US spor travmatolojisisnde sporcunun antremana ve müsabakaya katılım 
zamanını belirlemede  önemli bir rol oynamaktadır. 
 
Kasların yapısını tanımlamada mükemmel bir uzaysal çözünürlüğe sahip 
olduğundan US kas patolojilerinin hem ilk tanısında hem de iyileşme sürecinde 
gelişebilecek problemlerin takibinde oldukça etkilidir.  
 
US’nin en önemli avantajları düşük maliyeti, yaygın kullanımı, incelemenin 
kolaylığı, mobil bir cihaz olması, kısa inceleme zamanı ve radyasyon riskinin 
olmamasıdır. Ayrıca aynı cihazda renkli doppler modunda anatomik yapılardaki 
ve lezyonlardaki kan akımı ve vaskülarite değerlendirilebilmektedir.  
Muskuloskeletal US incelemesinde yüksek frekanslı problar gerekmektedir. Fakat 
yüksek rezolüsyonlu probların en önemli kısıtlılığı doku penetrasyonunun yani 
gösterebildiği derinliğin sınırlı olması ve tarama alanının küçük olmasıdır. Bu 
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sınırlılıkları büyük intramusküler hematomların ve kalça eklemi gibi derin 
yerleşimli yapıların değerlendirilmesini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 
derin yerleşimli anatomik yapıları daha iyi değerlendirebilmek için MRG tercih 
edilmelidir.  
 
US endikasyonları arasında ayak ve ayakbileği patolojilerinde aşil tendinozis, 
plantar fasiit ve ligaman hasarı, omuz patolojilerinde rotator manşon hastalıkları, 
biseps tendon patolojileri ve spinoglenoid kist, dirsek patolojilerinde ana 
ekstansör- fleksör tendonlar ve triceps brachii tendinozisi, el ve el bileği 
patolojilerinde tenosinovit, sinovyal kist, kalça ve pelvis patolojilerinde inguinal 
herni, snapping hip, bursit ve avülsiyon yaralanmaları, diz patolojilerinde ise 
kollateral ligaman, patellar ve kuadriseps tendon patolojileri, bursit ve meniskal 
kistler yer almaktadır.  
 
Bilgisayarlı Tomografi (BT) 
Mükemmel multiplanar görüntüleme yeteneği, milimetrenin altında uzaysal 
çözünürlüğü ve yeni çok dedektör sıralı teknoloji BT’yi spor yaralanmalarında 
oldukça değerli bir görüntüleme yöntemi yapmıştır. MRG’ye göre yumuşak doku 
çözünürlüğü oldukça düşük olmakla beraber kemik yapıların çok yüksek 
çözünürlükte kesitsel görüntüleri elde edilmekte ve oldukça kısa bir zamanda 
sagittal ya da koronal diğer düzlemlerde 2 boyutlu görüntüler oluşturulabileceği 
gibi gerçeğe oldukça yakın 3 boyutlu anatomik görüntüler de 
oluşturulabilmektedir. BT’nin başlıca sınırlılıkları yumuşak doku kontrastının 
oldukça düşük olması ve iyonize radyasyon maruziyetidir. 
 
İnceleme zamanının oldukça kısa olması başlıca avantajıdır.  BT, özellikle el 
bileği ve pelvis gibi kompleks anatomik yapıların kemik travmalarının 
değerlendirilmesinde oldukça etkili olup sıklıkla radyografilerde görülemeyen 
posttravmatik değişiklikleri göstermektedir.  
 
Kafa travmalarında kranial ve fasial kemik fraktürlerinin, subdural ve epidural 
hematomların belirlenmesinde oldukça etkili bir görüntüleme yöntemi olup ilk 
istenen tetkik olmalıdır. Ayrıca omurga travmalarında da fraktürü saptamada ve 
tipini belirlemede oldukça önemli bir yere sahiptir. Spor yaralanmalarında olası 
intraabdominal solid organ yaralanmalarının belirlenmesinde de US incelemesi 
normal olmakla beraber hala klinik şüphe mevcutsa kullanılmalıdır.  
 
BT özellikle parçalı fraktürlerin değerlendirilmesinde yardımcı olup fraktürün 
lokalizasyonunun, uzanımını, kemik fragmanların şeklini ve pozisyonunu ve 
artiküler yüzeyin durumunu göstermekte oldukça kıymetli bilgiler verir.  
 
Metalik debri varlığında ya da postoperatif eklemlerde metalik fiksasyon 
materyali varlığında MR artrografide ciddi ferromanyetik artefaktlara bağlı 
incelemenin hassasiyeti oldukça düşerken, BT artrografi bu konuda çok daha 
elverişli bir modalitedir.  
 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): 
MRG yumuşak doku patolojilerini diğer görüntüleme yöntemlerine göre çok daha 
detaylı gösterebildiğinden spor yaralanmalarının radyolojik tanısında oldukça 
önemli bir yere sahiptir. Muskuloskeletal sistemi ilgilendiren geniş bir hastalık 
spektrumunda MRG en duyarlı görüntüleme yöntemidir.  MR cihazları ve 
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teknikleri oldukça farklılık göstermekle beraber kural olarak manyetik alan gücü 
yani Tesla değeri ne kadar yüksekse görüntü kalitesi o kadar iyidir.  
 
İnceleme zamanının diğer modalitelere göre daha uzun olması ve genelde yüksek 
teslalı cihazlarda kapalı bir alanda çekimin yapılması hastalar açısından sıkıntılı 
olabilmektedir. Acil durumlarda diğer modalitelerin aksine randevu durumu 
incelemenin hemen yapılmasına olanak vermeyebilmektedir. Ayrıca 
ultrasonografinin aksine MRG'de dinamik inceleme mümkün olmamaktadır.  
 
Spor yaralanmalarının değerlendirilmesinde kontrastlı incelemeye gerek yoktur. 
Kontrast madde kullanılması gereken durumlar tümöral ya da psödotümöral 
lezyon varlığı ve enfeksiyon şüphesidir.  
 
MR endikasyonları arasında ayak-ayak bileğinde osteokondral lezyon, tendon ve 
ligaman hasarı, omuzda rotator manşon patolojileri, labral patolojiler, 
supraskapular sinir sıkışması, quadrilateral space sendromu, Parsonage-Turner, 
dirsekte osteokondral lezyon, tendon ve ligaman hasarı, instabilite, el-elbileğinde 
TFCC, avasküler nekroz, tendon ve ligaman hasarı, kalça-pelviste osteitis pubis, 
adduktor strain, labral patolojiler, avasküler nekroz, dizde menisküs patolojileri, 
osteokondral lezyon, çapraz ve kollateral bağ patolojileri ve posterolateral köşe 
hasarı, vertebralarda fraktür, disk herniasyonu ve posttravmatik spinal kord 
patolojileri gibi geniş bir spektrumda patolojiler yer almaktadır. MR Artrografi 
direkt ve indirekt olarak kondral hasarların, labral patolojilerin ve ligamantöz 
yapıların değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.  
 
Genel kural olarak US ve MRG yumuşak doku travmatik lezyonlarının 
belirlenmesinde ve derecelendirmesinde oldukça hassasken kemik travmatik 
lezyonları direkt grafiler ve MRG ile değerlendirilmelidir. Eklem içi patolojilerin 
tespitinde MR tercih edilmelidir. BT fraktürlerin daha iyi değerlendirilmesinde, 
klinik bulgular fraktürü düşündürmekle beraber direkt grafilerde belirgin fraktür 
hattının tespit edilemediği durumlarda, ve fraktür iyileşmesinin geciktiği 
durumlarda kallus oluşumunu değerlendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Direkt 
grafiler kemik patolojilerin değerlendirilmesinde her zaman istenen ilk tetkik 
olmalıdır.  
 
Kas yaralanmaları: 
Ultrasonografi strain ve kontüzyon tanısında ve takibinde semptomlar lokalize ise 
kas ultrastrüktürünü gösterebildiğinden en iyi modalitedir. Stress uygulayarak 
dinamik incelemeye olanak sağladığından ileri parsiyel yırtıkların komplet 
yırtıklardan ayrımında oldukça faydalıdır.  
 
MRG semptomlar lokalize olmayıp yaygın ise USG'ye göre daha etkin bir 
inceleme olup kas ve kemik ödeminin belirlenmesinde en iyi görüntüleme 
yöntemidir. Akut- subakut ve kronik dönem hemorajiyi birbirinden ayırtedebilir. 
Pelvis ve proksimal uyluk bölgesinde sporculardaki büyük kas kütlesinden dolayı 
USG'nin bu alanların ve derinde yerleşimli anatomik yapıların 
değerlendirilmesinde etkinliği sınırlı olup bu alanların değerlendirilmesinde MRG 
tercih edilmelidir.  
 
Tendon ve Ligaman Yaralanmaları 
Ultrasonografinin uzaysal çözünürlüğü en gelişmiş MR cihazlarından bile daha 
yüksektir. Bu nedenle tendon ve ligamanların internal yapısını oldukça net 
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göstermektedir. Tendon ve ligaman yaralanmalarında ağrı lokalize edilebiliyorsa 
oldukça faydalıdır. Yüzeyel yerleşimli tendon ve ligamanların 
değerlendirilmesinde tercih edilmelidir. Daha geniş alanlarda ve semptomatik 
alanın net olarak lokalize edilemediği durumlarda MRG ilk değerlendirme için 
daha uygun bir incelemedir. 

US'de dinamik inceleme sayesinde ileri parsiel ve komplet yırtıklar ayırtedilebilir. 
MRG dinamik bir inceleme olmadığından ileri parsiyel yırtıkları rekrakte olmamış 
komplet yırtıklardan ayırtetmek zordur. Stress manevralarıyla dinamik incelemede 
tendon subluksasyon ve dislokasyonları değerlendirilebilinir .  
Direkt Grafinin kullanımı tendon ataçmanlarında ilişkili avülsiyon fraktürlerinin 
değerlendirilmesiyle sınırlıdır. BT eşlikli kemik travması da mevcutsa ve direkt 
grafide herhangi bir bulgu saptanmamışsa fraktürlerin değerlendirilmesinde 
kullanılmaktadır. Yeni dual source BT cihazlarında ileri parsiel ve komplet tendon 
yırtıkları  gösterilebilmektedir.  
 
MRG en iyi kontrast rezolüsyonuna sahip inceleme olup derin yerleşimli tendon 
ve intraartiküler ligamanların değerlendirilmesinde tercih edilmelidir. Tendon-
ligaman patolojileriyle birlikte intraartiküler travmatik lezyonlar ve eşlikli 
mikrofraktürler de eş zamanlı değerlendirilebildiğinden tendon ve ligaman hasarı 
yanında başka travmatik lezyonlar da düşünülüyorsa tercih edilmelidir.  
 
Travmatik Kondral Lezyonlar: 
MRG kondral lezyonların değerlendirilmesinde en iyi yöntem olup farklı 
düzlemlerde görüntüler oluşturabilmesi sayesinde kartilaj oldukça detaylı 
değerlendirilebilmekte ve eşlikli kemik ödeminin göstermektedir.  
 
BT Artrografi yüzeyel kartilaj lezyonlarının değerlendirilmesinde MRG ile benzer 
etkinlikte olmakla beraber derin kondral lezyonları ve kemik iliği ödemini 
gösteremez. BT, MRG ile karşılaştırıldığında serbest fragmanları daha net 
göstermektedir.  
 
MR Artrografi küçük eklemlerde ve kalça gibi ince kartilaja sahip eklemlerde 
küçük kondral lezyonları saptanmasında ve osteokondral lezyonun stable-instabil 
ayrımının daha kesin olarak yapılmasında kullanılmaktadır.  
 
Aşırı Kullanıma (Overuse) Bağlı Kemik Travması ve Stres Fraktürleri 
Stres fraktürleri aşırı yüklenmelere maruz kalan sporcularda tekrarlayıcı 
mikrotravmalara bağlı olarak gelişen yaygın spor yaralanmalarıdır. Klinik 
bulguların başlangıcıyla radyografik bulguların belirmesi arasında birkaç haftayla 
birkaç ay arasında bir süre geçebilmektedir. Direkt grafi stres fraktürü şüphesinde 
her zaman ilk görüntüleme modalitesi olmalıdır. Stress fraktürlerinin tanısında 
erken dönemde radyografilerin duyarlılığı oldukça düşük olup (%15) takip 
grafilerde %50’lere kadar çıkmaktadır. Semptomların süresi ne kadar uzunsa 
direkt grafide fraktür hattını görme ihtimali o kadar yüksektir.  
Aşırı kullanıma bağlı kemik travması ve stres fraktürlerinin tanısında kemik 
sintigrafisi duyarlı olmakla beraber spesifitesi düşüktür. Tümör, enfeksiyon, 
kemik enfarktı, shin splint ve periostit sintigrafide benzer bulgular 
oluşturabileceğinden ayırıcı tanıda  yetersiz kalmaktadır.  
 
BT’nin erken dönem değişikliklerin saptanmasında MRG ve sintigrafiye göre 
duyarlılığı oldukça düşüktür. Komşu kemik yapıların süperpozisyonuna bağlı 
radyografinin erken dönem değişikliklikleri gösteremeyeceği kompleks anatomik 
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bölgelerde faydalıdır. BT’nin spesifik endikasyonları longitudinal stres fraktürleri 
ve tümöral lezyonlardan ayırıcı tanıdır. Radyografi, sintigrafi ve MRG’de 
bulguların şüpheli olduğu durumlarda lüsent ya da sklerotik fraktür hattının ve 
periosteal reaksiyonun gösterilmesinde tanıya yardımcı olur.  
 
Stress fraktürü ve osteoid osteoma sintigrafi, MRG ve radyografide benzer 
bulgular gösterebileceğinden BT santral nidusu göstererek osteoid osteoma-stress 
fraktürü ayrımında tanı koydurur.  
 
MRG sintigrafiyle aynı duyarlılığa sahip olmakla beraber spesifitesi oldukça 
yüksek olup kemik ve yumuşak doku travmasını oldukça kolay ayırtedebilmekte, 
kas yırtığı ya da dejeneratif değişiklikler gibi ağrıya neden olabilecek diğer 
patolojileri de belirleyebilmektedir. MRG stress fraktürlerinin evrelendirilmesinde 
ve buna bağlı iyileşme zamanının öngörüsünde çok daha doğru bilgi verir.  
 
Okült Fraktürler: 
Spor yaralanmalarında çoğu zaman fraktür tanısında birbirine dik iki düzlemde 
çekilen direkt grafiler yeterli olmakla beraber klinik bulgular düşündürmekle 
beraber radyografik olarak gösterilemeyen okült fraktürlerin tanısında BT, MRG 
ve bazen sintigrafi kullanılmaktadır. BT fraktür hatlarını göstermekle beraber 
bazen akut-kronik değişikliklerin ayrımını yapmakta MRG gerekebilmektedir.  
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Acil Çantası 
Dr. Gökhan Metin 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı 
 
TAKIM HEKİMİNİN AMAÇLARI 
Yaralanma ve/veya hastalığın önlenmesi, 
Tedavi ve rehabilitasyon planlama ve yönetimi, 
Performans geliştirmeye yönelik katkı, 
Bilimsel hedeflere yönelik araştırma ve mesleki gelişim. 
 
Tedavi ve rehabilitasyon planlama ve yönetimi 
Tedavi protokolü fizyolojik iyileşme süreçleri dikkate alınarak ve daima 

branş uzmanlarına danışılarak sürdürülmelidir. Unutulmamalıdır ki organizmanın 
fizyopatolojik iyileşme sürecini kısaltmaya yönelik hamlelerin gereksiz ve fazla 
olması, çoğu kez zararla neticelenmektedir. Doktorlar ellerindeki sihirli 
deyneklerin sayısı oldukça sınırlı olsa da hazırladıkları çantaya ve içindeki ilaçlara 
gereğinden fazla güvenmeden, fakat bu konudaki mesleki bilimsel donanımı eksik 
bırakmadan, gerekli ve doğru yaklaşımlar için her zaman hazır olmalıdırlar. Bu 
bağlamda acil sağlık çantası hazırlanırken dikkat edilecek noktalar aşağıdaki 
gibidir. 

A- Hedef kitlenin tespiti, 
B- Çevre koşullarını değerlendirme, 
C- Yolculuklar için hazırlık. 
 

A- Hedef kitle tespiti 
1- Yaş gurupları, 
2- Sporcular, teknik, idari ekip ve diğer personel, 
3- Hazırda yada geçmişe ait tıbbi hikayeleri olanlar (ilaç alerjileri, diyabet, 

Jet lag vb). 
 
B- Çevre koşullarını değerlendirme 

1- Antrenman ve müsabakaların mevsimsel meteorolojik şemaları, 
2- Müsabaka yerleri, seyahat şekilleri ve güzergahları, 
3- İklim, yükseklik, bölgesel endemik medikal problemler, 
4- Konaklama şekillerine uyum koşulları. 
 

C- Yolculuklar için hazırlık 
1- Yolculukların süreleri, 
2- Konaklama süreleri, 
3- Yaklaşık akklimatizasyon süreleri, 
4- Yolculuklarla ilgili önceden yaşanmış sorunlar. 
 

ACİL ÇANTASI İÇERİĞİ 
A- Muayene gereçleri, 
B- Krioterapi (Soğuk uygulama) gereçleri, 
C-İlk yardım ve yara kapayıcılar, 
D- Acil Cerrahi Müdahale gereçleri, 
E- Sistemik ve lokal ilaçlar. 

 
A- Muayene gereçlerine dair bazı örnekler 

1. Steteskop, 
2. Otoskop,  
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3. Oftalmoskop, 
4. Laringoskop, 
5. Tansiyon ölçer, 
6. Isı ölçer (termometre), 
7. Dil basacağı vb... 
 

B- Krioterapi gereçlerine dair bazı örnekler 
1. Buz torbası, 
2. Buzlu su, 
3. Soğutucu sprey, 
4. Soğutucu krem, 
5. Soğutucu Jel vb... 
 

C- İlk yardım ve yara kapayıcılara dair bazı örnekler 
1.Steril gaz ped ve kompres’ler, 
2.Gaz bandajlar (gazofix vb.), 
3.Kompresive ve adesive bandajlar (elastoplast, trikoplast, coban), 
4.Tespit (taping) bandajları, 
5.Elastik bandajlar,  
6.Flaster veya cerrahi bantlar, 
7. Stripler (elastik ve sert özellikli), 
8. Yarı yapışkan foam rubber, 
9. Leukosprey, 
10. Pamuk hidrofil, 
11. Nazal tamponlar vb... 
 

D- Müdahale gereçlerine dair bazı örnekler 
1. Airway ve manuel hava pompası, 
2. Küçük cerrahi müdahale seti, 
3. Aircast, 
4. Splint (metal veya havalı),  
5. Omuz ve kol askısı, 
6. Cervikal kollar,  
7. Eklem ve yumuşak doku ortezleri, 
8. Bistüri, 
9. Stapler, 
10. Tırnak ve bandaj makasları, 
11. Tıraş makinası, jilet veya ustura, 
12. Anjiocat ve enjektör, 
13. Steril cerrahi eldiven vb.... 
 

E- İlaçlara dair bazı örnekler 
1. Doping maddesi içeren ilaçların güncel listesi, 
2. Dekstroz, dekstran, elektrolit içeren serumlar,  
3. Kardiyovasküler ve 
4. Pulmoner sistem ilaçları,  
5. NSAID ve kas gevşeticiler, 
6. Gastrointestinal sistem ilaçları, 
7. Antibiotik ve antiseptikler, 
8. Analjezik ve Antipiretikler, 
9. Heparin ve fibrinolitikler, 
10. Göz ve KBB preparatları, 
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11. Lokal ve sistemik kortikosteroidler, 
12. Antihistaminikler, 
13. Antipsikotikler ve trankilizanlar, 
14. Lokal anestetik ilaçlar vb... 
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Dikiş Materyalleri ve Tercih Sebepleri 
Dr. Cemalettin Ertekin 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Cerrahi Anabilim Dalı 
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Diş ve Çene Travmalarında  
Saha İçi Müdahaleler 

Dt. Muhlis POLAT 
TFF Sağlık Kurulu Üyesi 

 
Takım doktorlarının, diş ağız ve çene bölgesinde ortaya çıkan problemlere 
yaklaşımı, genel anlamda oyuncunun performansı üzerinde yaptığı olumsuz 
etkileri bilmesi ve yönlendirici olabilmesi açısından son derece önemlidir. 

 
Yapılan çalışmalarda, ağız diş ve çene yaralanmaları toplam futbol 
yaralanmalarında % 2,5- 3 oranındadır. 

 
Bugünkü çalışmamızda konu başlığı, sahalarda karşılaştığımız sorunlar karşısında 
neler yapmamız olarak belirlendiği için, genel anlamda bilgileri içermemektedir. 

 
Ancak sahada bir oyuncunun ağız diş ve çenelerine aldığı bir darbe sonucu 
yaralanması halinde, yapabileceğimiz uygulamaya ışık tutması anlamında bazı 
önerileri ve bilgileri öncelikli olarak paylaşmak daha doğru olacaktır. 

 
Dişler ve çene arasındaki ilişki, kişiden kişiye farklılık oluşturduğundan, bir 
yaralanma sonrası dişler, çene ve çevre dokunun, yaralanan oyuncudaki ilk halinin 
bilinmesini gerektirir. 

 
Bu nedenle takım doktorunun her oyuncunun dişleri ve çenesinin birbiriyle olan 
ilişkisini bilmesinde ve bu nedenle her oyuncu için bu konuda bir bilgi notuna 
sahip olmasında büyük yarar vardır. Bu bilgi notunda; çenelerin çiğneme 
düzlemindeki ilişkisi (normal bir kapanış mı, çapraz kapanış mı, prognatik bir 
kapanış mı olduğu) belirlenmelidir. Bunun yanı sıra dişlerin eksik olup olmadığı, 
eksik dişlerin hangileri olduğu, ağızda uygulanmış sabit veya hareketli bir 
protezin olup olmadığı, bu bilgi notuna eklenmelidir. 

 
Bunun yanı sıra diş etlerinin sağlıklı olup olmadığı, periodontal kanamalarının 
olup olmadığı bilinmeli, yaptırdığı diş tedavileri takip edilerek, hangi 
uygulamaların yapıldığı da bu bilgi notuna eklenmelidir. 

 
Bu çalışma yapılırken bir diş hekiminden konsultasyon istenmesinde büyük yarar 
olacaktır. 
SAHALARDA SIKLIKLA KARŞILAŞILAN YARALANMALAR 
 Yumuşak doku yaralanmaları (açık ve kapalı yaralar, kesi yaraları) 

 Diş yaralanmaları (diş kron kırıkları, kök kırıkları, dişlerde lüksasyon) 

 Kemik yaralanmaları (çene kemiği kırıkları) 

 TME Temporomandibular Eklem Kırıkları ve çıkıklarıdır 
 
Bahsettiğimiz bu yaralanmalar genellikle birlikte görüldüğünden, yaralanan 
oyuncunun çok dikkatli muayene edilmesinin oyuna devam edip edemiyeceğine 
karar verilmesi açısından önemlidir. 
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Yumuşak doku yaralanmaları (açık ve kapalı yaralar, kesi yaraları) 
• Damar yaralanması ve kanama: 

Etkilenen damar tespit edilerek,bağlanır,koterize edilir veya parmakla 
basınç yapılır. 

• Yabancı cisimler; 
Yabancı cisim palpe edilerek veya yumuşak doku flimleri ile tespit edilip 
çıkarılarak yara yıkanır,kontamine cilt yaraları sert fırça ile 
temizlenmelidir. 

• Hematom; 
Doku içine haps olmuş kan serbestleştirilir,bölge yıkanır ve antibiyotik 
tedavisine başlanır. 

• Doku defekti; 
Bölgesel yara tedavisi,pansuman tedavisi uygulanır. 

 
 

 
Çenede açık kesi yaralanması 

 
 

 
Alveol de diş ve yumuşak doku yaralanması 
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Doku içerisinde yabancı cisim 

 
 

 
Yabancı cismin çıkartılması 

 
 

 
Doku içinden çıkartılan diş minesi (Yabancı cisim) 
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Yumuşak doku yaralanmalarında aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
• Yumuşak doku yaraları, kemik yaralanmalarının tedavileri 

tamamlandıktan sonra yapılmalıdır 
• Yüzdeki yaralanmaların tedavileri içeriden başlanıp dışarıya doğru devam 

etmelidir. 
• Açıkta kalan kemik, komşu bölgedeki yumuşak dokular tarafından 

kapatılamıyorsa, vazelinli ve iyodoformlu tampon ile kapatılmalıdır. Bu, 
yaralı olan oyuncunun naklinden öncede yapılması gerekli bir 
uygulamadır. 

 
Diş yaralanmaları (diş kron kırıkları, kök kırıkları, dişlerde lüksasyon) 

• Kron kırıkları 
• Kök kırıkları 
• Diş Lüksasyonu (Dişin alveol kemikten çıkması) 
• Kısmi Lüksasyon 

 
Kron kırıkları: 
 
Pulpa(dişin sinir dokusu)nın açılmadığı durumlarda acil tedaviye gereksinim 
yoktur,oyuncu oyuna rahatlıkla devam edebilir. 
Pulpa nın açıldığı durumlar da ise pulpa kuafajı (koruyarak kapama) veya 
endodontik tedavi(kanal tedavisi) gerekir.Bu durumda oyuncunun ağrısı kontro 
altına alınarak oyuna devamı sağlanabilir. 
 
Kök Kırıkları: 
Alveol kretin koronalinde ise endodontik tedavi yapılır. 
Alveol kemik içinde ise kökün korunup korunmayacağına karar verilerek kök 
çıkartılarak kanal tedavisi yapılır. 
Bu tür vakalarda oyuncunun ağrısı kontrol altında tutularak oyuna devamı sağlanır 
ve maç ardından ivedilikle tedavisi için Diş Hekimine yönlendirilir. 
 
 
Diş Lüksasyonlar: 
Diş Lüksasyonlarının tedadavisi genellikle cerrahi yöntemlerle yapılır. Bu nedenle 
dişlerin tamamen alveol kemikten uzaklaştığı veya kısmi lüksasyonlarda, 
oyuncunun hemen bir diş Hekimine yönlendirilmesi daha doğru olacaktır. 
 
Böyle bir durumla karşılaşan takım doktorunun dikkat etmesi gereken en önemli 
şey,tamamen alveol kemikten çıkmış bir dişi olabildiğince steril bir ortamda kök 
lere kesinlikle dokunmadan serum fizyolojik içerisinde ,Diş Hekimine transferini 
sağlamalı ve ağız içindeki kanamayıda tampone ederek kontrol altına almalıdır. 
 
Kemik yaralanmaları (Çene kemiği kırıkları) 
• Çene kemiği kırıkları oldukça önemli olgulardır. 
• Bu nedenle Takım doktorunun sahada yapması gereken şey,travma sonucu 
oluşan kırığı teshis etmek ve immobilizasyonunu (Barel Bandajı) sağlayarak 
,uzman hekime yönlendirmektir. 
• Lefort I;II;III gibi maxilla kırıkları ile parçalı ve çoklu mandibula kırıkları 
gibi şiddetli olguların tedavisi maxillofasial cerrahlar tarafından yapılmalıdır. 
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Maxilla Kırıkları: 
 Etkilenen yüz bölgesine göre sınıflandırılır 

 Orta yüz Kırıkları; Leford I,II,III 

 Lateral orta yüz kırıkları: Zigoma, Zigomatik ark ve kombinasyonları 

 Orta yüz kırıkları sıklıkla kompleks kırıklardır.Bu nedenle kapsamlı bir 
muayene ve doğru tanı gerektirir. 

 
Alveol kırıkları: 

 Basit kırıklardır.Bu kırıklarla beraber komşu dişlerde sallanmalarda 
mevcuttur. 

 Basit tespitler yapılarak, yumuşak gıdalarla beslenme sağlanıp enfeksiyona 
karşı korunması yeterli olacaktır. 

 
Mandibula Kırıkları (yerleşimine göre) 

1. Anterior bölge kırığı 

2. Kanin Bölgesi kırığı 

3. Ramus kırığı 

4. Mandibula angulus kırığı 

5. Yükselen ramus kırığı 

6. Kondil kırığı 

7. Koronid çıkıntı kırığı 
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Kırık Türleri 
 
 

 
 

• Dislokasyonlu ve dislokasyonsuz basit kırık. 
• El ile kolay yerleştirilir. 

 
 

 
 

• Çoklu kırık: 
• Dislokasyona bağlı olarak elle basit şekilde yerleştirilebildiği gibi,açık 

cerrahi sabitleme gerekebilir. 
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• Çoklu kırık ve bağımsız kırık parçaları: 

• Bu tür kırıklar genellikle açık cerrahi ve sabitleme ile tedavi edilirler. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
• Kemik Kaybı ve kemik devamlılığında eksiklik olan çoklu kırıklar: 

• Kapsamlı tamir yöntemlerine ihtiyaç duyulan kompleks kırıklardır. 
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Çene kırıklarında dikkat edilmesi gereken konular: 
 
OKLÜZYON  
 
• 0-Okluzal düzensizlik yok 
• 1-Okluzal düzensizlik var 
• 2-Dişsiz ağız 
• YUMUŞAK DOKULAR 
• 1-Kırık Hattında açık mukoza yarası 
• 2-Kırık hattında açık cilt yarası 
• 3- 1 ve 2 . Şıkların birlikte görüldüğü durumlar 
• 4-Primer kapatmanın mümkün olmadığı kemiğin açığa çıktığı yumuşak 

doku yaralanmaları. 
 
 

TME Temporomandibular Eklem Kırıkları ve çıkıkları 
 

• TME bölgesi Kırıkları da komplike olgulardandır ve tedavisi maxillofsial 
cerrahlar tarafından yapılmalıdır. 

• Tanı koymakta okluzal ilişkilerden yararlanılır. 
• Özellikle TME çıkıklarıyla karıştırılmamasında oklusal ilişki son derece 

önemlidir. 
• Kondil kırıklarında ve çıkıklarında, ağız kapanırken ön dişler arasında bir 

açıklık olur. Kırıklarda alt çene üst çeneye göre geride bir pozisyon 
alırken,çene çıkıklarında bu durum tersine olup alt çene üst çeneye göre 
daha önde bir pozisyondadır. 
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Kafa Travmalarına Yaklaşım 
Dr. Ziya Akar 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

 
Kafa travması çok ciddi sonuçlara yol açabilen bir travma türüdür. Futbol gibi 
darbelere açık bir spor dalında pek çok kez kafa travması olmaktadır. Genellikle 
hafif düzeyde olan bu darbeler çok nadirde olsa sporcunun kaybına kadar 
gidebilecek ciddi komplikasyonlarada yol açabilir. Öncelikle kafa travmaları 
hakkında genel bilgilerle söze başlayalım. Kafa travmalarını oluşma 
mekanizmasına, şiddetine, morfolojik yapısına göre sınıflandırabiliriz. Kafa 
travması geçirmiş bir hastayı değerlendirirken standartı sağlayabilmek için çeşitli 
sınıflandırmalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Günümüzde en yaygın kullanılan 
skala Glasgow Koma Skalasıdır: 
 
Glasgow Koma Skalası  
       Göz Açma (E)  
Spontan                  4 
Ses ile                     3 
Ağrı ile                    2 
Yok                          1 
        En iyi motor cevap (M)  
Emirlere uyar                  6 
Ağrıyı lokalize eder         5 
Normal fleksiyon             4 
Anormal fleksiyon           3 
Ekstansiyon                      2 
Yok                                   1 
              Sesli cevap (V)  
Oriyente                                         5 
Konfüze                                           4 
Uygunsuz, anlamsız kelimeler        3 
Anlaşılmaz ses çıkarma                  2 
Yok                                                  1 
GKS: E+M+V     (Max:15    Min:3) 
 
 Bu skala yardımı ile olay yerinde değerlendirme yapılabilir, takipte de 
kullanılabilir.  
 
 Kafa travmaları; 

Oluşum mekanizmasına göre: 
 1-künt: a) yüksek ivmeli (trafik kazası), b) düşük ivmeli (düşme, bayılma) 
 2-penetran (ateşli silah yaralanması) 
 Şiddetine göre: 
 1-Hafif kafa travması: GCS 15-14 
 2-Orta şiddette kafa travması: GCS 9-13 
 3-Ağır kafa travması: GCS <8 
 Morfolojik yapıya göre: 
 1-Kranial fraktürler 
    a-Konveksite: lineer, çökme, açık/kapalı 
    b-Kafa tabanı: Likör fistülü var/yok, kranyal sinir hasarı var/yok 
 2-Kafatası içi lezyonlar 
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    a-Fokal: epidural, subdural, intraserebral 
    b-Yaygın: kontüzyon, diffüz aksonal hasar 
 
Hafif şiddette kafa travması: 
 Travmadan hemen sonra somnolans, konfüzyon veya dezoryantasyon 
şeklinde şuur etkilenmesi olabileceği gibi,  genellikle 5 dakikadan daha kısa süren 
geçici şuur kaybı olabilir. Hastalarda başlangıç Glasgow Koma Skoru değeri 14-
15 dir. Hastalarda fokal nörolojik defisit yoktur. Retrograd veya anterograd 
amnezi görülebilir ancak posttravmatik amnezi 24 saatten uzun sürmez. Hafif 
şiddette kafa travması geçiren bir kişide GCS (glasgow koma skoru) değeri 14 ise 
ve GCS 15 olsa bile birlikte geçici şuur kaybı, amnezi, fraktür bulgusu varsa 
mutlaka BT çekilmelidir. BT’de kontüzyon, kanama veya fraktür saptanmışsa 
hasta yüksek riskli hafif kafa travması olarak kabul edilir ve klinik takip 
gereklidir. Bu Hastalarda iyi klinik takip ve tedavi ile mortalite %1’in altındadır. 
Unutmamak gerekirki hafif şiddette kafa travması basit kafa travması anlamına 
gelmez. Hastayı eve gönderirken bilgilendirmeli, evde mutlaka güvenilecek 
birinin varlığından emin olunmalı (hastayı hastaya emanet etme), her şey yolunda 
olsa bile 1 hafta sonra mutlaka kontrole çağrılmalıdır. Hafif kafa travması geçiren 
hastada hastane gözlemi endikasyonlarını şöyle sıralayabiliriz: BT çekilme 
imkanın olmaması, BT de patolojik bulgu saptanması, bilinç kaybı hikayesinin 
olması, bilinç durumunun bozulması, orta/ağır başağrısının varlığı, belirgin 
alkolik/ilaç intoksikasyonu, kafatası fraktürünün varlığı, likör fistülü, eşlik eden 
ciddi başka yaralanmaların varlığı, evde gözetleyebilecek kimsenin olmaması, 
amnezi.  
 
Orta şiddette kafa travması: 
 GCS 9 ile 13 arasında olup, genellikle 5 dakikada daha uzun süreli şuur 
kaybı vardır.  Hastalar genellikle konfüzedir, ancak basit emirlere uyarlar. Bu 
gruptaki hastalar hastaneye yatırılmalı ve mutlaka BT çekilmelidir. %40 olguda 
fraktür veya intrakranyal lezyon saptanır ve %8 olguda nöroşirürjikal girişim 
gerekir. %10-20 olguda klinik tablo kötüleşebilir, bu nedenle dikkatli klinik takip 
ve gerektikçe kontrol BT ler yapılmalıdır. Hastalarda kognitif sekel ve 
posttravmatik epilepsi görülebilir. Mortalite oranı %5’in altındadır. 
 
Ağır kafa travması: 
 GCS değeri 8’in altında olan olgular bu gruptadır. GCS değeri 5-8 arasında 
olan olgularda prognoz daha iyidir. Genel olarak olguların %20-30 kadarı 
kaybedilir. Ağır kafa travmalı olgularda tedavi olay yerinde başlar. Olay yerinde 
ilk yapılacak şey doğru değerlendirmedir. Saçlı deri dikkatle muayene edilmeli, 
varsa kesi palpe edilerek fraktür hattı, BOS (beyin omurilik sıvısı), glial doku, 
yabancı cisim olup olmadığı gözden geçirilmelidir. Tedavi edilmemiş skalp 
kesilerinin hemorajik şoka neden olabileceği unutulmamalıdır. Gerekirse hasta 
entübe edilmeli, kan gazı belirlenene kadar %100 O2 ile ventile edilmeli, sistolik 
kan basıncını 90mmHg ve ortalama kan basıncını 70mmHg üzerinde tutacak 
şekilde izotonik sıvı replasmanı yapılmalıdır. Hipotansiyonun varlığında mortalite 
%60-75 lere kadar çıkabilirken, hipotansiyon olmayan olgularda mortalite %27 
kadardır. Yeterli sedasyon ve analjezi sağlanmalıdır. Aksi ispatlanmadığı sürece 
ağır kafa travmalı tüm olguların spinal travması olduğu kabul edilerek spinal 
immobilizasyon sağlanmalıdır. Ağır kafa travması geçirmiş bir olguda iki taraflı 
periorbital ekimoz (rakun gözleri), kulak arkasında ekimoz (battle bulgusu), otore 
(kulaktan BOS gelmesi), rinore (burundan BOS gelmesi), otoraji, rinoraji, 
hemotimpanium (kulak zarı arkasında kan görülmesi), fasial asimetri, hipoakuzi 
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varsa kafa tabanı kırığından şüphelenilmelidir. Boyun bölgesinin oskültasyonunda 
üfürüm varsa karotis disseksiyonundan,  göz oskültasyonunda üfürüm varsa KKF 
(karotiko-kavernöz fistül), ve kafa tabanı kırığıda olan olgularda masif tekrarlayan 
epistaksis varsa psödoanevrizma olabileceğinden şüphelenilmelidir. 
 
 Kafa travmalı bir hastanın tedavisi olay yerinde başlar. Hastayı, kliniği 
ağırlaştıran ve sekonder hasarlara yol açan özellikle hipotansiyon ve hipoksiden 
korumalıdır. GCS si 8’in altında olan hastalar entübe edilerek, hastaların doğru 
merkeze uygun şartlarda transportları sağlanmalıdır. Takım doktoru olarak 
mevcut sporcuların sağlıklarından sorumlu olan sizlerin unutmaması gereken 
nokta önlem almanın sonuçları tedavi etmekten daha kolay olduğudur. 
 
 Futbol bir temas ve çarpışma sporudur. Futbol nedeniyle olan 
yaralanmaların %4-22’si kafa bölgesine olmaktadır. Bir karşılaşmada ortalama 
olarak her 6 saniyede bir yaralanma potansiyeli olan hareketler olmakta, ancak her 
45 dakikada 1 ciddi yaralanma meydana gelmektedir. Bu yaralanmaların %6-15’i 
özellikle hava topu mücadelesi sırasında korunmasız kafaya gelen travmadır.  
 
Kafatası gibi sert bir muhafaza içinde yer alan beyin travma esnasında 
akselerasyon ve deselerasyon kuvvetlerinin etkisinde kalarak yoğunluğunun daha 
az olması nedeniyle ileri-geri hareket etmektedir. Bu ileri hareket-ani durma-geri 
hareket tarzında olan oynamalar beyin dokusunun çeşitli bölgelerinde mikro 
düzeyde de olsa hasarlara yol açabilmektedir. Bu tip yaralanmaların en hafif 
şekline konküzyon adı verilir. Konküzyona yol açabilecek kafa travmaları 1000 
saatlik oyun esnasında,  eski çalışmalarda 0,3 olarak belirtilmiş olmasına rağmen, 
günümüzde yapılan daha detaylı çalışmalarda 22 olarak saptanmıştır.  
 
Eski çalışmalar genellikle beyan üzerine yapılmış olmasına karşın, günümüz 
çalışmaları beyanın yanı sıra oyunun video kayıtları incelenerek yapıldığı için 
arada belirgin fark olduğu dikkati çekmektedir. Bu sonuç travma geçiren 5 
oyuncudan 4’ünün travmayı bilmediği-farketmediği veya bildirmediği anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle müsabaka esnasında takım doktorlarının çok iyi gözlem 
yapmaları gerekmektedir.  
 
Travma sonrası motor fonksiyon, karar verme ve dikkati odaklama gibi kognitif 
fonksiyon değerlendirilmesinde ciddi farklar saptanmıştır. Beyin sarsıntısından 
sonra saptanan bu tip nörofizyolojik bozukluklar kazadan 3-7 gün sonra 
düzelmektedir. Ancak özellikle travmaya açık konumda oynayan futbolcularda 1 
sene sonra yapılan testlerde küçükte olsa anlamlı bir düşmenin devam ettiği 
gösterilmiştir.  
 
Asemptomatik beyin sarsıntısı geçiren oyuncuların oyuna devam etmeleri halinde 
ortaya çıkabilecek riskler konusunda (semptomların uzayabileceği ve beyin 
hasarının ciddileşebileceği gibi) konsensüs yoktur. Ancak bu sporcuların 
bazılarında muhtemelen tekrarlayan travmalarında etkisi ile reaksiyon zamanında 
uzama, anlama zorluğu gibi bulgular saptanabileceği unutulmamalıdır.  
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Sporcularda hafif travmatik beyin hasarının (HTBH) değerlendirilmesi ve tedavisi 
tıbbi açıdan zor olabileceği gibi, sporcular için sosyal ve ekonomik yönden, 
klinisyenler içinse tıbbi ve kanuni açından sorunlu olabilir. Çünkü sporcu mevcut 
konfüzyonu nedeniyle olayın farkına varmayabilir ve durumu kabullenmeyebilir, 
bir an önce oyuna dönmek isteyebilir. Öte yandan oyuna dönerse birden çok 
konküzyon olma ihtimali vardır ve olay yerinde (spor alanı) travma sonrası 
yapılabilecek testler kısıtlıdır. Aile, arkadaş, yönetici ve eğitimci kademelerinde 
sporcu üzerinde spora dönmesi için baskı kurulabilir. Bütün bu faktörler, 
konküzyonun uzun dönem etkileri de göz önünde bulundurularak, doktorların 
doğru ve ikilemde kalmadan kara vermeleri için gerekli nörofizyolojilk testlere ve 
kılavuzlara ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. 
 
 ABD başkanı Theodore Roosvelt, 1904 yılında beyin ya da spinal 
yaralanma nedeniyle gerçekleşen 19 ölüm ya da felç vakasından dolayı Amerikan 
futbolunu yasaklamayı gündeme getirmiş. Bunun üzerine oluşturulan komitelerin 
araştırmaları sonucu geliştirilen koruyucu giyisilerin kullanılması ve kuralların 
yeniden düzenlenmesi ile sakatlanmalar gözle görülür şekilde azalmıştır. Sert ve 
yaralayıcı bir spor olan Amerikan futbolunda konküzyon oranı, 1983 te Gerberich 
ve arkadaşlarının araştırmasında %24 iken 1999 yılında Powell ve Barber-Foss’un 
araştırmalarında %3,7 ve 2000 lerde McCrea ve arkadaşlarının araştırmalarında 
ise %4,3 olarak tespit edilmiştir. Rakamlardaki bu gerileme 1980 lerde oluşturulan 
ve görevleri spor ekipmanlarında koruyucu standartları belirlemek olan 
kurumların çalışmalarına bağlanabilir. Konküzyon “travma sonrası dönemde ani 
ve geçici olarak, beyin sapının katılımına bağlı nöral fonksiyonlarda bilinç 
değişikliği, görsel bozukluklar gibi aksama ile ortaya çıkan klinik sendromdur” 
olarak tanımlanabilir. Konküzyon geçiren sporcular için nöroşirürjiyenler 
kongresi tarafından bir kılavuz oluşturulmuştur: 
 
 

Seviye  Tanım  Tedavi Önerileri  

1  Hafif, bilinç kaybı yok, 
geçici nörolojik hasar  

Sporcu karşılaşmadan çıkarılır; 
fakat nörolojik açıdan normal 
olduğunda geri dönebilir.  

2  Orta, 5 dakika içinde 
geri dönen bilinç kaybı  

Sporcu karşılaşmadan uzaklaştırılır 
ve oyuna dönmesine izin verilmez. 
1 hafta sonra norma nörolojik 
durum sağlanırsa spor yapmaya 
dönebilir.  

3  Ciddi, 5 dakikadan 
uzun süren şuur kaybı  

Ağır kafa travması olarak 
sınıflandırılır,hospitalizasyonu 
sağlanarak incelenmesi uygundur.  

 
1997 yılında Amerikan Nöroloji Komitesi serebral konküzyonu “travmanın neden 
olduğu, bilinç kaybının eşlik ettiği ya da etmediği mental durum değişikliğidir” 
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şeklinde tanımlayarak konfüzyon ve amneziyi konküzyonun temel taşları olarak 
belirtmiştir. Bu tanım sporcuların karşılaşmaya geri dönmesinde bilinç kaybının 
yanında konfüzyon ve amneziyi ön plana çıkarmaktadır. Amerikan Nöroloji 
Akademisi de sporcuların değerlendirilmesine yönelik bir kılavuz oluşturmuştur: 
 

Derece  Tanım  Tedavi önerileri 

1  Geçici konfüzyon 
mevcut, bilinç kaybı yok, 
semptomlar 15 dk. içinde 
kayboluyor.  

Uygun dinlenme ve bakım 
şartları sağlanırsa aktiviteye 
dönebilir  

2  Geçici konfüzyon 
mevcut, bilinç kaybı yok, 
semptomlar 15 dk.dan 
uzun sürüyor.  

Semptomların görülmediği 1 
hafta dinlenme sağlanmalı  

3  Kısa/uzun bilinç kaybı  Kısa bilinç kaybında semptomsuz 
1 hafta; uzun bilinç kaybında 
semptomsuz en az 2 hafta 
aktiviteden uzaklaştırma 
sağlanmalı  

 
Değişik otör ve kurulların oluşturdukları kılavuzları karşılaştıracak olursak: 
 

 Derece 

 1  2  3  

Cantu  Sporcu herhangi 
bir belirti yoksa 
aktiviteye aynı 
gün dönebilir. 
Semptom varsa 
7 gün dinlenme 
önerilir.  

Sporcu 2 hafta 
dinlenme sonrası, 
semptomsuz 7 gün 
sonunda spora 
dönebilir.  

Sporcu 1 ay 
sonrasında, 
semptomsuz 
geçen 7 
günden sonra 
spora 
dönebilir.  

Colorado  Sporcu oyundan 
hemen ve 5dk. 
aralarla çıkarılır. 
Amnesi ya da 
başka bir 
semptom 20 dk. 
içinde 
belirmezse 
sporcu oyuna 
dönebilir.  

Sporcu oyundan 
dönmemek üzere 
çıkarılır. Ertesi gün 
atlet muayene 
edilir. 1 hafta 
asemptomatik 
dönemden sonra 
aktiviteye 
dönülebilir.  

Sporcunun 
hastaneye 
yatırılması 
gerekir. 2 
hafta 
asemptomatik 
dönemden 
sonra 
aktiviteye 
dönülebilir.  
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Amerikan 
Nöroloji 
Akademisi  

Hastanın mental 
durumu hemen 
incelenir. 15. dk. 
içinde semptom 
ya da mental 
değişiklik 
olmazsa 
aktiviteye 
dönülebilir.  

Sporcu oyundan 
dönmemek üzere 
çıkarılır. 1 hafta 
asemptomatik 
dönemden sonra 
aktiviteye 
dönülebilir  

Sporcunun 
hastaneye 
yatırılması 
gerekir. 1 
(kısa dönem 
bilinçkaybı)/2 
(uzun dönem 
bilinç kaybı) 
hafta 
asemptomatik 
dönemden 
sonra 
aktiviteye 
dönülebilir.  

 
Görüldüğü gibi davranışlar konusunda henüz bir konsensüs yoktur. Bu durumu 
Collins ve arkadaşları çalışmalarında “konküzyon kılavuzları sporculara 
aktiviteye devam etmelerini gönül rahatlığı ile söyleyecek kadar gelişmemiştir” 
olarak belirtmektedirler. Sonuçta, bariz belirtiler mevcut iken sporcunun kontakt 
sporlarına geri dönmemesi önemlidir. Klinisyenin görüşüne destek olması için 
farklı kılavuzlar beraberce kullanılmalıdır. 
 
İkincil darbe sendromu (İDS): 
İlk travmaya bağlı belirtiler devam ederken tekrarlayan küçük travmalar 
katastrofik sonuçlara yol açabilir. İkincil darbe sendromu, ikinci darbe sonrası 
sporcularda saptanabilen görsel, motor, sensorial anomalilerin ve bilinç 
durumunda kötüleşmenin eşlik ettiği postkonküzyon sendromu olarak tarif 
edilebilir. Sporcularda İDS sık görülmez ve nadiren ölüme neden olur. İDS 
patofizyolojik olarak travmadan sonra gelişen iyon dengesizliği, akut metabolik 
değişiklikler ve serebral kan akımındaki değişimlere bağlıdır. Burada asıl önemli 
olan iyon potasyumdur (K). K’nın ekstrasellüler alandaki artışı bazen birkaç 
saniye ya da daha uzun sürebilir; bu durum bazı sporcularda saha dışına kadar 
sorun olmadan yürüyüp ani kollaps gelişmesini izah eder. 
 
Konküzyon sonrası sporcuda başağrısı, sersemlik hissi, denge ve uyku 
problemleri gibi somatik sorunlar; anksiyete, depresyon, sinirlilik hali gibi 
nöropsikiatrik semptomlar; dikkat eksikliği, hafıza problemleri, konfüzyon, 
dezoryantasyon gibi kognitif bozukluklar görülebilir, bu tabloya postkonküzyon 
sendromu adı verimektedir. Hastaya uygulanan testler 24., 48. saatlerde ve 5 gün 
sonra tekrarlanmalıdır. Barth ve arkadaşlarına (1989) göre hafif kafa travmalarının 
bulguları nörofizyolojik çalışmalar ile tespit edilebilir ve sporcular 10 gün sonra 
eski performanslarına kavuşabilmektedirler. Macciocci ve arkadaşlarına (1996) 
göre ise HTBH sonrası sporcularda saptanabilen performans azalması ve 
postkonküzyon sendrom bulguları (baş ağrısı, sersemlik hissi, konsantrasyon 
bozukluğu) istirahatle 5 gün içerisinde kaybolabilmektedir. 
 
Her sporcu, kendine has düzeyde hafıza, dikkat/konsantrasyon, planlama hızı ve 
hareket hızı performansı gösterir. Sporcunun kendine has temel değerleri elde 
edilmeden, travma sonrasında saptanan öğrenmede güçlük, dikkati odaklamada 
problem ve huzursuzluk gibi semptomları travmaya bağlamak güç olacaktır. Bu 
nedenle sezona başlamadan önce sporcuların nörofizyolojik yönden de 
değerlendirilmesi gereklidir ki, çeşitli testlerin uygulanacağı bu süre her sporcu 
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için 20-30 dakika dır. Bu testlere sporculardan olduğu kadar çalıştırıcılardan ve 
diğer kişilerden bir direnç görülebilir. Gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra 
genellikle istekli bir katılım sağlanabilmektedir. HTBH sonrası saptanabilen 
entelektüel seviyedeki düşüşün sebebi ne olursa olsun, sporcuları tekrarlayan 
konküzyonun kümülatif etkisinden ve bunun tehlikelerinden haberdar etmek 
doktorun görevidir. 
 
 Ne yazıktır ki; bir çok vakada özellikle psikososyal faktörler, ispatlanmış 
bilimsel veriye dayanmayan kararlar almamıza neden olmaktadır. Bu nedenle 
“HTBH geçirmiş bir sporcunun yönlendirilmesi bilimden daha çok bir sanattır” 
denilebilir. 
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Yüz Travmalarında Saha Doktorunun Yaklaşımı 
Dr. Tamer Koldaş 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Anabilim Dalı 
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Kulak, Burun, Boğaz Travmaları 
Dr. Günter Hafız 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı 
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Göz Travmaları 
Dr. Kazım Devranoğlu 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 
 

Gözler dış ortama açık olamaları itibariyle spor etkinliklerinde sıklıkla 
yaralanan organlardandır. Erken, doğru ve yerinde girişimler oluşabilecek hasarı 
en aza indirmede hayati öneme sahip iken, yersiz, yanlış ya da aşırı girişimler de 
mevcut tabloyu daha sorunlu hale getirebilmektedir. Bazen hiç bir şeyin 
yapılmamasının çok daha yararlı olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir.  

 
Sahada verilmesi gereken kararların başında gelen de, travmanın 

durumunun değerlendirilerek , müsabakaya devam edebilecek, müsabaka sonunda 
ya da acilen göz doktoruna yönlendirilecek hastaların tespit edilmesidir. 

 
 Kontüzyon yaralanmaları en sık görülen yaralanma şekillerindendir. Göz 
küresi ve eklerinin içinde yer aldığı orbitanın anatomik yapısı ve orbita riminin 
açıklığı sayesinde futbol topunun çarptığı durumlarda enerjinin büyük kısmını 
orbita rimi emer. El, ayak gibi uzuv çarpmalarında ise, gözün kontüzyonu söz 
konusu olabilir.  
 
 Bu durumda, göz küresine baskı yapmadan kapaklar aralanarak gözün ve 
eklerinin makroskopik görüntüsü değerlendirilmedilir. Genel görüntü itibariyle 
göz sağlam görünüyor, ışık reaksiyonu mevcut ve pupillanın şekli düzenli ise 
sadece buz uygulanmalı, müsabaka sonunda oftalmoloğa yönlendirilmelidir.  
 
 Bu durumda yapılan en öenmli yanlışlardan birisi kapaklarda ekimozun 
tedavisine yönelik olarak hyalüronidaz içeren deri pomadlarının (Örneğin Lasonil) 
göz çevresine uygulanmasıdır. Kapaklara uygulanan her ilaçta olduğu gibi 
hyalüronidaz da deriden emilerek göze ulaşmakta ve toksik keratokonjonktivit 
oluşturmaktadır. Bu gibi durumlara yol açmamak için göz çevresine sadece göz 
pomadlarının uygulanabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 
 
 Orbita kontüzyonu şiddeti ve oluş şekli itibariyle orbita kırıklarına da yol 
açabilir. En sık olan kırıklar da, en zayıf olan alt duvarda olmakta ve “blow-out” 
kırığı olarak adlandırılmaktadır. Sahadaki ilk muayenede enozis (gözün orbita 
çukuruna gömülmesi ve kapak aralığının daralması), yukarı bakış kısıtlılığı ve çift 
görme ortaya çıkmaktadır. Bu durumda hastaya sadece buz uygulaması yapılarak 
acilen göz doktoruna yönlendirilmelidir. 
 
 Kontüzyon yaralanmaları sırasında makroskopik olarak gözlenebilen 
hifema (gözün ön kamarasında kanama) tespit edilirse, hasta immobilize edilerek 
acilen göz doktoruna yönlendirilmeli, hiçbir müdahalede bulunulmamalıdır. 
 
 Sık karşılaşılan bir diğer yaralanma şekli de, konjonktiva ve kornea 
abrazyonlarıdır(çizilmesi, sıyrılması). Özellikle kornea abrazyonları çok ağrılıdır. 
Bu durumda hastanın gözüne antibiyotik içerikli bir damla damlatılıp, kapatma 
bandajı uygulandıktan sonra oftalmoloğa yönlendirilmelidir. Bu gibi durumlarda 
bir hatalı yaklaşım da, topikal anestezik damla uygulamasında sonra sporcunun 
müsabakaya devam ettirilmesidir. Lokal anestezik damlalar kornea epitelinin 
yenilenmesini bozduğu gibi, kimi zaman hasta tarafından çok sık kullanımı 
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sonrasında ağır kornea iltihabı hatta, kornea delinmesi dahi söz konusu 
olabilmektedir. 
 
 Basit subkonjontival kanama tedavi gerektirmeyen ve sporcunun 
müsabakaya devam etmesine engel oluşturmayan bir durumdur. Ancak 
konjonktiva yırtılması söz konusu olduğunda aksi ispat edilene dek sklera 
yaralanması da göz önünde bulundurulmalı ve sporcu oftalmoloğa 
yönlendirilmelidir. 
 
 Herhangi bir yaralanma sonrası ilk muayenede pupillada şekil 
bozukluğu,kornea ya da sklera dokusu üzerinde koyu renkli uvea dokusu (iris, 
silier cisim, koroid) ve/veya gözde hipotoni, hifema tespit edildiğinde, kornea ve 
sklera laserasyonu gözönünde bulundurularak sahada hiçbir tedavi uygulanmadan, 
immobilize edilerek acil olarak oftalmoloğa yönlendirilmelidir. 
 
 Kirpik hattını etkilemeyen ve cilt altı ya da periorbital kas ve septumlara 
ulaşmayan basit kapak ve periorbital cilt kesileri sahada 6/0 prolen ya da 7/0 
vicryl ile sütüre edilebilir. Prolen iyi tolere edilen bir emilmeyen sütür materyali 
olarak tercih edilmelidir. Vicryl kullanıldığında 5-6. günlerde alınmalı, 
kendiliğinden emilmeye bırakılmamalıdır. Kirpik hattını etkileyen ya da derin 
katlara sirayet eden kesilerin tedavisi oftalmoloğa bırakılmalıdır. 
 
 Kimyasal yaralanmalarda gözü kaçan maddenin niteliği çok önemlidir. 
Genel bir kural olarak koagülasyon nekrozu oluşturan asit madde yanıkları kendi 
kendini sınırlar özellikte iken, alkali madde yanıkları likefaksiyon nekrozu 
yoluyla derin katlara kadar inerek ağır hasar oluşturur. Oküler yüzeyin alkali 
yanıklarında limbus bölgesine olan hasar kalıcı görme kayıplarına neden 
olabilmektedir. Bu nedenle sahada acil müdahale hayati öneme sahiptir. Kimyasal 
madde ile yaralanma kuşkusu olduğunda, göz başına 1 lt serum fizyolojik ile 
yıkama yapılmalıdır. Serum fizyolojik bulunmadığında içme suyu ile de müdahale 
edilebilir. Acil müdahale sonrasında hasta zaman geçirilmeksizin oftalmoloğa 
yönlendirilmelidir. 
 
 Son olarak korneada yabancı cisim tespit edildiğinde sahada çıkarmaya 
çalışılmamalısır. Antibiyotikli bir damla uygulayıp kapatma bandajı ile oftalmolğa 
yönlendirilmelidir. 
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Göğüs Travmaları 
Dr Alper Toker 

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı 
 

Futbolcuların maç ya da antreman sırasında yaralanmaları, bazen 
kendilerinin düşmesiyle bazen de diğer sporcular ya da topun vücudlarına 
çarpmasıyla ortaya çıkabilir. Bir takım doktoru kaçınılmaz olarak böyle 
durumlarla karşılaşır. Görevi; oyuncunun o anki durumunu ortaya koyabilmek, 
oynayıp oynayamayacağı kararını verebilmek ve durumun ciddiyetine göre yaralı 
sporcunun doğru bir şekilde naklini yapmaktır. Yaralanma toraks travması 
olduğunda bu durum hayati tehdit içerebilir ve yaralının doğru bir merkeze ya da 
doktorlara bir an önce ulaşması öncelik taşır. 

 
Literatür araştırmasında futbol maçı sırasında ortaya çıkan yaralanmaların 

insidası net olarak bildirilmemiştir. Bu konuda eldeki tek veri Amerikan futboluna 
ait yaralanmaların oranıdır ve bu tehlikeli sporda bile göğüs kafesi yaralanmaları, 
tüm yaralanmalar arasında % 3 oranında tespit edilmiştir.  
 
Futbol sırasında rapor edilen yaralanmalar 

Kosta incinmesi: 
Kostanın aldığı sert darbe ile yaralanması sonucunda ortaya çıkar. Fraktür 

veya ayrışma olmayabilir ancak çok ağrılı bir durum söz konusudur. Sporcu 
oyuna devam edebilse bile sonrasında çok ciddi ağrısı olacaktır. Kosta fraktürü ya 
da çatlağı olmadığı ve altında yatan akciğerde yaralanma olmadığı gösterildikten 
sonra ağrı kesici tedavi uygulanmalıdır. 

 
Kosta fraktürü:  
Kosta fraktürü, dirseğin çarpması ya da sporcunun bir başkasının üzerine 

düşmesi ile ortaya çıkabilir. O kadar fazla ağrı olması beklenir ki sporcunun nefes 
alması çok zor olacaktır. Kırık kısımın palpasyonla üzerinde hafif krepitasyon 
hissedilebilir, bastırmakla sporcunun çok ciddi ağrısı olması beklenir. Bu 
sporcunun ağrısı nedeniyle oyuna devam edebilmesi mümkün değildir. Kosta 
fraktürü ile birlikte hemotoraks veya pnömotoraks da oluşabilir. Kosta fraktürü 
tespitinde yaralının mutlaka hastaneye acil transportu gerekir. Kırık tespit 
edildiyse ve altta başka patoloji saptanmadıysa yaralı, kuvvetli ağrı kesici tedavi, 
mukolitik ve profilaktik antibiyotik tedavisi ile evine gönderilebilir. Kırık kostalar 
üzerine bandaj yapılması son 20 yıldır terk edilmiştir. Sporcunun tekrar spora 
başlaması 1-2 ay zaman alabilir. Tam kaynaşma olmadığı zaman, tekrar 
yaralanma olması halinde beraberinde ömür boyu ağrı semptomu bırakabilecek 
sekel kalabilir.  

 
Kosta ayrışması: 
Kostanın anteriorda sternuma doğru kartilaj ile birleştiği bölgede ayrışma 

olabilir. Çok ciddi ağrı ile birlikte sporcunun devam etmesinin imkansız olduğu 
bir tablo ortaya çıkar. Radyolojik olarak tanısı kosta fraktürü kadar kolay 
konulamaz ancak sporcu uzun süre ciddi ağrıdan yakınır. Tedavisi kolay 
olmayabilir, bazen de operasyona kadar gidebilir.  

 
Yelken göğüs: 
En az iki kostanın 2 yerden kırılmasıyla ortaya çıkan, göğüs kafesinin 

paradoksal hareket içinde olduğu ve hayati tehdite yol açabilen bir durumdur. 
Aslında tehdit altta kalan akciğerin kontüzyonundan kaynaklanmaktadır. 
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Kaburgalarda bu kadar kırılmaya yol açabilecek şiddette bir travma altta yatan 
akciğerde ciddi kontüzyona yol açabilir. Acil olarak hastaneye ulaşma, yatırılma, 
bazen yoğun bakım takibi ve hatta entübasyona kadar giden uygulamalar da 
gerekebilir. Futbolda bu şiddette bir yaralanma rapor edilmemiştir. Bu düzeyde 
yaralanmalar toraks cerrahisinin spesifik tedavilerini gerektirir. Bazen hemotoraks 
ve pnömotoraks gibi tablolar eşlik edebilir.  

 
Pnömotoraks / tansiyon pnömotoraks: 
Plevral boşluğa hava kaçmasıyla ortaya çıkan pnömotoraks, genellikle 

akciğerde bir bleb ya da bülün travma sonrasında rüptürüyle ortaya çıkar. 
Muayenede hiç bir bulgu tespit edilemeyeceği gibi, tansiyon pnömotoraks 
varlığında müdahele edilmediğinde bir kaç dakika içinde ölümle sonuçlanan bir 
klinik ortaya çıkabilir. Tansiyon pnömotoraks rapor edilmemekle birlikte, 
pnömotoraksın futbol maçı sonrasında tespit edilmiş olduğu olgular literatürde 
vardır. Ağrı, solunum sıkıntısından daha önde gelen bir bulgudur. Tek akciğer 
solunuma katılmaz, perküsyonla tek tarafta hiperrezonant ses alınabilir. Yaralının 
biran önce hastaneye ulaştırılması hayat kurtarıcı olacaktır.  
 

Hemotoraks: 
Kostra fraktürü ile birlikte olabilir ve ciddi kanama varlığında tabloya 

hipotansiyon eşlik edebilir. Solunum bulguları 2. planda kalabilir. Radyolojik 
incelemelerle teşhis konulabilir. Böyle bir şüphe varlığında yaralının çok acil 
hastaneye nakli gerekir. 

 
Akciğer kontüzyonu: 
Tek başına veya yelken göğüs ile birlikte görülebilir. Sinsi seyreder, 

bulguları bir kaç saatten bir iki güne kadar geçen zaman içinde ortaya çıkabilir. 
Potansiyel olarak ölümcül seyredebilir. Ciddi hipoksi varlığında erken entübasyon 
ve yoğun bakım takibi mutlaka gereklidir.      

                      
Miyokard kontüzyonu: 
Genellikle kot/sternum fraktürü vardır. Hipotansiyon ve düşük kalp debisi 

bulguları ile seyreder. EKG bulguları; Mİ bulguları, erken ventriküler vurular ,  
sinüzal taşikardi , atriyal fibrilasyon, dal (sağ) bloğu  ve ST değişiklikleridir. CVP 
artışı , sağ ventrikül disfonksiyonu tespit edilebilir. Yoğun bakımda yakın takip ve 
medikasyon ile izlenmelidir. 

 
Aort rüptürü: 
Bu travma Amerikan Futbolunda sadece bir kez tarif edilmiştir. Olay 

yerinde ölüm oranı % 90 civarındadır. Yaralıların teşhis ve tedavisinin çok 
özelleşmiş kalp cerrahisi merkezlerinde bile tam başarı ile yapılması zordur. 
Periferik nabız farklılıkları, bir ekstremitede nabız alınmaması, ciddi göğüs ağrısı, 
hipotansiyon gibi bulgularla şüphe ortaya çıkıyorsa, hızla kalp cerrahisi 
konusunda o bölgenin en özelleşmiş merkezine nakil yapılmalıdır. Bu 
yaralanmada kaybedilecek zaman çok kıymetlidir çünkü hastanede ilk 24 saatte 
hasta kaybı oranı çok yüksektir. 

 
Koroner arter diseksiyonu: 
Bugüne kadar bir yaralanma bildirilmiş, futbol topunun sternuma çok 

şiddetli çarpması sonucunda koroner arter diseksiyonu ortaya çıkmıştır. Yaralıya, 
gerekli anjio ve diğer medikal müdaheleler yapılarak kurtarılmıştır. Miyokard 
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enfarktüsü bulguları ortaya çıkması beklenir, acil transport ve özelleşmiş merkez 
hayat kurtarıcı olacaktır.  
 
Sporcunun yaralanmasının değerlendirilmesi: 

Oyunu takip eden bir hekim sporcunun nasıl bir darbe aldığının farkında 
olabilecektir. Göğüs kafesine gelen darbelerin yaratabileceği yaralanmalar çok 
geniş bir spektrum içinde olabilir. Ortaya çıkan yaralanma, kosta incinmesi ile 
aort rüptürü ya da koroner arter diseksiyonu arasında değişen bir tabloda olabilir. 
Toraks yaralanmasında muayene ile karar vermek çok zor olacaktır. Çünkü 
muayenenin ana bulguları olan taşipne ve taşikardi, zaten oyun sırasında ortaya 
çıkabilecek fizyolojik bir durumdur. Hekim, yaralanan sporcuda; inspeksiyonla 
her iki hemitoraksın solunuma eşit katılıp katılmadığını, palpasyonla cilt altı 
amfizemi olup olmadığını, perküsyonla iki tarafın farklı olup olmadığını ortaya 
koymalı, steteskop ile solunum seslerinde eşitlik, kalp seslerinde ise taşikardi 
varlığında anlaması zor olmakla birlikte üfürüm olup olmadığını aramalıdır. Fizik 
muayenede önemli bir husus ise 4 ekstremite nabızlarının palpe edilebilir 
olmasıdır. Tansiyon ölçülmesi, hipotansiyon varlığı, aritmi olup olmadığı 
özellikle miyokard kontüzyonu teşhisinde önemlidir. 

 
Takım doktoru, bu şüpheler varlığında yaralının özelleşmiş en yakın 

hastaneye transportunu sağlamalıdır. Cerrahi müdahele olarak yapılabilecek en 
basit müdahele, toraks tüpü takılmasıdır. Bu metnin yazarının kişisel fikri sahanın 
ortasında böyle bir cerrahi müdahelenin yapılmasının faydadan çok zarar 
verebileceği doğrultusundadır. Bu sebeple yazar, takım doktoruna diagnoza 
yönelik bilgi kazanılması ve bulunan bölgede özelleşmiş merkezlerin 
belirlenmesini önermektedir.  
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Batın Travmaları 
Dr. Korhan Taviloğlu 

Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi 
 
  
EPİDEMİYOLOJİ  
Tüm travmaya bağlı ölümlerin %10’undan sorumludur. Karın travmalarına bağlı 
ölümlerin erken tanı ve tedavi ile yüksek oranda önlenebilir olması nedeniyle 
önemini korumaktadır. 
 
ETYOLOJİ  
Karın yaralanmaları, penetran ya da künt travmalar olarak iki ana başlık altında 
incelenirler. Künt karın travmaları genellikle trafik kazaları, yüksekten düşmeler 
ve direkt darbeler sonucu oluşur. Sıklıkla yaralanan organlar karaciğer ve dalaktır. 
Künt karın travmalarına %90 oranında diğer sistem yaralanmaları da eşlik 
ettiğinden, bu hastalar çoğunlukla çoklu travmalı hastalardır. 
 
Penetran yaralanmalar çoğunlukla bıçak, ateşli silah ya da fırlayan parçalar 
nedeniyle olur. En sık yaralanan organlar ince bağırsak, karaciğer, mide ve kalın 
bağırsaktır.  
 
KARIN ANATOMİSİ  
Karın; sindirim, endokrin ve ürogenital sistemlerin büyük organlarını ve dolaşım 
sisteminin büyük damarlarını içerir. 
Karın boşluğu; diyafragma, ön karın duvarı, pelvik kemikleri, vertebra ve karın 
kasları ile sınırlıdır.  
Retroperitoneal bölge; böbrekler, üreterler, mesane, üreme organları, vena kava 
inferior, abdominal aorta, pankreas, duedonumun bir bölümü, kolon ve rektumu 
içerir. 
Peritoneal bölge; kalın ve ince bağırsaklar, dalak, karaciğer, mide, mesane ve 
kadın üreme organlarını içerir.  
Karın üst bölgesi; önde kaburgalar ve arkada omurgalar ile korunmaktadır. Bu 
bölümde karaciğer, safra kesesi, dalak, mide ve diyafragma bulunmaktadır.  
Karın alt bölgesi; pelvis tarafından korunur. Bu bölüm bağırsakların büyük bir 
bölümü, mesane, üreterler, kadın üreme organlarını ve rektumu içerir. 
 
PATOFİZYOLOJİ  
Karın içi organların künt yaralanması genellikle kompresyon ya da darbe tarzı 
travma nedeniyle oluşur. Karın bölgesine künt travma genellikle vurma, 
yumruklama gibi fiziksel şiddet, yüksekten düşmeler, göçük altında kalma, biri 
sabit diğeri hareketli iki cisim arasında kalma ya da motorlu araç kazalarına bağlı 
gelişir. 
 
Karın boşluğuna kan kaybı, kaynağına bakmaksızın şokun gelişmesinin ana 
nedeni ya da katkıda bulunan bir neden olabilir. Gastrointestinal bölümden 
peritona asit, enzimlerin salınımı ya da bakteriler diğer organlara zarar verir ve 
peritonitle sonuçlanır. Periton gerginliğe duyarlıdır ve bu durum travmadan sonra 
kanama, inflamasyon ya da distansiyona bağlı gelişebilir. 
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GENEL DEĞERLENDİRME 
Tüm travmalı hastalarda olduğu gibi karın travmalarında da yaklaşım ABCDE 
şeklinde belirtilen sırayı izler. Künt karın travmalarında karın içinde önemli 
yaralanma olmasına karşın, dışarıdan hiçbir şey belli olmayabilir ve tanıda fizik 
muayene güvenilir değildir. Birlikte olan kafa travması ve bilinç kapalılığı, 
hastanın şokta olması, alkol ya da uyuşturucu maddeler almış olması ve karın dışı 
travmaların bulunması tanıyı güçleştiren nedenlerdir. Geriatrik hastaların ağrıya 
cevabı azalmış olabilir.  
 
Yaralanmanın mekanizması, vurma, çarpma izleri, ekimoz gibi bulgular kontrol 
edilmelidir. Hastada görünen yara, ezik, çürük vs. ya da distansiyon varsa karın içi 
kanamadan şüphelenilmelidir. Bu belirti ve bulgular karın içi kanama işareti 
olabilir, ancak karın içi kanaması olan hastalar bazen bu bulguları 
göstermeyebilirler. Hastane öncesi bakımda anksiyete, ajitasyon ve dispne gibi 
bulgular açısından duyarlı olunmalıdır.  
 
Karın içi kanamanın en güvenilir bulgusu açıklanamayan bir nedenden dolayı 
şokun gelişmesidir. Künt travma sonrası hipovolemi tespit edilen çoklu travmalı 
hasta aksi kanıtlanıncaya kadar karın travması var olarak kabul edilerek, ona göre 
yaklaşımda bulunulmalıdır. Özellikle toraks, pelvis ve ekstremite lezyonu 
saptanamayan ya da bunlarda saptanan lezyonların mevcut hipovolemiyi 
açıklayamadığı durumlarda daha duyarlı olunmalıdır. 
 
Aşağıda yer alan bulgular karın yaralanması olasılığını belirlemede önemlidir. 
Bunlar;  
 Yaralanmanın mekanizması ya da vücutta yaptığı hasar, 
 Travmanın dıştan görünümü, 
 Açıklanmayan şok nedeni, 
 Şokun derecesi, 
 Abdominal rijidite, defans ya da distansiyonun olmasıdır. 

 
Penetran yaralanmalara neden olan cisimler görünür olduklarından künt 
travmalardan daha hızlı tanılanırlar. Penetran yaralanmalarda, yaralama zamanı, 
yaralanmaya neden olan aletin özelliği, vuran kişi ile vurulan kişi arasındaki 
mesafe, isabet eden kurşun sayısı, olayın olduğu yerdeki kan miktarı belirlenmesi 
gereken önemli unsurlardır. Ateşli silah yaralanmalarında kurşunun girişi deliği 
küçük, çıkış deliği daha büyüktür. Kurşun blast etkisi ile sadece girdiği organa 
değil çevredeki dokulara da hasar verebilir. Kesici-delici alet yaralanmalarında ise 
karın içi organ eviserasyonu ve hipovolemi bulguları tespit edilmelidir. Karın 
travmalarında en önemli unsur temel yaşam desteği sağlandıktan sonra hastanın 
hızla en uygun sağlık kuruluşuna naklinin sağlanmasıdır. 
 
OLGU DEĞERLENDİRME  
 
Fizik Muayene 
 
İnspeksiyon:  
 Giysiler çıkarılır veya kesilerek, karın bölgesi açılır. Ancak bu sırada 

hipotermi gelişmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.  
 Karın ön duvarı, sırt, lomber bölgeler, alt torakal bölge ve perine dikkatli 

bir şekilde gözden geçirilir.  
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 Penetran travmalarda yaraların sayısı, yaralanma bölgesi, yaralanmaya yol 
açan aletin özellikleri; künt travmalarda ise emniyet kemeri izi, 
abrazyonlar, laserasyon ve kontüzyonlar, skrotum, penis ve perinde 
hematom olup olmadığı gözlenir. 

 Karnın solunuma eşlik edip etmediği, distansiyon olup olmadığı incelenir.  
 

Oskültasyon: 
 Her dört kadran birer dakika dinlenmelidir. 
 Karın travmalı hastalarda, travmanın direkt etkisine bağlı paraliziye ya da 

periton boşluğuna dökülen irritan sıvılara bağlı gelişebilen barsak 
seslerinde azalma tespit edilir. 

 Barsak seslerinde azalma tespit edilmesi hastanın hastane öncesi 
tedavisinde değişikliğe neden olmayacağından barsak seslerinin 
dinlenmesi için zaman harcanmamalıdır. 

 
 
Palpasyon:  
 Bilinci açık hastalarda karın içi organ yaralanması açısından önemli 

ipuçları verir. Ancak travmanın ilk saatlerinde omurga ve pelvis 
kırıklarında, alkollü hastalarda, bilinci kapalı hastalarda ve yaşlılarda 
güvenilir sonuçlar vermez. 

 İstemli ya da istemsiz defans, rijidite ve/veya rebound hassasiyeti, ezikler, 
çürükler, inflamasyon ya da kanamayı işaret edebilir. Bununla birlikte 
palpasyon var olan kanamayı arttırabileceğinden derin palpasyondan 
sakınılmalıdır. Pelvik instabilite pelvik kuşağa yumuşak bir şekilde bası 
uygulayarak değerlendirilir. 

 Standart muayeneden farklı olarak bağırsak seslerini olumsuz yönde 
etkilememek için karın travmalarında, palpasyon oskültasyonu takiben 
yapılmalıdır.  

 
Perküsyon: 
 Birincil olarak karında hassasiyet veya serbest sıvı olup olmadığı 

araştırılır. 
 
Rektal ve Vajinal Muayene: 
 Penetran yaralanmalar ya da pelvis kırıklarında kırık kemiklere bağlı 

rektum ve vajinada olabilecek yaralanmaları değerlendirmek için acil 
serviste uygulanmalıdır.  

 
Penis Muayenesi: 
 Penis ya da perinede hematom, dış meada kan görülmesi üriner sistem 

yaralanmasını düşündürmelidir. 
 
Karın travmalı hastanın tanılanmasında fizik muayenenin yanı sıra kan, idrar ve 
radyolojik incelemelerden, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi gibi noninvaziv 
ve tanısal periton lavajı, tanısal laparoskopi ve endoskopi gibi invaziv 
yöntemlerden yararlanılır. 
 Karın travmalı hastanın hızlı bir şeklide en yakın ve en uygun sağlık 

kuruluşuna nakli sağlanır. 
 Evisere bölgenin sıcaklığını korumak için ıslak pansumanın üzerine ayrıca 

geniş kuru pansuman örtülür. Organların kurumalarını önlemek için steril 
ılık serum ile nemlendirilir. 
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Karın içi organ eviserasyonu var ise; 
 Karın içeriği nemli bir ortam gerektirir. Eğer barsaklar ya da diğer karın içi 

organlar kurursa hücre ölümü gerçekleşir. Evisere karın içi organların 
yerine sokulması gibi bir girişim yapılmaz.  

 
Karın travmalı olguların hastane öncesinde değerlendirilmesi 
 Olay yeri ve hasta hızla değerlendirilir. Olay yerinin güvenliği 

sağlandıktan sonra yaşamı tehdit eden herhangi bir durum olup olmadığı 
belirlenir (Bkz “Olay Yeri Değerlendirme” Akış Şeması).  

 Birinci değerlendirme yapılarak temel ve ileri yaşam desteği sağlanır (Bkz 
“Travmalı Olgu Birinci Değerlendirme” Akış Şeması). 

 Sistolik Kan Basıncı (SKB) 90 mm Hg’nın altında ise aksi kanıtlanana 
kadar hemodinamik dengenin bozuk olduğu kabul edilir.  

 İlk girişimde geniş kalibreli bir kateter ile periferik damar yolu açılır. Şok 
bulguları varsa, ilave damar yolları açılır ve hızlı sıvı resüsitasyonuna 
başlanır  

 Başlangıç sıvı tedavisi olarak İV yolla kristalloidler uygulanır. 2 Lt. RL/SF 
solüsyonu ilk 15-20 dakika içinde verilir (Bkz. “Hipovolemik Şok” Akış 
Şeması).  

 Ağrı değerlendirilir. 
 

Batan cisim var ise; 
 Batan cisimlerin çıkarılması ciddi ek bir travmaya neden olabilir. Objenin 

distal ucu kanamayı kontrol ettiğinden cisim kesinlikle hareket ettirilmez 
ve çıkarılmaz. Olayın olduğu yerde ya da hastanın taşınması sırasında 
batan cismin lokalizasyonu, immobilizasyonu elle sağlanır. 

 Kanama söz konusu ise objenin etrafına elle direkt baskı yapılır. 
 Bu durumda karın palpe edilmez, çünkü batan cismin distal ucu ile 

yaralanma artabilir. 
    
 
Hastada künt karın travması varsa; 
 Ayrıntılı anamnez alınır. 
 Alerjisi olup olmadığı araştırılır. Hastanın cevabı önemlidir.  
 Karnın dikkatli bir şekilde fizik muayenesi yapılır ve sık aralıklarla 

tekrarlanır. 
 Değerlendirme yapılana kadar hasta hareket ettirilmez. 
 Karında hassasiyet, rijidite ve spazm değerlendirilir. 
 Karın çevresi ölçülerek distansiyon değerlendirilir. 
 Barsak sesleri dinlenir. 
 Narkotik analjezikler uygulanmaz. 

 
 
Hastada penetran karın travması varsa; 
 Kanama riskini azaltmak için hasta ani hareketlerden korunur. 
 Yaraların yeri saptanır ve aseptik şartlarda üstü kapatılır. 
 Kanama belirti ve bulguları değerlendirilir. 
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Ürogenital Travmalar 
Dr. Tarık Esen 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı 

 
Ürolojik travmalar böbrek travmaları, skrotal travmalar, mesane ve uretra 
travmaları şeklinde sınıflandırılır. 
 
Böbrek travmaları 
Böbrekler retroperitoneal alanda yerleşimli organlardır. Önünde abdominal 
organlar, arkasında quadratus lumborum ve psoas kası bulunur. 
 
Böbrek travmaları oluşma mekanizmasına göre 2 şekilde sınıflandırılır; bunlar, 
künt ve penetran yaralanmalardır. Künt travmalar böbrek yaralanmalarının %80-
85’ini oluşturur. Sıklıkla motorlu taşıt kazaları, spor yaralanmaları, lomber 
bölgeye direk darbe ve yüksekten düşme sonucu gelişir. Erkeklerde ve çocuklarda 
daha sık görülür. Penetran yaralanmaların en sık nedeni ateşli silah ve kesici-
delici alet yaralanmalarıdır.  
 
Makroskopik hematüri, lomber bölgede ekimoz, lomber veya abdominal ağrı, 
retroperitoneal hassasiyet, ve kaburga kırıkları varlığında böbrek travması 
olasılığı düşünülmelidir. 
 
İdrar Analizi: Hematüri üriner sistem yaralanmalarının en iyi göstergelerinden 
biridir. Bununla birlikte hematüri ile renal travma şiddeti arasında her zaman 
korelasyon yoktur. Künt travma sonrası renal vasküler travmaların %30’unda 
hematüri saptanmayabilir. Bununla birlikte renal kontüzyonlarda makroskopik 
hematüri bulunabilir.Renal travmalar için tercih edilen radyolojik inceleme 
kontrastli BT’dir. Evreleme için çok iyi bilgi verir. İntravenöz ürografi, 
ultrasonografi/doppler, arteriografi ise BT sonrası kullanımı oldukça sınırlanan 
görüntüleme yöntemleridir. 
 
Evreleme: grade-I: subkapsüler veya parankimal laserasyon olmaksızın sınırlı 
hematom veya kontüzyon; grade-II: retroperitonda sınırlı perirenal hematom, 
ekstravazasyon olmaksızın <1 cm derinlikte kortikal laserasyon; grade-III: 
Toplayıcı sistem rüptürü ve ekstravazasyonsuz >1cm renal kortikal derinliğe sahip 
laserasyon; grade IV: Renal korteks, medulla ve toplayıcı sistemin tümünü içine 
alan parankimal laserasyon ve/veya kanama ile birlikte renal arter ve ven 
yaralanması; grade V:Tüm böbreğe yayılmış laserasyon ve renal hilum 
avülsiyonudur. 
 
Tedavi: Renal travmaların büyük bir kısmı konservatif yöntemlerle, opere 
edilmeksizin takip edilir. Stabil hastalar yatak istirahati, hidrasyon, ve antibiyotik 
uygulaması ile hemodinami takibi yapılarak izlenir. Bununla birlikte renal 
hemoraji nedeniyle hemodinamik instabilitesi gelişen, büyüyen, pulsatil perirenal 
hematomu bulunan veya grade V yaralanması olan hastalarda cerrahi girişim 
gerekliliği vardır.  
 
Skrotal Yaralanmalar 
Skrotum içerisinde mobil olması, kremasterik refleksin varlığı ve kalın fibroz bir 
tunika albugineaya sahip olması testisi künt travmalara karşı kısmen 
korumaktadır. 



 

110 
 

Ne zaman düşünülmeli? 
• Direkt skrotuma gelen darbe 
• Skrotal ağrı 
• Skrotal şişlik ve ekimozun varlığı 

 
Künt travmalar tunika albuginea rüptürü, kontüzyon, hematom, dislokasyon veya 
testis torsiyonu ile sonuçlanabilir.  
 
Tanı 
Ultrasonografi: Testisin vasküler yapısını ve bütünlüğünün değerlendirilmesinde 
faydalıdır. Hızlı ve kolayca uygulanabilir. Ancak sonucu kişiye bağımlıdır.  
 
Tedavi 
Konservatif tedavi 
Sınırlı hematom ve ödem varlığında skrotal elevasyon, antibiyotik tedavisi ve 
NSAİİ önerilir 
 
Cerrahi tedavi 
Testiküler dislokasyon ve torsiyon varlığında acil cerrahi tedavi gereklidir. 
 
Mesane ve uretra yaralanmaları 
Hız sporlarında daha fazladır saptanır. Genellikle pelvik kemik kırıkları ile 
beraber bulunur. Özellikle dolu mesane varlığında risk daha fazladır. Pelvik kırık 
olmadan ani artan mesane içi basıncı mesanede parçalanmaya neden olabilir.  
 
Ne zaman düşünülmeli? 

– Suprapubik ağrı 
– BT veya USG’de serbest intraperitoneal sıvı 
– İdrar yapamama 
– Pıhtılı idrar yapma 
– Perineal veya genital travma varlığı 
– Abdominal distansiyon 

 
Tanı : Retrograd sistouretrografi 
 
Mesane travmalarının sınıflandırılması 

• İntraperitoneal 
– Cerrahi tedavi gerekli  

• Ekstraperitoneal 
– Komplike olmayan ekstraperitoneal travmalarda uretral 

kateterizasyon yeterli olur. 
 

Mesane travmalarında acil cerrahi endikasyonları 
• İntraperitoneal travma 
• Mesanenin drene edilememesi 
• Mesane boynu yaralanması 
• Rektal veya vajinal yaralanma 
• Açık pelvik fraktür 
• Mesaneye projekte kemik fragmanları 
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Omurga Travmaları 
Dr. Azmi Hamzaoğlu 

Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi Bölümü 
 

Omurga travması insidansı 15.000/yıl olarak bildirilmektedir. Hastaların 
kaza yerinde veya yolda ölüm oranı %48,3 - %79 arasındadır. Bu hastalardan, 
servikal omurga yaralanması olanlarda %40 üzerinde nörolojik defisit, 
torakolomber yaralanması olanların %10-38 spinal kord veya cauda equina da 
nörolojik hasar görülür. 

 
Yaş, bimodal dağılım gösterir. 15-24 yaş en sık görülür. Yaş ortalaması, 

Türkiye’de 33.5 - 35.6 arasıdır. 55 ≤ yaşlarda sekonder peak yapar ve 60 yaş 
üzerindeki hastalarda insidansda artış (%4.7 - %10) gözlenir. Hastaneye 
gelmeden önce mortalite % 48.3 – 79 iken hastaneye geldikten sonra mortalite 
% 4.4 – 16.7 arasındadır. 

 
Etyolojik faktörler; trafik kazaları (%48), yüksekten düşme (%21), ateşli 

silah yaralanmaları (%15), spor yaralanmaları (%14), iş kazaları, deprem 
yaralanmaları gibi göçük altında kalmalar ve patolojik kırıklar (%2) olarak 
özetlenebilir. 

 
Kırıklar indirekt yolla fleksiyon, ekstansiyon mekanizmaları ve bunlarla 

birlikte torsiyonel, kompressif, translasyonel ya da distraktif kuvvetlerin 
birleşimi sonucu, vertebral kolona etki eden ani akselerasyon ve deselerasyon 
güçleri sonucu oluşur. Direkt yolla ise bizzat etki eden kuvvetin kolumna 
vertebralis ve medulla spinalisi yaralamasıyla olur. 

 
Tüm yaralanmaların %5 kadarı vertebra kırık veya çıkıklarıdır. Vertebra 

kırıklarının %50 den fazlası torakolumbar bölgede görülür. Nörolojik seviye 
ve kırık seviyesi korele olmayabilir. Torakolomber bölge lezyonlarında yaşam 
süresi daha uzundur. Spinal travmanın erken teşhisi, uygun ilk müdahale ve 
tedavi, hastaların nörolojik geleceği konusunda dramatik bir öneme sahiptir. 

 
Politravmalı hastaların büyük bir kısmında düşük Glasgow koma skalası 

skorlarının ve multipl travmaların torakolomber kırıklar için risk faktörleri 
olduğu gösterilmiştir. Diğer travma alanlarına bağlı ağrı ve anksiyete de spinal 
travma semptomlarını maskeleyebilir. Multipl travmalı hastalar taşınırken 
vertebra kırığı olasılığı düşünülerek fleksiyon, torsiyon ve kompresyondan 
kaçınılır. 

 
Vertebral bölgede ağrı ve hareket kısıtlılığı olan travmaya maruz kişiler 

vertebra kırığı olmadığı ispat edilinceye kadar oturtulmaz, ayağa kaldırılmaz 
ve yürütülmez. 

 
Politravmalı hastanın spinal travma açısından öncelikli olarak 

değerlendirilmesi spinal dışı travmalar ile birlikte hastanın resusitasyonuyla 
aynı zamanda yapılmalıdır. Acilen değerlendirilmesi gereken, hızla gözden 
geçirilmesi için yapılan rutin uygulamalar; A (Airway), B (Solunum), C 
(Dolaşım), D (Defektler ve sakatlık), E (Hastanın değerlendirilmesi), F 
(Kırıklar) maddeleri sırasıyla uygulanacaktır. Spinal travmanın varlığının 
saptanması öncelikli değildir. Spinal kordun yeterli oksijenizasyonun ve doku 
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perfüzyonunun idame edilmesi şarttır. Tüm politravma hastalarında aksi 
ispatlanana kadar servikal omurga travmalı kabul edilmelidir. 

 
Spinal kord travmalı hastaların primer değerlendirmesi sırasında, spinal 

omurganın travmaya en hassas kısmı olan servikal omurga, sert bir servikal 
yakalık tarafından korunmalıdır. Baş kum torbaları arasında bir flaster yardımı 
ile spinal tesbit tahtasına sabitlenmelidir. 

 
Travma sonrası potansiyel spinal yaralanma varlığı dikkatli bir nörolojik 

muayene ile değerlendirilmelidir. Nörolojik muayenede, bilinç değişikliği, 
boyun veya sırt ağrısı şikayetleri, klavikula seviyesi üzerindeki yaralanmalar, 
ekstremitenin zayıflığı, değişen sensasyon varlığında potansiyel omurga 
yaralanmasından şüphelenilmelidir. 

 
Aksi ispatlanıncaya kadar, yüksek enerjili travmaya maruz kalmış her 

kişide vertebra kırığı olduğu kabul edilmelidir. Vertebra kırığı olan bir hastada 
ardışık veya ayrı başka vertebra kırıklarıda olabilir. Ek yaralanmalar 
araştırılmalıdır. Hikayede, nasıl bir kaza, hastanın bulunduğu pozisyon, 
emniyet kemeri, hava yastığı, hastaya uygulanan tedavi ve transport şekli 
önemlidir. 

 
Omurga muayenesi için hastayı bir kitap kapağı gibi dikkatlice çevirerek 

sırtından muayenesi mümkündür (Log-Rolling manevrası). Elbiseler tamamen 
çıkartılmalı, göğüs ekspansiyonu, hastanın sırt ve belinde ekimoz varlığı 
araştırılmalıdır. Palpasyonda, spinöz proses ve paravertebral bölgede 
hassasiyet, asimetri, interspinöz boşluk, genişleme olması araştırılmalıdır. 

 
Duysal ve motor anormalliklere ait hasta şikayetleri dikkatle 

değerlendirilmelidir. Komple motor, duysal refleks incelemeleri ile birlikte; 
perianal hassasiyet, rektal sifinkter tonusu, bulbokavernöz refleksi gibi sakral 
refleks testleri de yapılmalıdır. 

 
Bilinci açık bir hasta en iyi spinal omurga monitörüdür. C5 in üstündeki 

spinal kord motor defisiti sıklıkla respiratuar yetersizliğe neden olacaktır. 
Spinal kord travmasına bağlı nörojenik şok hipotansiyon ve bradikardiyle 
gelir. Sakral refleksler (bulbokavernöz refleks) mevcut olmadığında spinal 
kord şoku mevcuttur. Spinal kord şoku ekarte edilinceye kadar prognoz 
belirsizdir. Herhangi bir distal motor veya duysal bozukluğun tanımlanması 
kritiktir ve acil olarak görüntülenip tedavi edilmelidir. 

 
Bilinci kapalı veya kooperasyon kurulamayan hastada aksi ispatlanana 

kadar spinal travma olduğu kabul edilmelidir. Spinal kord travması, birlikte 
bulunan gövde ve ekstremitelerin diğer travmalarını maskeleyebilir. Omurga 
yaralanması geçirmiş bir hastada dikkatli bir nörolojik muayene yapılmalıdır. 
Bunun içinde özellikle; spinal sinirlerin dağılımı, dermatomlara göre duyu ve 
segmenter motor muayenesi, nörolojik muayene sık aralıklarla 
tekrarlanmalıdır. Nörolojik defisit varlığında nörolojik durumun ifadesi çoğu 
zaman Frankel skalasına göre yapılır. Frankel skalası: (yaralanma seviyesinin 
distalinde) 

 Frankel A-B de prognoz kötü,  
 C-D-E de prognoz iyidir 

Nörolojik prognoz; çocuklarda > gençlerde > yaşlılardan daha iyidir.  



 

113 
 

Nörolojik şokun belirtileri; ilk başta yapılan volüm replasmanına rağmen 
persistant hipotansiyon varsa erken tanı koydurucudur ve vazopresörlerin 
kullanımı gerekebilir. Geniş, çok merkezli, prospektif, randomize klinik 
değerlendirmelerde tedavi etkinliği anlamlı bulunan tek farmakolojik ajan 
olarak metilprednizolon bulunmuştur. Spinal kord yaralanması nedeniyle ilk 8 
saat içinde başvuran hastalarda steroid kullanımı önerilmiştir. 30 mg/kg bolus 
olarak uygulanır, takiben 5.4 mg/kg/h transfüzyonu sürdürülür. Hasta 
yaralanmadan sonra; 

 İlk 3 saat içinde başvurmuşsa 24 saat 
 3-8 saat içinde getirildi ise 48 saat uygulanır. 

 
Spinal kord yaralanmalarında yüksek doz kortikosteroid tedavinin relatif 

kontrendikasyonları; hamilelik, 13 yaştan genç hasta, konkomitant enfeksiyon, 
spinal kord penetrasyonu ve kontrol edilemeyen diabet olarak sıralanabilir. 
Akut vakalarda stres ülserasyonları, şiddetli travma ve konkomitant yüksek 
doz kortikosteroid kullanımından dolayı gastrik kanamaya neden olabilir. 
Tedavisi; proton pompası inhibitörleri gibi asid süpresörleri tavsiye edilir. 

 
Diğer farmakolojik ajanların spinal kord fonksiyonunu geri döndürme 

etkisi gözlenmemiştir. Sinir kökü ve kauda equina travması olan hastalarda, 
hiçbir kanıt yüksek dozlu kortikosteroid tedavisinin kullanımını 
desteklememektedir. Spinal bozulma sonucunda nörolojik elemanların baskıya 
uğraması tanımlanmalı ve hızla düzeltilmelidir. Özellikle servikal omurgadaki 
bir faset subluksasyonu veya dislokasyonu olduğunda spinal kanalın 
boyutlarını belirgin şekilde değiştirdiğinde önemlidir. Sakral spinal 
reflekslerin kaybı gibi tüm distal motor ve sensorial fonksiyonun kaybı vardır. 
Komplet spinal kord yaralanmasının tanınmasını engeller. 

 
Spinal travma için acil cerrahinin (travmadan sonraki ilk 24 saat içinde) 

klinik olarak faydalı olduğu ispatlanmıştır. Deneysel kanıtlar erken 
dekompresyonun faydalı olduğunu düşündürmektedir. Residüel nörolojik 
kompresyon mevcut olduğunda inkomplet lezyonlar erken girişimden son 
derece fazla fayda görür. Travmadan sonraki ilk 72 saatte yapılan operasyon 
nörolojik defisiti olan hastalarda olduğu gibi politravmalı hastalarda da 
morbiditeyi azaltır. 
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Omuz Çevresi Kırıkları 
Dr. Şenol Akman 

Şişli Etfal Hastanesi 2. Ortopedi Kliniği 
 
    Omuz eklemi yapısal ve işlevsel olarak karışık bir anatomik yapıya sahiptir. 
Omuz eklemini humerus, skapula ve klavikula kemikleri oluşturur. Bu kemikler 
arasında mevcut olan eklemler glenohumeral eklem, sternoklavikuler eklem, 
akromioklavikular eklem ve gövdeyi skapulaya bağlayan skapulotorasik eklemdir. 
Bu eklemler arasında spor sırasında yaralanmalar en çok glenohumeral ve 
akromioklavikuler eklem ve bu eklemleri oluşturan kemiklerde oluşur. 
Glenohumeral eklemde stabilizasyon glenoid ve humerus başı arasındaki 
ligamanlar ve kaslar tarafından sağlanmaktadır. Omuz beş kasla aksiyel iskelete 
(Trapezius, latissimus dorsi, rhamboid major, minor, levator skapula) dört kasla 
toraksa (pektoralis major, minör, subklavius, serratus anterior) bağlanır. Omuz 
eklemi hareketlerini ise deltoid, teres major ve minor, supraspinatus, infraspinatus 
ve subskapularis kasları sağlarlar. 
 
     Omuz travmaları sonrası özellikle brakial pleksus, aksiler arter ve aksiler ven 
yaralanmaları oluşabileceği için klinik muayene önemlidir. 
 
Humerus üst uç kırıkları 
 
    Tüm kırıkların %5’ini oluşturur. Kadınlarda dört kat daha sıktır. %85’i 
nondeplase kırıktır ve konservatif tedavi edilir. Bu bölge kırıklarının %76’sı 65 
yaş üzeri hastalarda görülür. Gençlerde ve sporcularda bu bölge kırıkları 
genellikle yüksek enerjili travma sonrası görülür. İzole tuberkulum majus 
kırıklarına sporcularda sık rastlanır. Tuberkulum majus kırığı genellikle omuz 
çıkığı ile beraber görülür. Gençlerde ve sporcularda proksimal humerus kırıkları 
genellikle omuz abduksiyonda iken el üzerine düşme sonucu oluşur. Travma 
sonrası ağrı, hareket kısıtlılığı, deformite, hassasiyet, patolojik hareket, humerus 
boynunda kısalma ve nöromuskuler yaralanmaya bağlı bulgular gelişir. Bu bölge 
kırıkları sonrası, rotator manşet lezyonu, omuz çıkığı, aksiler sinir yaralanmaları, 
damar yaralanmaları (en sık aksiller arter (%5)) toraks travması ve hemorajik 
bursitler eşlik eden yaralanmalara örnek gösterilebilir. 
 
    Spor hekimleri bu tip yaralanmalarla karşılaştıklarında sporcunun genel 
muayenesi ve ekstremite muayenesini yaptıktan sonra ilk müdahale olarak kol 
askısına alıp, buz uygulamaya başlayıp, hastayı kısa sürede hastaneye nakledip, 
nihai tedavisi için ortopedistle temas sağlamaları gerekmektedir. İlk planda bu 
vakalarda travma serisi (AP, transtorasik, aksiller grafiler) istenir. Hastanın tedavi 
planlanması açısından BT tetkiklerininde istenmesi gerekmektedir. Bu bölge 
kırıklarının çoğunda basit bir kol askısıyla tespit ve daha sonra uygulanacak 
fizyoterapi ile olumlu sonuçlar alınır. Cerrahi endikasyonunun mevcut olduğu 
kırıklarda ise genellikle plak vida osteosentezleri uygulanır. Ameliyat sonrası 
rehabilitasyon standart olmamalı, cerrah kırık tipine ameliyat sırasındaki 
stabilizasyona ve kemik kalitesine göre rehabilitasyonu planlamalıdır. 
 
Klavikula Kırıkları 
Klavikula skapula ile beraber üst ekstremitenin gövde ile bağlantısını sağlar. Kırık 
görülme insidansı %2,4’dür. Klavikula kırıkları proksimal uç, orta 1/3, ve distal 
uç kırıkları olarak üç’e ayrılarak incelenir. Klavikula orta 1/3 kırıkları tüm 
klavikula kırıklarının %69-81’ini oluştururlar. Konservatif tedavi ile başarı şansı 
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yüksektir, konservatif tedavide kol askısı ya da sekiz bandaj kullanılır. Deplase 
1/3 orta hat kırıklarında damar sinir lezyonunun eşlik ettiği kırıklarda, açık 
kırıklarda ve cilt irritasyonunun olduğu kırıklarda cerrahi tedavi uygulanır. Spora 
dönüş açısından konservatif tedavi ile cerrahi tedavi arasında belirgin bir üstünlük 
yoktur. 
 
    Deplase olmayan distal 1/3 kırıklarda konservatif tedavi uygulanır. 1/3 distal 
deplase kırıkların kaynamaması oranı yüksek olduğu için (%22-%33) cerrahi 
tedavi önde gelen seçenektir. 
 
 
Skapula Kırıkları 
     Skapulada kırık görülmesi nadirdir. Tüm kırıkların %0,4-1’ini oluşturur. 
Sporcularda da nadir görülür. Aksiyel yüklenme, direkt travmalar, yüksek enerjili 
kazalar ve traksiyon travmaları mekanizmayı oluşturur. Skapula kırığı ile beraber 
%35-98 ek lezyon görülebilir. Skapulanın glenoid çıkıntısını deplase kırklarında 
cerrahi tedavi gerekebilir. Tanı ve tedavide konvansiyonel grafilerin yanı sıra 
mutlaka BT çekilmesi gerekir. Konservatif tedavide kol askısı yeterlidir. 
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Glenohumeral Eklem Çıkıkları 
Dr. Sarper Mehmet ÇETİNKAYA 

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 

Glenohumeral eklem Ball-in-Socket bir eklemdir (Şekil-1 ve Şekil-2).  
 

 
Şekil-1        Şekil-2   
   

Glenoid derinliği ve genişliği labrum tarafından artırılır (Şekil-3). Labrum dizdeki 
menisküse benzeyen esnek fibrokartilaj bir dokudur. Labrum glenoid stabilitesini 
artırır ve ligamentlerin yapışması için bir çapa (anchor) vazifesi de görür. 

 

 Şekil-3 

Glenohumeral ligamentler humerus başının glenoid üzerinde aşırı translasyon ve 
rotasyonunu kısıtlar. İnferior glenohumeral ligament (İGHL) hamak vazifesi 
gören esas ligamentir (Şekil-4 ve 5). 
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Şekil-4 

 

Şekil-5 
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Glenohumeral ligamentler, arabalardaki emniyet kemeri ve hava yastıkları gibi, 
omuzun aşırı rotasyon ve translasyonlarını sınırlandırırlar.  

GLENOHUMERAL EKLEM ÇIKIK TİPLERİ: 

1- Anterior (öne) çıkık - En sık görülen çıkıktır (% 80) 

2- Posterior (arkaya) çıkık 

3- İnferior (aşağıya) çıkık 

 

ANTERİOR ÇIKIK: 

Kol abduksiyonda iken hiperekstansiyona zorlayan pozisyonlarda ve düşmelerde 
humerus başı glenoid önüne doğru disloke olur (Şekil-6, 7, 8 ). Apolet arazı ortaya 
çıkar (Şekil-9). 

 

Şekil-6 

Skapula 

Klavikula 



 

120 
 

 

Şekil-7 

 

Şekil-8 

 

Şekil-9 
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BANKART LEZYONU: 

Omuz çıkarken glenohumeral ligamentler, glenoid duvardan labrum +/- kemik 
kopartarak ayrılır. Bu lezyona BANKART LEZYONU denir (Şekil-10) 

 

 

 

Şekil-10 

 

Şekil-11 
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Şekil-12 (Bankart lezyonu ve Hill-Sachs Lezyonu) 

 

Şekil-13 (Artroskopide normal omuz, Bankart lezyonu, Tamir edilmiş Bankart) 

GLENOHUMERAL EKLEM ÇIKIKLARI İLE BERABER 
GÖRÜLEBİLEN DİĞER LEZYONLAR:  

1- Aksiller sinir yaralanması: 
Humerus başının anteriora çıkması Brakiyal pleksus sinirlerinde gerilme ve 
ezilemeye yol açar . Bu nedenle en çok Aksiller sinir gerilmeye bağlı 
yaralanabilir ve %80 ‘I tamamen düzelir. 
2- Kemik Lezyonları: 
Humerus başı anterior çıkık sırasında glenoid ön duvarı tarafından ezilerek 
humerus başı posteriorda kompresyon kırığına yol açar. Bu kompresyon 
kırığına Hill-Sachs deformitesi denir (Şekil-14,15). Rekürren (tekrarlayan) 
çıkıklarda daha derin ve belirgindir. 
Glenoid ön dudak kırığına Osseöz Bankart Lezyonu denir. 
Rotator maşet adelelerinin yapıştığı Tuberkülüm majüs avulsiyon kırıkları 
görülebilir. 
Humerus başı ve diafiz kırıkları daha çok yüksek enerjili darbelerde ve yaşlı 
hastalarda görülebilir. 
3- Rotator Manşet Yaralanmaları: 
Daha çok 40 yaş üzeri hastalarda oluşan omuz çıkıklarında görülür. 
Fulbolcularda sık görülmez. 
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Şekil-14 
 

 

Şekil-15 (Artroskopik Hill-Sachs deformitesi görüntüsü) 

GLENOHUMERAL EKLEM ÇIKIKLARINDA ACİL TEDAVİ: 

• Röntgen çekilerek kırıklı çıkık olup olmadığı araştırılır. 

• Ortopedik konsültasyon 

• Eklem içine 20cc CİTANEST /Marcain yapılır. 

• KAPALI REDÜKSİYON (Ortopedist tarafından veya omuz redüksiyonu 
manevraları konusunda tecrübeli takım doktoru tarafından uygulanır) 

• KOL ASKISI takılır.(Abduksiyon+dış rotasyon askısı takılması 
konusunda tartışmalar devam etmektedir) 
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• BUZ UYGULAMA 

• NSAİD  

• Elektif şartlarda MRI +/- CT çekilerek Bankart lezyonu ve kemik 
lezyonları araştırılır. 

KAPALI REDÜKSİYON YÖNTEMLERİ: 

Birçok yöntem tarif edilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmektedir: 

• Abduksiyon yöntemi (Şekil -19) 

• Hippocrates Tekniği- kontratraksiyon (Şekil-16) 

• Stimson Tekniği- prone + yerçekimi 

• Milch Tekniği - abduksiyon 

• Kocher Tekniği (Şekil -17) 

• Matsen tekniği ( Şekil -18) 

• Öne elevasyon manevrası 

• Modifiye yerçekimi metodu 

• Skapular manipulasyon 

• Koltuk değneği ve sandalye metodu 

• Sandalye ve yastık tekniği 

• Eksternal rotasyon metodu  
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Şekil-16 (Hippocrates tekniği)  

 

Şekil-17 (Kocher tekniği) 
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Şekil -18 (Matsen tekniği) 

ABDUKSİYON YÖNTEMİ: 

Omuz eklemi içine 20 cc Citanest injeksiyonu yapıldıktan sonra sporcu supine 
pozisyonda masada yatarken kol dirsek tam ekstansiyonda traksiyon uygulamadan 
el bileğinden tutatarak yavaş yavaş tedricen omuz abduksiyona getirilir (5-6 
dakikada). 90 dereceden sonra bazen hafif hafif iç ve dış rotasyonlar 
uygulanabilir. 120-180 derece arasında omuz redükte olur (Şekil-19). 

 

Şekil-19 Abduksiyon yöntemi 

 

Matsen
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KONSERVATİF TEDAVİ: 

• Kol askısı (1 hafta) takılır. 

• Nsaid 

• Buz uygulama 

• FTR 

• Salonda alt grup çalışması 2-3 gün sonra başlanır. 

• Omuz adduksiyon ve iç rotasyon kuvvet egzersizleri + faz 1-2 omuz 
egzersizleri yapılır 

• 1 hafta sonra koşular başlanır. 

• 2-3. hafta toplu çalışmaya geçilir 

• 3-4. hafta takım çalışmasına katılabilir 

• 4-5. hafta futbola dönüş planlanır. 

 

CERRAHİ TEDAVİ: 

ARTROSKOPİK BANKART TAMİRİ UYGULANIR. 

Glenohumeral eklemde yırtık anterior kapsülün (GH ligamentlerin) glenoid ön 
duvara ankorlar (çapa) ile Artroskopik olarak tespit edilmesi işlemine Artroskopik 
Bankart Tamiri denir (Şekil-20). 

 

Şekil-20 Bankart lezyonu ve Artroskopik Bankart Tamiri  

ARTROSKOPİK BANKART TAMİRİ SONRASI TEDAVİ: 

• Kol askısı (2 hafta) takılır. 

• Nsaid 

• Buz uygulanır. 

• FTR 

• Salonda alt grup çalışması 4-5 gün sonra başlanır 
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• Omuz adduksiyon ve iç rotasyon kuvvet egzersileri + faz 1-2 omuz 
egzersizleri yaptırılır. 

• 2 hafta sonra koşulara başlanır 

• 3 hafta sonra faz 3 omuz egzersizleri uygulanır 

• 3-4. hafta toplu çalışmaya geçilir. 

• 6-8. hafta takım çalışması katılabilirler 

• 8-10. hafta futbola dönüş planlanır. 

 

Konservatif tedavi sonrası  tekrar çıkık riski % 80-90’dan fazladır. Her çıkık 
sonrası 3-4 haftalık spora dönüş periodları ve futbolcuda oluşacak korkuya bağlı 
sakınma duygusu sonucu ikili mücadelelerden kaçınma refleksi de performansı 
negatif etkileyecektir 

Artroskopik Bankart Tamiri sonrası tekrar çıkık oranı ise % 5-7 arasındadır. 

Eskiden olduğu kadar uzun sürmeyen ameliyat sonrası rehabilitasyon ve spora 
dönüş süreleri de gözönünde bulundurularak omuz çıkığı sonrası Artroskopik 
Bankart Tamiri futbolcular için en doğru tedavi seçeneği olacaktır. 
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Akromiyoklaviküler  
ve Sternoklaviküler Eklem Çıkıkları 

Dr. Hayrettin Kesmezacar 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
 
 
AKROMİOKLAVİKÜLER EKLEM ÇIKIKLARI 
Akromioklaviküler eklem (AK) omuzu gövdeye bağlayan eklemler içinde yer alır 
ve skapula için bir kaldıraç rolü oynayarak onu stabilize eder. Diartrodial düz bir 
eklem yapısı ile beraber eklem yüzeyleri menisküs benzeri fibrokıkırdak bir disk 
ile birbirinden ayrılmıştır. Eklemin statik ve dinamik stabilizatörleri vardır: 
Statik Stabilizatörler: AK bağlar (kapsül yapısı içindeki bağlar) ve 
korakoklaviküler bağlar. 
Dinamik stabilizatörler: Anterior deltoid kası ve trapezius kası. 
 
Mekanizma ve Klinik 
AK eklem çıkıkları omuz yaralanmalarının %9’unu oluşturur ve özellikle futbol 
gibi ikili mücadele gerektiren sporlarda daha sık rastlanır. Erkek/kadın oranı 5/1 
olmakla birlikte %43.5’i 3. dekatta görülür. Çıkıkların çoğunluğu yarı çıkık 
şeklindedir (inkomplet/komplet yaralanma oranı 2/1). 
En sık görülen oluşum mekanizması omuz dış yanı üzerine doğrudan düşme 
sonrasıdır. Açık kol ve dirsek fleksiyonda düşme sonucu humerus başının 
akromiona inferiordan aksiyel yüklenmesi ile indirekt travma sonrası da 
oluşabilir. AK eklem üzerinde şişlik, ağrı, deformite görülür ve omuz hareketleri 
ağrılı ve kısıtlıdır. Mutlaka distal nörolojik ve vasküler muayene yapılmalıdır. 
Akut olarak soğuk uygulama yapılıp, omuz-kol askısı ile kol istirahate alınmalıdır. 
Ayırıcı tanıda klaviküla kırığı, korakoid kırığı, akromion kırığı, brakial pleksus 
yaralanması ve sternoklaviküler eklem yaralanması düşünülmelidir. 
Radyolojik muayenede çoğu zaman direkt grafiler yeterli olsa da, şüpheli 
durumlarda karşılaştırmalı stres grafileri ve ek yaralanmaların varlığı açısından 
MR görüntüleme yardımcı olabilmektedir. 
 
Sınıflama 
AK eklem çıkıkları bozulan anatominin ciddiyetine ve çıkığın yönüne göre 6 tipe 
ayrılır (Rockwood Sınıflaması-1984):  
Tip I: AK bağlar (kapsül) gerilmiştir, ancak korakoklavikuler bağlar sağlamdır. 
Klavikula yer değiştirmemiştir. Klinik olarak eklem üzerinde şişlik ve hassasiyet 
görülür, ancak grafi normaldir. Tedavi tamamen konservatiftir ve soğuk uygulama 
ile birlikte omuz-kol askısı ile istirahat uygulanır. Semptomatik tedavi yapılarak, 
kısa sürede eklem hareket açıklığı egzersizlerine başlanır. Genelde 1-2 hafta sonra 
spora dönüş gerçekleşir. 
Tip II: AK bağlar (kapsül) kopmuştur, ancak korakoklavikuler bağlar yine 
sağlamdır. Klavikula bir miktar yukarı doğru yer değiştirmiştir ve bu nedenle 
minimal deformite göze çarpar. Klinik olarak eklem üzerinde şişlik ve 
hassasiyetin yanı sıra grafide klaviküla genişliğinin yarısından azı kadar yer 
değiştirmiştir. Tedavi yine konservatif olup soğuk uygulama ile birlikte 2 hafta 
omuz-kol askısı ile istirahat uygulanır. Semptomatik tedavi yapılarak, bu süreden 
sonra kısa sürede eklem hareket açıklığı egzersizlerine başlanır. Genelde 2-6 hafta 
sonra spora dönüş gerçekleşir. 
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Tip III: Bu yaralanmada her iki bağ grubu da kopmuş ve klaviküla belirgin bir 
şekilde yukarı yer değiştirmiştir. Deltoid ve trapezius kasları sağlamdır ve halen 
klavikulaya yapışıktır. Akut tedavi diğerleri ile aynı olup, kalıcı tedavi şekli ise 
tartışmalıdır. Yapılan çalışmalarda konservatif tedavi ile cerrahi tedavi 
sonuçlarının aynı olduğu gösterilmiştir. Ancak sporcularda rehabilitasyona daha 
erken başlanabilmesi nedeni ile genel tercih cerrahi tedavi yönündedir. 
Tip IV: Bu yaralanmalarda klavikula posteriora deplasedir ve trapezius kasının 
içine girmiştir. Tedavi cerrahidir. 
Tip V: Tip III ün daha ileri şiklidri ve trapezius, deltoid kası yırtıktır. Distal 
klavikula superiora deplasedir ve üzeri sadece cilt ve ciltaltı dokusuyla örtülüdür. 
Tedavi şekli cerrahidir. 
Tip VI: Bu yaralanma çok nadir olup distal klavikula inferiora çıkıktır ve 
korakoid ve konjuan tendonun altında kilitlenmiştir. Tedavi cerrahidir. 
 
Cerrahi Tedavi 
AK eklem çıkıklarında 2 tip cerrahi tedavi uygulanmaktadır: AK eklem 
stabilizasyonu ve korakoklaviküler stabilizasyon ve augmantasyon.  
AK eklem stabilizasyonunda korakoklaviküler bağlara yönelik herhangi bir işlem 
yapılmaksızın eklem Kirschner teli, plak-vida sistemleri veya serklaj telleri ile 
tespit edilir. Bu şekilde tedavide eklem hareket açıklığı egzersizlerine teller 
çekildikten sonra başlanabilir ki bu da 6-8 hafta gibi bir süredir. 
Korakoklaviküler stabilizasyon ve augmantasyon tedavisinde ise bir çok metod 
kullanılabilmektedir. Bağların birincil tamirinin yanı sıra erimeyen iplik veya 
sentetik materyellerle bağlar güçlendirilir. Ayrıca otolog tendon greftleri ile bağ 
rekonstrüksiyonu da yapılabilir ki, en sık semitendinozus, palmaris longus, 
konjuan tendon, peroneus brevis ve gracilis tendonları kullanılmaktadır. Bir başka 
yöntem ise korakoid ve akromion arasındaki korakoakromial bağın rezeke edilmiş 
distal klavikülaya transferidir. Ancak bu yöntem genelde kronik olgularda 
uygulanır. Korakoklaviküler stabilizasyon ve augmantasyonun en büyük avantajı 
rehabilitasyona çok erkenden izin vermesi ve kısa bir süre içinde eklem hareket 
açıklığı egzersizlerine başlanabilmesidir. Son yıllarda bu yöntemler artroskopi 
yardımlı veya tam artroskopik yapılabilmektedir. 
Cerrahi tedavi sonrası spora dönüş cerrahi yönteme göre değişmekle birlikte 
ortalama 4-6 ay sonra olmaktadır. 
 
STERNOKLAVİKÜLER EKLEM ÇIKIKLARI 
Sternoklaviküler eklem (SK) sternum ile klaviküla arasında eğer şeklinde olup, 
aynı Ak eklem gibi disk yapısı mevcuttur. Ön ve arka sternoklavikuler bağlar, 
sternumun arkasında klavikulalar arasında yer alan interklavikuler bağ ve ilk kosta 
ve klavikula arasında yer alan kostoklavikuler bağla stabilize edilir.  
En önemli özelliklerinden biri epifiz plağı en geç kapanan kemiktir ve 25 yaş 
civarında gerçekleşir. Bu nedenle daha genç kimselerdeki eklem çıkıkları aslında 
epifiz plağı ayrışmasıdır ki, bu yaralanmalar sonrası remodelasyon sayesinde 
fonksiyonlarda herhangi bir bozulma görülmez. Anatomik olarak SK eklemin bir 
başka özelliği ise hayati organlara yakınlığıdır. Hemen arkasında mediasten, 
büyük kan damarları, brakial pleksus, subklavien arter, trakea ve özefagus yer 
almasıdır.  
 
Sınıflama, Mekanizma ve Klinik 
SK çıkıklar oldukça nadirdir ve tüm omuz yaralanmalarının %3‘ünü oluştururlar 
ve yine birçoğu tam olmayan çıkık şeklindedir. Çıkık yönüne göre 
sınıflandırıldığında öne çıkık ve arkaya çıkık olarak iki sınıfa ayrılırlar ki, öne 
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çıkıklar çok daha sık görülürler (oran 1:20). Yaralanma mekanizmasına 
bakıldığında direkt ve indirekt mekanizmalar yol oynayabilirler. Direk 
mekanizmada klavikulanın anterior medialine gelen bir kuvvet ile eklemde 
posteriora dislokasyon meydana gelir. Klavikulanın mediali mediastene doğru yer 
değiştirir. 
Sternoklaviküler ekleme indirekt travma omuzun anterolaterali veya 
posterolateralinden uygulanabilir. Bu sternoklaviküler eklemde en sık meydana 
gelen yaralanma şeklidir. 
Klinik olarak SK eklem üzerinde ağrı, şişme, hassasiyet ve omuz hareketlerinde 
ağrı şikayetleri vardır. Deformite ve göğüs ön ağrısı görülebilir. Arkaya çıkıkta 
medisatendeki yapılara basıya bağlı dispne, yutma güçlüğü ve üst ekstremitede 
venöz konjesyon olabilmektedir. Hastaların yatar pozisyonda ağrıları arttığından 
oturur pozisyonda durmayı tercih ederler. Distal nörovasküler muayene mutlaka 
yapılmalıdır. Akut müdahalede en önemli nokta SK eklem yaralanmasında 
şüphelenmektir. Buz uygulaması ve kolu istirahate alan omuz-kol askısı diğer 
yapılması gereken işlemlerdir. 
Direkt grafiler yardımcı olsa da, genelde kesin tanı konamaz ve BT gerektirir. 
Eşlik eden yumuşak doku yaralanmalarından şüphe ediliyorsa MR görüntülemeye 
başvurulabilir. 
 
Tedavi 
Öne çıkıklarda anestezi altında kapalı redüksiyon uygulanabilirse de, çoğu kez 
çıkık tam oturmayabilir. Ancak bu olguların birçoğunda, çıkık tam oturmasa da, 
kalıcı bir fonksiyonel problem oluşmaz. Arkaya çıkıklarda ise anestezi altında 
kapalı redüksiyon gerçekleşmez ise açık redüksiyon uygulanmalıdır ve mutlaka 
bir toraks cerrahından yardım istenmelidir. Cerrahi endikasyonlara bakıldığında 
akut olarak arkaya çıkıkta mediastendeki yapılara bası, kronik olarak da ağrı ve 
omuz hareket kısıtlılığı cerrahi endikasyonlar arasındadır. Yapılan cerrahi yöntem 
ise ya klavikülanın medial bölümünün rezeksiyonu, ya da rekonstrüksiyondur ki 
erimeyen sütür materyelleri veya tendon greftleri kullanılır.  
Spora dönüş ise yaralanmanın şiddetine ve uygulanan tedavi yöntemine göre 
değişir. Minör yaralanmalarda başlangıçta omuz-kol askısı ile semptomatik tedavi 
uygulanır ve ağrı geçer geçmez rehabilitasyona başlanır. Genelde anterior 
çıkıklarda 6 – 8 hafta, posterior çıkıklarda ise 10 – 12 hafta sonra spora dönüş 
gerçekleşir. 
 
KAYNAKLAR 

1. Talac R, Smith JJ. Acute injuries: shoulder Fractures and 
Acromioclavicular and Sternoclavicular Joints Injuries. In: Johnson DH, 
Pedowitz RA (eds). Practical Orthopaedic Sports medicine & Arthroscopy. 
Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2007: 259-272. 

2. Mazzocca AD, Sellards R, Garretson R, Romeo AA. Injuries to the 
Acromioclavicular joint in Adults and Children. In: DeLee JC, Drez jr D, 
Miller MD (eds). DeLee & Drez’s Orthopaedic Sports Medicine. 
Saunders, Philadelphia, 2003: 912-933. 

3. Wirth MA, Rockwood CA Jr. Injuries to the Sternoclavicular joint in 
Adults and Children. In: DeLee JC, Drez jr D, Miller MD (eds). DeLee & 
Drez’s Orthopaedic Sports Medicine. Saunders, Philadelphia, 2003: 934-
957. 

4. Collins DN. Disorders of the Acromioclavicular joint. In: rockwood CA 
Jr, Wirth MA, Matsen FA III, Lippitt SB (eds). The Shoulder. Saunders, 
Philadelphia, 2009: 453-526. 



 

132 
 

  
 
 
 
  



 

133 
 

Omuz Çevresi Akut Kas Tendon Yırtıkları 
Dr. Mehmet Demirtaş 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
 
Omuz eklemi en geniş harekete sahip en fazla çıkığın görüldüğü eklemdir. 
Anatomik özeliğinden dolayı kendisi instabildir. 
Omuz yaralanmalarında aşağıdaki dokular etkilenir 
Kemik 
Eklem 
Ligament 
Kas-tendon bileşkesi sporda yüksek enerji darbelerle daha sık karşılaşıldığı için 
yaralanma oranı daha fazladır. 
 
Yaralanmaları değerlendirirken  
Öykü zedelenme mekanizması, fizik muayene, görüntüleme ile tanı konur 
Tedavi yaralanan dokuya yönelik yapılır. 
Yaralanabilecek anatomik oluşumlar 
Kemik  
Yumuşak Doku: Ligament,                    Dislokasyon,  instabilite olur 
                           Tendon                        Biceps, rotator cuff yaralanabilir 
 
Tanı ve Tedavide güncel tedavi : 
            Daha az invasif ,  daha hızlı rehabilitasyon  amacındadır. 
            Kırıklar floroskopi altında redüksiyon ve fiksasyon  
            Eklem patolojileri    Artroskopi yardımıyla yapılmakta 
                         Bankart tamiri,  SLAP Lezyonları, Rotator Cuff lezyonları sağlam 
dokuya en az hasar vererek tamir edilmektedir. 
 
 
Anatomi: 
Kaslar 
Rotator manşet kaslarının tendinöz uzantıları, akromion altında  humerusu sarar, 
acromion altında kayarak rotasyon ve  abduksiyon haraketini sağlar 

 
 
Stabilite  
Statik ve dinamik faktörler ile sağlanır  
Kaslar dinamik stabiliteyi  güçler dengesi denilen güç dağılımı yardımı ile 
sağlarlar 
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NÖROMUSKULER KONTROL 
Stabilizasyonda birincil olanlar: Rotator kaf, deltoid, trisepsin uzun başı 
Stabilizasyonda ikincil olanlar: Teres major, latissimus dorsi, pektoralis major  
 

 
 
Eklem kapsülü ve ligamentlar statik stabiliteyi sağlarlar  
korako ve gleno humeral ligamentler  
Kapsül kollajen lifleri 
Superior G-H bağ, orta G-H bağ, inferior G-H bağ 
Eklem içi basınç ve yapışıklıkta stabilte faktörlerindendir. Labrum yırtıklarında  
negatif basınç azaldığı için stabilite azalır.  

 
 
Muayene 
İnspeksiyon 
Palpasyon 
ROM 
Adele testi 
Özel testler ile sıkışma kuvvet durumu değerlendirilir. 
 
Başüstü hareketler daha kafa üstü spolarda sık olaral yapılır bunlarda subakromial 
bölge etkilenir 
Tenis, yüzme, fırlatma, ağırlık  
Yumuşak dokular humerus başı-akromion çıkıntı-korakoakromial ligament 
arasında sıkışır! 
80-120° ağrılı, 90°max ağrılı 

 
Subakromial bursit 
Supraspinatus ile akromion arasında sıkışmadan olur 
Omuz üzerine düşme,Aşırı kullanım, 
Abduksiyon ve rotasyon ağrılı 
70°-80°abduksiyon çok ağrılı, 120° rahat 
2-3 hf geriler 
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Görüntüleme 
Düz grafi, MRI (Gadolinium), BT artrogram 
Detaylı görüntüleme ile eşlik eden patolojilerin tanımlanması 
Kırıklar, rotator cuff yırtıkları, akromiyoklaviküler eklem patolojileri 
SLAP / biseps tendon patolojileri değerlendirilir. 
 
Biseps tendonu 
Genç aktif grupta önemli bir role sahiptir. 
 
Hem uzun hem de kısa başları anterior translasyona karşı koyar, Itoi 1993. 
Bankart lezyonu varsa tendonlara daha yük biner, Itoi 1993. 
Bisepsin kasılması IGHL’ye bine yükü azaltır, Rodovsky 1994 
Omuz abdüksiyonu sırasında önemli bir stabilizatördür, Warner & McMahon 
1995. 
Humerus başını anteroposterior ve superoinferior planda kontrol ederek başı 
glenoid üzerinde santralize eder, Pagnani 1996 
 
Rotator Kılıf Yırtığı 
Tanısında anamnezde gece ağrısı, zayıflık 
Muayene Palpasyon,impingment testleri,   cuff testleri impingment ve Hawkins 
Görüntüleme MRI, USG artrografi 
 
Tıbbi tedavisi NSAİ ve fizik tedavi rehabilitasyon 
Cerrahi: Açık dekompresyon,tamir 
           Artroskopik dekompresyon  yapılır. 
Artroskopik tamir literatürde 1997 yılında başlamış, açık tamir ise 1990‘larda 
sonuçlarını yayınlamıştır  
Açık tamir 
Levy %80 1990 
Paulos %88 1994 
Liu %84 1994  
Blevins %83 1996 
Cordasco%91 2000 Altchek %93 2002 
Komplikasyon  
  E.Sertliği 
Nicholson %12 2000 
İanotti %20 1997 
  Enfeksiyon 
Herrera %1.9 2002 
 
Artroskopik tamir 
Snyder % 87 1997 
Garsman %82 1998 
Gaziely 79 2000 
 
 
Rotator Kılıf Yırtıklarının Sınıflaması 
 Yırtık Yeri ve büyüklüğüne göre  
A: Artiküler yüz 
B: Bursal yüz 
C: Komplet yırtık. A ve B yüzleri birleştirir 
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Lezyonu değerlendirme 
Boyut/Şekil/Retraksiyon/Hareket esneklik 
Esneklik değerlendirmesi 
Kısmi yırtıklar 
Articular 
Bursal 
Intratendinous 
Tam kat yırtıklar  
Bir veya daha fazla  
Retrakte 
 
 
ArtroskopikTamir 
 
Hangi hastalara 
 
Yırtık boyu 3 cmden küçük 
 
Repairable;vRetrakte olmamış, excursion kaybolmamış (MR’da yağlı 
dejenerasyon yok) 
 
Subskapularis sağlam olmalı 
 
 
Minimum 3 portal  
Glenohumeral eklem artroskopisi 
Subakromial bölge artroskopisi 
Artroskopik akromioplasti,  
AC eklemin değerlendirilmesi ve gerekirse rezeksiyonu 
RM değerlendirilmesi ve tamire hazırlık 
RM tamiri (ankor veya mini açık) 
G-H eklem %12.5 eşlik eden patoloji 
  Osteoartrit, Biceps yırtığı, SLAP, Sinovit, Kapsül kontraktürü 
Subakromial aralık 
Yırtık tiplemesi 
Akromioplasti 
A-C eklem 
Kılıf mobilizasyonu 
Tamir yerinin hazırlanması 
Ankor ve dikiş seçimi 
Omuz yaralanmaları sık görülür 
Overuse zedelenmeler sıklıkla kafa üstü spor dallarında görülür 
Yırtıklar daha yaşlı grupta rastlanır 
 
Tedavi her zedelenmede kişiye özgündür. 
Tanıyı değil yaralanmayı tedavi etmek gerekir. 
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Dirsek Kırığı 
Dr. Ata Can Atalar 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

 
Dirsek eklemi futbol gibi temas sporlarında yere düşmeler sırasında travmaya 
maruz kalabilen ve ciddi sakatlıklara yol açabilen bir anatomik bölgedir. Bu 
kırıklar, iyi tedavi edilmediği takdirde, dirsekte hareket kısıtlılığı oluşması 
olasılığı yüksektir. Bu bölümde dirseğin en sık rastlanılan ve tedavileri uzmanlık 
gerektiren üç önemli kırığını gözden geçireceğiz: 1. Distal humerus kırıkları, 2. 
radius başı kırıkları, 3. olekranon kırıkları. 
 
Distal humerus kırıkları: 
Genç erişkinlerde ancak yüksek enerjili travmalar ile ortaya çıkar. Özellikle 
parçalı ve eklemiçi tiplerinin tedavisi daha zorluk içerir. Genellikle direkt 
röntgenler ile tanı konulur. Operatif tedavi öncesi karar vermek için bilgisayarlı 
tomografi kullanılır. Distal humerus kırıklarının büyük çoğunluğu cerrahi olarak 
tedavi edilmelidirler. Ancak yaşlı ve anestezi alması riskli olan hastalarda 
konservatif tedavi tercih edilir. Cerrahi tedavideki esas amaç erken harekete izin 
verecek sağlamlıkta bir tespit sağlanmasıdır. Bu amaca ulaşmak için eklem yüzeyi 
pürüzsüz şekilde restore edilmeli ve eklem parçası ile diafiz arasında tam 
kompresyon sağlanmalıdır. Eklem yüzeyini tam anatomik reedükte etmek için 
olekranon osteotomisi kullanılabilir. Eski yaklaşımda kullanılan minimal 
osteosentez ve uzun süreli alçı ile tespit sonucunda kaynamama veya hareket 
sertliği ile karşılaşılması hemen kesindir. Bu nedenlerle modern konseptte 
ameliyattan kısa süre (2-3 gün) içinde tam harekete izizn verecek plak – vida 
konstrüksiyonları tercih edilmektedir. Ameliyat sonrasında aktif asistif egzersizler 
ile nazikçe tam hareket açıklığına kavuşmak hedeflenmelidir. Zorlayıcı 
egzersizlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Distal humerus kırıklarından sonra her 
türlü önlem alınsa da, heterotopik ossifikasyon, sinir hasarı (özellikle ulnar), 
enfeksiyon (açık kırıklardan sonra) ve kondrolize bağlı eklem yüzeyi harabiyeti 
gibi komplikasyonlar ile karşılaşılabilinir. 
  
Radius başı kırıkları: 
Açık el üzerine düşme ile oluşan rotasyon ve valgus stresi ile ortay çıkar. Mason 
tiplemesi halen en çok kullanılan sınıflamadır. Tip I: minimal deplase, tip II: 
deplase iki parçalı, tip III: çok parçalı. Özellikle tip III kırıklarda yüksek oranda 
(%75) hastada başka kırıklar yaralanmaya eşlik ederler. Bunlar, dirsek çıkıkları, 
olekranon kırıkları ve ligaman lezyonlarıdır. Direkt röntgen ile tanı genellikle 
konulur. Şüpheli durumlarda veya ameliyat öncesi planlamada bilgisayarlı 
tomografi de kullanılabilir. Tip I kırıklarda tedavi konservatiftir, diğer kırıklarda 
cerrahi tedavi önerilir. Osteosentez (vida veya plak-vida ile) genellikle iki parçalı 
kırıklarda başarılı olur. Daha parçalı kırıklar için önerilen radius naşı protezi ile 
rekonstrüksiyonun sağlanmasıdır. Eşlik eden instabilitelerin çokluğu nedeniyle 
erken veya geç dönemde yeni çıkık vb. sorunlarla karşılaşmamak için radiusun 
boyunun sağlanması mutlak gerekliliktir. Bu amaçla uygun vakalarda osteosentez, 
uygun olmayanlarda ise protez tercih edilmektedir. Bu bölgenin kırıklarında da 
aynen distal humerus kırıklarında olduğu gibi erken hareket mutlak gerekliliktir. 
Olekranon kırıkları: 
Genellikle kapalı dirsek ile sert zeminde düşme sonucunda ortaya çıkar. Birlikte 
dirsek çıkığı olan tipleri kompleks olarak adlandırılır. Minimal deplase olanları 
hariç cerrahi tedavi edilmelidir. Tedavideki amaçlarımız: eklem yüzeyinin 
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restorasyonu, stabilite, ektansor gücün korunması, hareket açıklığının 
sağlanmasıdır. Bu kırıkta da amaç erken (en geç 1 hafta) hareket verebilecek 
sağlamlıkta bir osteosentez yapılması gereklidir. Bu amaçla gergi bandı veya plak 
vidalar kullanılır. Eşlik eden kırık ve instabilite bulguları iyi değerlendirilmeli ve 
aynı senasta tamir veya rekonstrükte edilemelidir. 
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Dirsek Çıkıkları 
Dr. Mehmet Özbaydar 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi 
 

Dirseğin görevi elin işlevini yerine getirmesine yardımcı olmaktır. Spor 
aktiviteleri sırasında dirsekte sıklıkla zorlanmalar meydana gelebilir. Bunların 
birçoğu günlük hayatta iyi tolere edilir ancak yüksek performans gerektiren sportif 
aktivitelerde fonksiyonel yetmezlik oluşturabilir.  

 
Dirsek çıkıkları genellikle açık kol üzerine düşme sonrası gelişir. Burada 

oluş mekanizması aksiyel kompresyon, supinasyon ve valgus zorlanması 
şeklindedir. Dirsek çıkığı yumuşak doku ve/veya kemik yapıların dıştan içe doğru 
çember şeklinde yaralanmasının son aşamasıdır. Üç evrede gerçekleşir.  

 
Dirsek çıkığının birinci evresinde dış yan bağ (lateral kollateral ligaman 

[LKL]) yırtılır. Bu evrede dirsek çıkık sonrası kendiliğinden redükte olabilir. LKL 
yırtığı bazı hastalarda posterolateral rotatuvar instabiliteyle (PLRİ) sonuçlanabilir. 
Posterolateral rotatuvar subluksasyon lateral pivot şift testi ile teşhis edilebilir. Bu 
test için hasta sırt üstü yatırılır. Değerlendirilecek olan üst ekstremite baş 
üzerinden geriye doğru tutulur. Böylece kol dize benzer şekilde kavranmış olur ve 
bu oriyantasyon kolaylığı sağlar. Kol supinasyonda tutulurken dirseğe aksiyel 
kompresyon ve valgus uygulandığında posterolateral rotatuvar instabilitesi 
bulunan hastalarda dirsekte subluksasyon gelişir. Radyolojik değerlendirmede 
dirsek AP grafisinde ön kol supinasyonda radius başında subluksasyon, lateral 
grafide ise radius başının kapitellumun posteriorunda olduğu görülür. 
Posterolateral rotatuvar instabilite ağrıya sebep olur. Tedavisi ligaman tamiri veya 
rekonstriksiyonu şeklindedir.  

 
Dirsek çıkığının 2. evresinde yırtık öne ve arkaya doğru ilerler. Koronoid 

çıkıntı troklea üzerine oturur. Bu evrede küçük bir kuvvet uygulanarak redüksiyon 
elde edilebilir.  

 
Dirsek çıkığının 3. Evresi kendi içinde üç gruba ayrılır. Birinci grupta 

(Evre 3a) iç yan bağ (medial kollateral bağ [MKL]) anterior bandı dışındaki tüm 
yumuşak dokular yırtılmıştır. Dirsek anterior band üzerinden dönerek posteriora 
çıkar. Bu grupta redüksiyonu takiben dirsek stabildir.  

 
Dirsek çıkığı üçüncü evresinin ikinci grubunda (Evre 3b) dirsek tam olarak 

dislokedir. MKL anterior bandı yırtılmıştır. Dirsek varus, valgus ve posterolateral 
rotasyonda instabildir. Subluksasyonu önlemek için 30-45° fleksiyon gerekebilir. 

 
Dirsek çıkığı üçüncü evresinin üçüncü grubunda (Evre 3c) Humerusun 

distal bölümünün tümü yumuşak dokulardan sıyrılmıştır. Dirsek alçı içinde dahi 
instabildir. Redüksiyon dirseği 90° üzerinde fleksiyona getirilerek sürdürülebilir. 

 
Dirsek stabilitesi kemik ve yumuşak dokular tarafından sağlanır. Dirsek 

stabilitesine iç içe geçmiş primer ve sekonder faktörler katkıda bulunur.  
 
Primer statik engelleyiciler: Ulno-humeral eklem, iç yan bağ (MKL) ve dış 

yan bağ (LKL)dan oluşur. 
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Sekonder statik engelleyiciler: radius başı, ortak fleksör ve ekstensör orijin 
ile kapsülden oluşur.  

 
Dirsek eklemini geçen ve dirsekte kompresif güç oluşturan kaslar 

(Ankaneus, triseps ve brakialis) ise dinamik engelleyicileri oluşturur. 
 
Üç primer engelleyicisi sağlam olan dirsek stabildir. Koronoid çıkıntı 

dirseğin primer stabilizörüdür. Koronoid çıkıntıdaki eksiklikte radius başı kritik 
stabilizör haline gelir. Koronoid çıkıntı ve ligamanlar tespit edilmeden radius başı 
replasmansız eksize edilmemelidir.  
  
Dirsek İnstabilitelerinin sınıflaması: 
 Ön kolun humerusa göre pozisyonu açısından sınıflandırılabilir. 

• Posterior çıkık: en sık 

• Anterior çıkık: 

• Diverjan çıkık: yüksek enerjili travma, interosseöz membran ve distal 
radiulnar eklem yırtılmıştır. 

Dirsek çıkıklarına sıklıkla omuz yaralanmaları, dirsek çevresi kırıkları, 
elbilek kırıkları ve perilunat çıkıklar eşlik edebilir. Bu yaralanmalar araştırılmalı 
ve bulunduklarında tedavi edilmelidir. 

 
Akut dirsek çıkıkları 

Redüksiyon için önce deformite yönünde supinasyon ve valgus stresi 
takiben traksiyon uygulanırken eş zamanlı olarak varus stresi ve pronasyon 
uygulanır.  

 
Redüksiyon öncesi ve sonrası nörovasküler kontrol yapılmalıdır. İlk 24 

saat kompartman sendromu yönünden takip edilmelidir.  
 
Dirsek redüksiyonu takiben fonksiyonel stabilite açısından 

değerlendirilmelidir. Bazen instabilitenin, hasta genel anestezi altında (GAA) iken 
değerlendirilmesi gerekebilir. Redüksiyonu takiben instabilite dirseğin hareket 
açıklığı yönünde nazikçe hareketi ile değerlendirilir. Ayrıca varus, valgus ve 
posterolateral rotator insitabilite (PLRİ) muayenesi yapılmalıdır. Valgus ve varus 
testleri dirsek tam ekstansiyonda ve 30°fleksiyonda yapılır. Stres grafileri skopi 
kullanarak valgus ve varus stresi uygulanarak AP planda elde edilir. Omuz 
90°ABD ve ER iken pronasyon ve supinasyonda stres grafileri çekilir (PLRİ ve 
medial yaralanma değerlendirilir). 
  
Akut dirsek çıkıklarında algoritm: 

• Redüksiyonu takiben muayene ile dirsek stabilse 2 yönlü grafi çekilir. 
Eğer grafide subluksasyon görülmezse hasta splint/askı ile evine 
gönderilir. Erken hareket başlanır. Hasta 5-7 gün içinde yeniden 
değerlendirilir.  

• Dirsek ekstansiyonda sublukse veya lukse oluyorse ve eklem yüzleri 
uyumsuz bir radyografisi varsa kol pronasyona alınıp stabilite tekrar 
değerlendirilir. Eğer stabilse pronasyonda menteşeli breys ve erken 
hareket (Evre3a) verilir. Bazen 30° ekstansiyon blok gerekebilir 
(Evre3b). Eğer dirseğe 30° fazla ekstansiyon blok gerekirse cerrahi tamir 
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düşünülür (Evre3c). Tüm kırıklar ve ligament yaralanmaları tamir edilir. 
Hastaya breys ve erken hareket verilir. Tamir sonrası ilerleyici instabilite 
varlığında eklemli eksternal fiksatör kullanılabilir.  

 
Gecikmiş dirsek çıkıkları 

10 günü geçen çıkık vakalarında kapalı redüksiyon başarılı olmazsa açık 
redüksiyon gerekir. 

 
Dirsek çıkık komplikasyonları: 

• Nörovasküler yaralanma  

• Kıkırdak hasarı 

• Distal Radioulnar eklem yaralanması 

• Dirsek sertliği 

• Heterotopik ossifikasyon 

 
Kaynaklar: 
1- Posterolateral Rotatory Instability of the Elbow. Janak A. Mehta, MBBS, and 

Gregory I. Bain, FRACS. J Am Acad Orthop Surg 2004;12:405-415 
2- Elbow Valgus Instability in the Throwing Athlete. Christopher S. Ahmad, 

Neal S. ElAttrache. J Am Acad Orthop Surg 2006;14:693-700 
3- The Unstable Elbow. Shawn W. O'Driscoll, Jesse B. Jupiter, Graham J. W. 

King, Robert N. Hotchkiss and Bernard F. Morrey. J Bone Joint Surg Am. 
2000;82:724. 

4- Complex Elbow Instability. Robert Z. Tashjian, Julia A. Katarincic. J Am 
Acad Orthop Surg 2006;14:278-286 

5- Sporcularda Dirsek Yaralanmaları. M Tonbul, E Altan, M Özbaydar. Klinik 
Gelişim. Cilt22, Sayı 1, 2009. 
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Önkol ve El Bileği Kırıkları 
Dr. Cihangir Tetik 

Marmara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
 

El Bilek ve Önkol kırıkları oldukça sık karşılaşılan kırık tipleridir. Hem 
günlük hayatımızda hem de sportif faaliyetlerde karşımıza çıkar. Tedavileri 
genellikle gerek konservatif gerek cerrahi yöntemlerle başarılı bir şekilde 
yapılabilir. Ancak özellikle sportif faaliyetler için belli iyileşme sürecine ihtiyaç 
duyarlar. Bu bölge kırıkları genellikle açık el üzerine düşme neticesi olur. En sık 
görülen kırıkları sıralayacak olursak; bunlar radius distal uç kırığı, skafoid kırığı, 
önkol kırığı olarak sıralanabilir. Bununla beraber diğer karpal kemiklerin kırıkları- 
çıkıkları, bunların kombinasyonları radius ve önkolun diğer nadir kırıklarının 
dikkate alınması dahilinde bu sayıyı çok artırmak mümkün olur. Bu nedenle 
özellikle yukarıda belirtilen üç bölge kırıkları ve pratik yaklaşımların neler 
olabileceğini anlatacağım. 

 
Radius alt uç kırıkları 
Bu kırıklar acile başvuran her 6 kırıktan birini oluşturur. Açık el üzerine 

düşme neticesi meydana gelmakle beraber farklı mekanizmalarda rol oynayabilir. 
Kuvvetin geliş yönüne göre kırık tipi meydana gelir. Farklı sınıflandırmalar 
olmakla birlikte klasik özel isimlerle tanımlamalar halen yaygın olarak kullanılır. 
En bilinen ve yaygın olanlarını yazacak olursak, bunlar Colles, Smith, Barton, 
Cheauffeur (şoför) kırıkları ve Galeazzi kırıklı çıkığıdır. 

 
Radius distal ucunda temel olarak kırığın eklemi içerip içermediği 

tedavide ve ilerdeki elde edilecek sonucun başarısında rol oynar. Yukarıda 
belirtilen kırıklardan Barton ve Chauffeur kırıkları eklem içini ilgilendiren kırıklar 
olup tedavileri cerrahidir. Aşağıda tek tek kırık tiplerine ve tedavilerine 
değineceğiz. 

 
Colles  
El bilek radius distal ucunun en eski tanımlanmış kırığı olup radius ucunun 

dorsale açılanması ile ve tipik görüntüsü olan çatal sırtı deformasyonu ile aslında 
ilk bakışta bile çoğunlukla tanınabilecek bir kırık tipidir. Hastanın filminde kırık 
tanımlandıktan sonra eklem içinde ilave bir kırık hattı olup olmadığı 
gözlemlenmelidir. Eğer eklem hattında bir kırık söz konusu ise ve 2 mm den fazla 
basamaklanma ve ayrılma var ise ozaman cerrahi müdahale gerekebilir. Eklemi 
içermeyen parçalı olmayan kırık tiplerinin yerine oturtulması ve bunun korunması 
için yapılacak alçı uygulaması çoğunlukla yeterlidir. Alçı genellikle el bilek hafif 
fleksiyonda ve ulnar deviasyonda yapılır. Tesbit süresi birçok kırıkta olduğu gibi 
6 haftadır. Eğer parçalanma var ise yine o zaman kırığın yerinde olup olmadığı 
değerlendirilmeli kayma potansiyeli olanlarda ameliyat gerekebileceği 
bilinmelidir. Alçı sonrası genellikle ara kontrol grafisi çekilmelidir. Eğer kayma 
ihtimali var ise haftalık grafi kontrolleri yapılabilir. Farklı alçı malzemeleri ve 
uygulamaları olabilir. Genellikle günümüzde sentetik alçı uygulamaları konforu 
arttırmıştır. Sporcu ağrı ve şişlik durumuna göre elini kullanmamasını gerektiren 
antreman türlerine ve bazı kondüsyon egzersizlerine başlayabilir. Kırık iyileşmesi 
6. haftanın sonunda tamamlansa bile gerçek kemik kuvvetinin 3. ayda sağlanağı 
unutulmamalıdır. Bu bilinerek alçı çıkar çıkmaz hastanın durumuna göre 
müsabakalara çıkması düşünülebilir. Gerekirse müsabaka için uygun olabilecek 
ateller kullanılabilir. Bunlara tamamen kırığın ve hastanın durumuna göre karar 
verilir. Eklem içi kırıklarda çoğunlukla cerrahi yaklaşım gerekebilir, özellikle 
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sporcularda zaman önemli bir kavram olduğu için ön planda düşünülmelidir. 
Genellikle cerrahinin kaynamayı hızlandıracağı düşünülür ancak bu çoğu zaman 
doğru değildir. Cerrahideki temel amaç kırık parçaların tam anatomik olarak 
yerleştirilmesi ve bu parçaların kaymayacak hareketsiz olacak şekilde 
birleştirilmesi buna ilave olarak eklemlere erken hareket verilmesidir. Günümüzde 
özellikle bu bölge kırıkları için ameliyat teknikleri ve malzemeleri geliştirilmiştir. 
Bu sayede ameliyat sonrası birçok kırıkta atel alçı gibi dış tespit kısıtlı olarak 
uygulanmakta veya yapılmayabilmektedir. Ancak bu erken harekete geçme hiçbir 
zaman kırık kaynayıncaya kadarki sürede tam fonksiyon anlamına gelmez. Diğer 
yandan eklem hareketlerinin korunması adalelerdeki atrofilerin önlenmesi tedavi 
konforu daha kısa rehabilitasyon süresi gibi belirgin avantajları vardır.  

 
Smith (ters Colles) 
Aynı bögenin kırığı olup distal parça volare yani iç kısma doğru kaymıştır 

alçı tedavisi ve cerrahi tedavileri benzerlik gösterir. Bunlarda alçı tedavisinde 
pozisyon farklıdır. Bilek ekstansiyonda ve ulnar deviasyondadır. 

 
Barton 
El bilekte radius distal kısmında volar yüzde kenar kırığı şeklinde olan 

eklem içi bir kırık tipidir. Bunlarda çoğunlukla eklemde de yer değiştirme vardır. 
Yerdeğiştirme-kısmi çıkık ilk başta görülmese dahi takip eden günlerde ortaya 
çıkabilir ve kesin olarak cerrahi yöntemle tedavi edilmeleri gerekir 

 
Cheauffeur (şoför)  
Radius stiloid kısmının kırığıdır. Bu tip kırıklarda eklem içi kırık tiplerini 

oluşturmakta olup tedavileri cerrahidir. Bunlarda başlangıçta masum gibi 
görülebilir ancak bunlarda da kayma riski mevcuttur. Bu nedenle ameliyat ile 
kırık tespit edilir. Bunlarda da güvenli bir tespit yapılırsa erken kontrollü hareket 
başlanabilir. 

 
Galeazzi 
Bu kırık tipinden radius 1/3 distal kısmındaki kırığa ilave olarak distal 

radio-ulnar eklemde de çıkık mevcuttur. Ön arka grafide çıkık görülmeyebilir, yan 
grafide değerlendirme yapmak gereklidir. Bu nedenle radius distal uç kırıklarında 
mutlak radio-ulnar eklem de kontrol edilmelidir. Tedavileri çoğunlukla cerrahidir. 
Çocuklarda bazen ameliyatsız tedavi imkânı olmakla birlikte sporcularda cerrahi 
ön plana çıkar. 

 
Skafoid 
Karpal kemikler içinde en sık kırılan kemiktir. Yine açık el üzerine düşme 

neticesi olur. El bileğinde ağrı ile karakterize olmakla birlikte bazen tanı 
konamayabilir. Klasik olarak ağrı radial kenarda ve özellikle de enfiye çukuru 
denen yerdedir. El bilek ağrısı olan ve özellikle birkaç haftadır geçmeyen 
hastalarda röntgen grafisi alınmalıdır. Aksi takdirde tanı konamayabilir. İlk 
çekilen grafilerde de kırık olduğu halde görülmeyebilir. Bunun iki nedeni vardır 
birinci neden uygun pozisyonda grafi çekilmemesidir ikinci neden ise kırık çok 
ince olduğundan görüntülenemeyebilir. Bu nedenle ilk grafide görülmese bile 
gerekirse iki hafta sonra birkez daha grafilerin alınmasıdır. İki yönlü grafiye ilave 
olarak “skafoid pozisyon” denen ele yumruk ve ulnar deviasyon pozisyonunda 
grafi çekilmeli ve yine buna ilave olarak oblik grafi çektirilmelidir. Özet olarak 
dört yönlü elbilek grafisi çektirilmelidir. MR günümüzde erken kırık tespitinde 
faydalı ancak pahalı bir yöntemdir. Kırık değerlendirmesi için bazen tomografi de 
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gerekebilir. Kırık hatları arasında 1 mm fazla ayrılma veya basamaklanma 
ameliyatı gerektirir. Kayma olmamış kırıklarda alçı ile tedavi mümkün olmakla 
birlikte 10-12 haftalık alçı tedavileri genellikle gerekebilir. Aynı zamanda bu 
kemiğin neresinde kırık olduğu da önemlidir. Eğer kırık kemiğin 1/3 
proksimalinde ise ameliyat kaçınılmazdır. Tüm bu nedenlerle sporcularda kayma 
olmasa bile kapalı yöntemle açmadan kırığın vidalanması uygulaması yapılabilir. 
Bu durum normalde yapılmayan ancak hastanın işi ile ilgili durumlarda tercih 
edilebilecek bir yöntemdir. Bir cerrahın aylarca ameliyattan uzak kalması 
günümüzde pek kabul gören bir uygulama olmadığı gibi sporcularda da benzer 
uygulamalar söz konusudur. 

 
Gecikmiş vakalarda ise açık cerrahi tercih edilir. Günümüzde başsız 

kemiğin içine gömülen ve çıkartılamayan vidalar kullanılmaktadır. Ameliyat 
sonrası erken hareket verilebildiği gibi erken müsabakalara çıkma da sözkonusu 
olabilir 

 
Önkol kırıkları 
Önkol kırıkları daha nadir görülür (yukardaki kırıklara nazaran) 
Bunlar çoğunlukla anstabil olduklarından dolayı cerrahi müdahale 

gerektirirler. Anatomik redüksiyon bu tip kırıklarda özellikle rotasyon deformitesi 
olmaması bakımından önemlidir. Kırık iyileşme süresi radius altuç kırıkları ile 
aynı olup benzer sürede tam kuvvet kazanırlar. 

 
El bilek kırıkları bazen sert gelen topun ele çarpması neticesinde de 

olabilmektedir. Özellikle çocuklarda ve 12 yaş altında mutlak yaşa uygun top 
seçimi yapılmalıdır. 
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Elde Kırık ve Çıkıklar 
Dr. Ufuk Nalbantoğlu 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
 
I) Giriş: 
A) Genel Bilgiler: Doğadaki tüm simetri ve bunu sağlayan uyum, matematiksel 
bir ilişki içerisinde gelişir. Deniz salyangozu kabuğundaki bu mükemmel mimari 
dizilim aynı şekilde el parmakları ve tarak kemikleri arasında bulunur ve bu ilişki 
bizim düzgün yumruk yapabilmemizi sağlar. Bu matematiksel logaritmik ilişki 
Fibonacci Serisi olarak formüle edilmiştir. 
(Park et al.: The Fibonacci sequence: relationship to the Human Hand: JHS 
28A(1): 2003) 
 
FİBONACCİ SERİSİ =              

   
 
Elde, bu evrensel uyuma göre her kemik, kendisinin distalinde bulunan 2 kemiğin 
toplam uzunluğuna eşittir ve her kemik daha distalde olan kemiğin 1.618 katı 
daha uzundur. Buna göre örneğin; her parmağa ait metakarp, distalinde bulunan 
proksimal ve orta falanks toplam uzunluğuna eşittir. Bu sayede düzgün, simetrik 
bir kapanış sağlanabilir. 
Metakarp ve falanks kırıkları üst ekstremitede en sık rastlanılan kırıklardır. 
(Green et al. JBJS 1973).  
11.000 olguluk bir seride, sıklıkları %10 olarak saptanmıştır. (Emmett and Breck : 
JBJS 1958 Oct;40-A(5):1169-75).  
 
ABD’de 1998 yılında tedavi edilen el ve ön kol kırıklarının sayısı yaklaşık 1.5 
milyondur.  
Bu kırıkların 600.000’i metakarp ve falanks kırıklarıdır. (Chung and Spilson : J 
Hand Surg [Am]. 2001 Sep;26(5):908-15). 
Bu kadar sık görülen kırıkların tedavisinde gösterilmesi gereken önem, en iyi 
1970’lerde ünlü el cerrahi Alfred Swanson’un belirttiği üzere “El kırıkları tedavi 
edilmezler ise deformite, aşırı tedavi edilirler ise sertlik ve kötü tedavi edilirler ise 
hem deformite hem sertlik ile sonuçlanırlar”.  
Bu kırıklar ve bağ yaralanmaların iyi tarafı çoğunlukla stabil olmaları ve basit, 
fonksiyonel pozisyonda tespit, koruma ile başarılı şekilde iyleşebilmeleridir.  
Elde görülen kırık ve bağ yaralanmalarının daha iyi anlaşılabilmesi için 
vurgulanması gereken anatomik bazı özelliklerin bilinmesi faydalıdır. 
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a) Distal interfalangial eklem (DİE) , (başparmak interfalangial eklem (İF))  
 

                                         
 
Parmaklarda DİE, başparmakta İF eklem bağ anatomisi benzerdir. 
Distal falanksta kısa kaldıraç kolu ve fleksör-ekstansör tendon insersiyonu 
stabiliteyi arttırır. 
b) Proksimal interfalangial eklem (PİE) 
PİE parmak fonksiyonunun anatomik ve fonksiyonel merkezini oluşturur. 
Menteşe eklem yapısındadır ve eklem hareket açıklığı, 100-110 ° dir. PİE 
stabilitesi primer olarak eklem yüzü uyumu ve bağlar ile sekonder olarak 
tendonlar ve retinaküler sistem ile sağlanır. 
c) Metakarpofalangial eklem (MF) 
Metakarp başı dorsalde dar, palmarde geniştir. 
 
Eklemin tam fleksiyonda ekstansiyona göre lateral stabilitesi daha 
fazladır.  
 

 
 
d) Falanks kırıkları 
Falankslarda dorsal ve volarden geçen 
tendonlar, kırık sonrası gelişen deformitelerde 
ana etken olarak yer alırlar.  
Kısalma ekstansör tendon fonksiyonlarını 
olumsuz etkiler. Her 1 mm lik kemik - tendon 
uyumsuzluğu PIP eklemde 12° ekstansiyon 
kaybına yol açar. Vahey JW, Wegner DA, Hastings H: JHS, 673-681, 1998. 
25° üzeri palmar angulasyon kozmetik ve fonksiyonel sorunlara yol açar. Conrad 
RW, Pohlman MH, JBJS,1969. 
e) Metakarp kırıkları 
Metakarp kırıklarının çoğu basit, kapalı ve stabildir. 
İntermetakarpal ligamanlar 3 - 4 mm üzeri kısalmaya engel olurlar . Eglseder WA 
Jr, Juliano PJ, Roure R: J Orthop Trauma, 1997. 
Her 2 mm lik metakarpal kısalma yaklaşık 7° lik ekstansör kayba yol açar. 
Strauch RJ, Rosenwasser MP, Lunt JG: JHS, 519-523, 1998. 
 30° üzeri açılanma, 4 mm  üzeri kısalma veya bunların kombinasyonu normal 
intrinsik kas gerilme dinamiklerini bozar. Birndorf MS, Daley R, Greenwald DP: 
Plast Reconstr Surg: 1079-1083, 1997. 
5° lik rotasyon parmak fleksiyonu sırasında yaklaşık 1.5 cm lik üst üste binmeye 
yol açar.  Royle SG: JHS, 124-125, 1990. 
 
B) Tanısal Yöntemler: 
Travma sonrası yaralanmaların değerlendirilmesi ve tanı konulmasında mevcut 
algoritma içerisinde konvansiyonel radyolojik görüntüleme ve güç uygulanarak 
çekilen stres grafileri en yararlı yöntemleri oluştururlar. Yalnız bu grafilerde 
doğru pozisyon verilerek (tam posteroanterior, lateral, oblik) çekim yapılması ve 
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yeterli güç uygulanarak stres grafisi çekilmesine dikkat edilmesi büyük önem 
taşır. 
Manyetik rezonans görüntüleme kemik ve yumuşak doku sorunlarını doğrudan 
görüntüler. Ancak elbileği ve özellikle el ve parmak görüntülenmesinde yüksek 
rezolüsyon gerekir, tanı konulmasında birinci adım olarak yer almaz.  
 
Elin tüm yaralanmalarında hedef el fonksiyonlarının hızlı ve tam olarak yeniden 
kazanılmasıdır. 
 
II) Bağ yaralanmaları ve çıkıklar: 
El parmak bağ yaralanmalarında derecelendirilme şu şekilde yapılır. 
- I. Derece: Makroskopik devamlılık, mikroskopik yırtık, instabilite yok. 
- II. Derece: Devamlılık olsa bile orta derecede fiber hasarı mevcuttur ve stres 
uygulandığında gevşeklik var. 
- III. Derece: Kollateral bağlarda tam kopuk ve ileri instabilite. 
 
a) Distal interfalangial eklem , İnterfalangial eklem (başparmak) 
Genellikle çıkık dorsal ve lateraledir, sıklıkla açık yara mevcuttur.  
VOLAR çıkık; nadirdir ve spontan olarak redükte olur. 
Tedavide kapalı redüksiyon ( blok anestezisi altında), açık çıkıklarda iyi derecede 
irrigasyon ve debritman sonrası yapılmalıdır. Kontrol grafisi takip eden en kısa 
zamanda alınmalı, redüksiyonu takiben hareket açıklığı kontrol edilmelidir. 15 – 
20 derecede 2-3 hafta dorsal atelleme yeterli tespiti sağlar. İnstabilite nadir olarak 
gelişir.  
Açık redüksiyon kapalı olarak redüksiyon sağlanamayan, volar plağın 
proksimalden avülze olduğu durumlarda veya eklem içerisinde volar plak, fleksör 
tendon, kırık fragmanlar, sesamoid kemiklerin sıkıştığı durumlarda gereklidir. 
Derin fleksör tendonların çıkık sonrası avülze olup olmadığı hareketler ile kontrol 
edilmelidir.  
 
b) Proksimal interfalangial eklem çıkıkları 
Primer stabilite volar plak, kollateral bağlar, aksesuar kollateral bağlar ile sağlanır. 
Düzgün yapılan radyolojik görüntüleme tanı konulması ve tedavi 
düzenlenmesinde ileri derecede önemlidir.  
Proksimal eklem çıkıkları dorsal, lateral veya volar yönlü gelişir.  
 
- Dorsal çıkıklar: Hiperekstansiyon ve longitudinal kompresyon ile oluşur. 
Çoğunlukla distal insersiyonda yumuşak doku kemik hasarı mevcuttur. Nadiren 
proksimal volar plak avülzyonu bazen interpozisyonu mevcuttur. 1. Tipinde, orta 
falanks 70-80 derece hiperekstansiyonda kilitlenebilir. Kollateral bağ hasarı 
minimaldir. 2. Tipinde, volar plak avülzyonu ile tam çıkık mevcuttur. Bilateral, 
kollateral bağlarda ağır yırtıklar mevcuttur. 3. Tipinde, kırıklı çıkık oluşmuştur. 
Kiefhaber TR: Phalangeal dislocations/periarticular trauma. In: Peimer CA, ed. 
Surgery of the hand and upper extremity. Vol. 1. New York: McGraw-Hill, 963: 
1996. 
 
Kapalı redüksiyon genellikle traksiyon ve fleksiyon ile başarılı olur. Takibinde 
stabil olan çıkıklarda basitçe sağlam yan parmağa tespit ile yapılan ‘buddy taping’ 
yeterli olur. Dorsale deplasman ise ekstansiyonu son 20-30 derecede kısıtlayan 
splintler ile sağlanabilir. 
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Kırık fragmanın belirgin olduğu (%40 üzeri) durumlarda açık redüksiyon ve 
internal fiksasyon uygulanır. 
 
- Lateral çıkıklar: Bir kollateral bağ ve volar plağın orta falankstan parsiyel 
avülze olduğu durumlarda görülür. Stres testi 20 derece üzerinde açılmaya yol 
açıyor ise tam kollateral bağ yaralanması ile birlikte sekonder destek yapıların 
yaralandığı düşünülmelidir. 
Redüksiyon ve erken, kontrollü hareket, atel ve bandajlar tedavide başarılı sonuç 
verir. Tespitte ‘buddy tapping’ tespiti yeterlidir. Sporcularda akut yaralanmalarda 
acil yapılacak cerrahi onarımlardan instabilite ağır değil ise kaçınılmalıdır. Bu 
yaralanmalarda eklem sertliği instabiliteden daha büyük sorun oluşturur. 
 
- Volar çıkıklar: Volar çıkık veya volar rotasyonel subluksasyon varlığında 
santral slip yaralanması düşünülmelidir. Genellikle cerrahi yaklaşım gereklidir. 
 
c) Metakarpofalangial eklem çıkıkları 
Metakarpofalangial eklem ulnar ve dorsale yönlü travmalarda en fazla etkilenirler. 
2. ve 5. parmak kenarda olmaları nedeni ile en sık etkilenirler. Volar plak 
proksimalden kopar ve eklem içine interpoze olabilir. Medial ve lateral gergin 
yapılar metakarp başını kilitler.  
Elbileği fleksiyonda iken kapalı redüksiyon denenir. Proksimal falanks çekilerek 
değil itilerek metakarpofalangial eklem redükte edilmelidir. 
Redüksiyonun başarılı olup olmadığı ve eklem stabilitesi, aktif fleksiyon ve 
ekstansiyonda test edilir. Eklem yerinde ise ‘buddy tapping’, kısmi instabilite var 
ise 1 hafta dorsal destekli splint yeterli tedaviyi sağlar. 
Redüksiyon başarısız ise olası volar plak veya yumuşak doku interpozisyonu 
şüphesi ile açık redüksiyon uygulanır. 
Volar yönlü çıkıklar nadir olarak görülür, redüksiyonu engelleyen dokular dorsal 
kapsül, volar plak, kopan kollateral bağlar ve ekstansör tendonlar olabilir. 
İzole kollateral bağ yaralanmaları, radialde ulnar kollateral bağlara göre daha sık 
görülür. Yaralanma normal el ile karşılaştırılır, radyografi görüntüleme yanında 
manyetik rezonans görüntüleme ile de yaralanma değerlendirilebilir.  
 
- Başparmak Metakarpofalangial eklem: Ulnar kollateral bağ, radial kollateral 
bağa göre 10 kat daha sık yaralanır. Sıklıkla kayak sırasında, tutma, çekme veya 
başparmak üzerine düşme sonucu yaralanır. Distal yaralanma, proksimal 
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yaralanmaya göre daha sıktır. Proksimal falanks ulnar köşesinde avülzyon 
kırıkları görülebilir. Bu durumda kırık eklem yüzeyinin %10 üzerinde ise cerrahi 
olarak tedavi edilmelidir. 
Muayenede, stres testi sırasında zorlanmada son nokta bulunması parsiyel yırtık 
lehine değerlendirilir. Normal başparmağa göre 30 derece üzeri açılma tam yırtık 
göstergesidir. Tanıda stres grafisi, manyetik rezonans görüntüleme tanıda altın 
standart olarak kabul edilir. 
Tam olarak kopan ulnar kollateral bağın, başparmak medialinde bulunan adduktor 
aponevrozun üzerine çıkarak koptuğu alana tekrar yapışmasının olanaksız duruma 
geldiği yaralanmalarda oluşan eklem ulnarindeki sert doku ‘Stener lezyonu’ 
olarak adlandırılır. Bu bulgu parsiyel yaralanmalarda görülmez. 
Tedavide, parsiyel bağ yaralanmalarında 4 hafta başparmağı interfalangial eklem 
dışında bırakacak alçı tespiti, 2 hafta atel tespiti yeterli olur. Tam bağ 
yaralanmasında (stener lezyonu +, kemik fragman +) , cerrahi olarak bağ 
rekonstrüksiyonu gerekir. 
Başparmak radial kollateral bağ yaralanması ulnar kollateral bağ yaralanmalarına 
göre daha seyrek görülür. Tanı ve tedavi ulnar kollateral bağ yaralanmaları ile 
aynıdır. 
 
III) Kırıklar 
Kırık tedavisi prensiplere dayalı olmalıdır.  
Temel prensipler;  
 Fonksiyon şekli takip eder. 

 Kırık tespiti rijid olmasa da güvenilir olmalıdır. 

 Cerrahi insizyon beraberinde skar oluşma riskini de getirir. 

 Cerrahi stabilizasyon garanti değil sürecin güvenli yürümesini sağlar. 

a) Distal falanks kırıkları 
Elde en sık görülen kırıklardır. Başparmak ve orta parmak en sık etkilenir. Tırnak 
altında görülen %50 üstü kanama kırık belirtisidir. Ödem, ağrı kontrolü takiben 
parmak ucu istirahat atelleri ( çekiç parmak atelleri) yeterli desteği sağlar. 
- Çekiç parmak ( Mallet Finger) kırıkları: Ekstansör tendonun distal falanks 
yapışma yerini avülze ettiği kırıklardır. Eklemde subluksasyon olmadığı 
durumlarda çekiç parmak atelleri ile 6-8 hafta tespit yeterlidir. Volar 
subluksasyon görülen durumlarda cerrahi tedavi gerekir. 
b) Orta falanks, proksimal falanks kırıkları 
- Basit eklem dışı kırıklar, periost sağlam olduğu için stabildir ve buddy tapping , 
statik koruyucu veya dinamik fonksiyonel atellemeler ile takip edilebilirler.  
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- Deplase eklem dışı falanks kırıklarında redüksiyonu takiben stabilite 
sağlanamıyorsa tedavi cerrahidir. 
- Nondeplase eklem içi kırıklar veya deplase eklem içi kırıklarda ( eklem yüzünün 
% 25 inin altında etkilenme) buddy tapping ve erken hareket yeterli olur.� 
- % 25 üzeri eklem etkilenmesi mevcutsa cerrahi tedavi, Kirschner telleri veya 
mini vida tespiti gereklidir.  
Rehabilitasyon 
- Falanks kırıkları, falanksı destekle ; PIP/ IP eklemlerde hareket. 
- Bağ yaralanmaları ve çıkıklar; redüksiyon sonrası eklem stabil ise hareket, 
eklem tespitli ise diğer eklemlerde hareket. 
 
c) Metakarp kırıkları 
- Metakarp başı kırıkları: Nadir ve çoğunlukla eklemi ilgilendirir. Kompleks 
MF eklem çıkıklarına yol açabilirler. %25 üzeri eklem yüzü etkilenmesi veya 1 
mm lik basamak varlığında cerrahi tedavi uygulanır.  
 - Metakarp boyun kırıkları (Boksör kırıkları) : Kapalı kırıklar konservatif 
yöntemler ile kırığın yumruk pozisyonunda dorsal ve volarden karşılıklı itilmesi 
(Jahss manevrası) ile redükte edilirler. Alçı ile takip edilirler. 
 Redüksiyon kabul edilemez derecelerde ise kapalı veya açık redüksiyonu takiben 
internal – eksternal tespit uygulanır. Plak tespiti son seçenek olmalıdır. 
- Metakarp diafiz kırıklar: Basit tek bir hat halinde veya parçalı olabilirler. 
Kapalı ve basit kırıklar redüksiyon ve sirküler dirsek altı alçı, atel tespiti ile 
fonksiyonel pozisyonda başarı ile tedavi edilirler. 
Redüksiyon korunamıyor veya transvers deplase kırık hattı olanlarda, 2.,3., 
parmakta 10 derece, 4. Parmakta 20 derece, 5. Parmakta 30 derece üzeri açılanma 
mevcut ise açık redüksiyon internal fiksasyon ile tedavi edilirler. 
- Metakarp taban kırıkları: 2.3. metakarpta nadir görülür. 4.5. metakarp 
tabanlarında kırığa eşlik eden karpal kırık veya kırıklı çıkık varlığı 
araştırılmalıdır. Stabil kırıklarda alçı-atel tespiti, kırıklı çıkık varlığında cerrahi 
tedavi tercih edilmelidir. 
- Başparmak kırıkları: Kısalmaya karşı baş parmak metakarpının diğer 
metakarplar gibi koruyan bir mekanizması yoktur. Ancak deformiteye karşı 
direnç, 1. karpometakarpal eklemin ileri eklem açıklığıdır. Abdüktor pollisis 
longus ve addüktor pollisis baş parmağı kısaltır, addüktor pollisis addüksiyona 
zorlar. Baş parmağın web aralığı daralır ve kavrama – tutma zorlaşır. 
Eklem dışı baş parmak metakarp taban kırıklarında, add. deformitesi 30° ye kadar 
kabul edilir. 
- “Bennett kırığı” (E.H. Bennett, 1882), %25-30 eklem yüzünü içeren ve kırıkta 
abdüktor pollisis longus tendonunun çekmesi sonucu deplasman gereken kırıktır. 
- “Rolando kırığı” (Rolando, 1910), T veya Y- şeklinde intra-artiküler kırıklardır. 
Bu iki başparmağa özel kırık tipinin tedavisi cerrahidir.  
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Pelvis Yaralanmaları 
Dr. Metin Türkmen 

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

 

Pelvis yaralanmaları, eskiden buz hokeyi, futbol gibi, sporcular arasında ciddi 
temas yaratan sporlarda görülürken,  mücadelelerdeki artan güç kullanımı sebebi 
ile basketbol ve voleybol gibi düşük temaslı sporlarda da görülmeye başlamıştır.  
Teşhisinde güçlük olması nedeniyle,  sporcu sağlığının zor alanlarından biridir. 
 
Bir bütün halka halinde olan pelvis; önde, alt ve üst pubik kolların birleşimi ile 
(simfisis pubis) arkada sakroiliak eklemler vasıtasıyla sakruma bağlana iki adet 
koksa kemiğinden oluşur. Her bir koksa kemiği de, ilium, iskion ve pubis olmak 
üzere üç kemiğin birleşmesi ile oluşmaktadır. Bu üç parçanın birleştiği triradiate 
kıkırdak, asetabulum’un çukurunu oluşturur. 
  
PELVİS BAĞLARININ YAPISI 

Pelvis travmaları (özellikle kırıkları) değerlendirilirken rotasyonel ve  vertikal 
instabilite kavramlarından söz edilir. Pelvisin bu yönlerdeki stabilitesini ön ve 
arka bölümdeki güçlü bağlar sağlar 
 
Pelvik Halkanın Ön Bağları 
 

 
 
Halkanın ön kısımdaki en önemli bağlantısı pubis simfizidir. 
 
Pelvik Halkanın Arka Bağları 
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Fonksiyonel açıdan, Pelvis, ayakta dururken vertebral kolondan gelen yükü 
asetabuluma, oturur pozisyonda iken de iskial tuberküle aktarır ve gövde ile alt 
ekstremite arasında kavşak vazifesi görür. Kontrollü, stabil bir pelvis,  sportif 
başarı için şarttır. Başlangıcı ve sonlanışı pelviste olan kaslar  ve bağlar ile, pelvisi 
katederek geçen kaslar arasında çok hassas bir denge mevcuttur. En önemli iki 
bağ Sakrotuberöz ve sakrospinöz bağlardır.  Bu bağlar yapısal güç anlamında 
değil, fonksiyonel açıdan sakrumun retroversiyonun kontrol edilmesinde önem 
taşır.  Tekrarlayan kullanımlarda yıpranmaya en hassas bağlardır.  

Kalça eklemleri, pelvis ve alt ekstremitelerle bağlantıyı sağlarken, sakrum 
ise gövde ile pelvik yapıların bağlantı noktasını oluştururlar. 

Birbirinden bağımsız olan simfisiz pubis ve her iki sakroiliak eklemler, 
hareket imkanlarının çok sınırlı  olmasına rağmen, pelvik fonksiyonlarda ve 
pelvik kaynaklı ağrılarda önemlidirler.  

 
PELVİS YARALANMALARI 

Travmanın şiddetine göre:  

Düşük enerjili yaralanmalar. 

Yüksek enerjili yaralanmalar. 

 

Pelvik halkanın yaralanmasına göre 

Stabil kırıklar  

İnstabil ( vertikal, horizontal, karışık ) 

 

Travmanın Süresine gore de akut ve kronik olarak sınıflandırılır.  
 
Akut yaralanmaların değerlendirilmesi sırasında şu soruların cevapları 
aranmalıdır; 

 Travma yüksek enerjili mi, düşük enerjili mi? 

 Yaralanan sporcunun o anki pozisyonu ( hızı ve yönü? ) 

 Rakip ile teması var mı?  Yok mu? 

 Yaralanma esnasında atlama, kayma, patlama hissi olmuş mu? ya da 
herhangi bir  ses duyulmuş mu? 

 Sportif faaliyete devam edilebilmiş mi? 

 Hekime başvuru anına kadar herhangi bir tedavi verilmiş mi? 
 
Kronik yaralanmalarda değerlendirilmesinde ise şu soruların cevapları 
aranmalıdır;  

 Rutin aktivitelerden farklı tempoda çalışma yapılmış mı? ( ağır antrenman, 
yüklenme, frekans ve yükte artış ) 

 Antrenman metodu, kullanılan araçlar ve sahada değişiklik var mı? 

 Önceden aşırı kullanıma bağlı belirti mevcut mu? 
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 İlk bulgular ve sonradan değişen neydi? 

 Başvuru anına kadar verilen tedavi neydi? 

 
Oluşan ağrının değerlendirilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar; 

En fazla ağrının olduğu bölge? 

 Beraberindeki diğer bulgular ( ürogenital, perineal,  abdominal 
semptomlar ) 

 Ağrının yayılımı olan bölgeler 

 Ağrıyı arttıran etkenler 

 Ağrının ne zaman olduğu 

 Sportif faaliyetler dışındaki aktivitelerin ne düzeyde yorucu ve şikayete 
sebep olduğu.  

 
Fizik muayene sırasında yapılacaklar: 

 Yürüyüşün değerlendirilmesi.  

 Ağrılı bölgenin inspeksiyonu, ödem, şişlik araştırması. 

 Pelvik stabilitenin değerlendirmesi:  Birçok test olmasına rağmen, otuz 
saniye sure ile tek ayak üzerinde durma  denge ve ağrı değerlendirilmesi 
için çok önemli. 

 Hareket açıklığının değerlendirilmesi 

 Kemik çıkıntıların palpasyonu (Avulsiyon, apofizit) 

 Alt abdomenin palpasyonu (herni) 

 Arka planda Sistemik Romatizmal bir hastalık belirtisi varsa veya 
şüpheleniliyorsa lab. testleri ( örnek: sakroileit ) 

 
Görüntüleme yöntemleri; 

Direkt radyografi (özellikle stress kırıklarında önemlidir) 

Bilgisayarlı tomografi (artık rutin olarak yapılan tetkiklerin başında gelmektedir) 

Kemik sintigrafisi (gözden kaçan mikrokırıkların gösterilmesi, yumuşak doku 
patolojilerinin gösterilmesi, teşhiste zorlanınca hedef bölgenin 
saptanmasında yardımcı olur) 

USG (Yumuşak doku patolojilerinde yardımcıdır.  . Bursit, ,kist, kas ve tendon 
yırtıkların tespitinde faydalıdır, ayrıca lezyon bölgesine direkt ilaç 
uygulaması sırasında yol göstericidir) 

MR (Yumuşak doku görüntüsü çok iyidir, İyonize radyasyon yoktur ve her planda 
görüntü alınabilir. Kas ve tendonu iyi görüntülemesi nedeni ile günümüzde 
kullanımı rutine girmiştir. 

 
Akut Muskulotendinöz yaralanmalar 

 İliopsoas tendon yaralanması:  

 Dirençe karşı güçlü fleksiyon sonrası oluşur. Şut çekme esnasında top yerine yere 
vurulması veya uyluğun ani olarak ekstansiyona   zorlanması sonrasında da 
görülebilir. 
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Adduktor  Kaslar  

Futbolda topun karşı oyuncuyla arada kalmasıyla olabilir. Kısmi veya tam yırtık 
şeklinde  olabilir. Kasıkta ani ağrı ve ödem ortaya çıkar. Kronik vakalarda 
defekt palpe edilir 

MR’da lezyon görülebilir Güçlü abduksiyon sonrası özellikle  kalça eklemi 
rotasyon yaparken  de (yerde kayarak top çalma esnasında) oluşabilir. 

 
Kas yaralanmalarının derecelendirilmesi;  

Tip 1: Hafif  hasar, kas liflerinde minimal yırtık. Ağrı ve ödem nedeni ile hafif 
derecede güç kaybı 

Tip 2: Kısmi yırtıklar. Belirgin güç kaybı meydana gelir. 

Tip 3: Total yırtık. Tendon unitesinde total güç kaybı meydana gelir. Kasta gözle 
görünür retraksiyon (geri çekilme) oluşur.  

Kaslardaki yaralanmalar, sıklıkla kas–tendon bileşkesinde olmasına rağmen 
kemiğe yapışma yerinden ayrılma şeklinde de gerçekleşebilir. Yorgunluk, 
konsantrasyon eksikliği, yeterli kas güçlendirici egzersizlerin yapılmamış olması, 
bu tip yaralanmalar için  önemli hazırlayıcı faktörlerdir. 

Tedavi;  

İlk yapılacak olan RICE uygulamasıdır (İngilizce kelimelerin baş harflerinden 
derlenmiştir) 

Rest: İstirahat 

Ice : Soğuk uygulama 

Compression: Bandaj 

Elevation: Yüksekte tutma 

İlk 3 -4 gün masaj ve germe yapılmamalıdır. Kısa sürede pasif eklem egzersizleri 
ve koltuk değnekleri ile yürüyüşe başlama önerilir Proprioseptif egzersizler ile  
pelvik denge ve koordinasyonun geri kazanılması için suda egzersizlere erken 
başlanır. Yaralanmanın derecesine göre 4-8 haftada antrenmanlara başlanır. 
 
Kronik Kas-Tendon Yaralanmaları: 

Daha çok atletlerde görülür .Esas sebep uzun süren aşırı kullanmadır.  En çok 
görüldüğü bölge adduktor  bileşke ve iliopsoas kasıdır.  

 
Adduktor Kasların Aşırı Kullanımı 

Adduktor  kaslar kalça ekleminin koordinasyonlu hareketlerinde önemli 
sabitleyici etkiye sahiptir. Aşırı yüklenme sonrası olan ağrılar, pelvis ile kalça 
bileşkesindeki güç - denge dağılımında problemi ortaya çıkarır. Bu tip yaralanma 
sıklıkla; futbolda yan paslar, yoğun engelli antrenmanlar, buz pateninde alt 
ekstremiteyi içeri doğru çekme, hentbol, buz hokeyi, kayak, halter sporunda 
görülür.  

Tanı koymayı sağlayan özellilkler şunlardır: Ağrı pubisin başladığı yerdedir ve 
aşağı doğru vurur. İstirahat anında geçer ama yeniden yüklenme ile daha şiddetli 
olarak geri döner. Fizik muayenede Add. longus veya pubis üzerinde hassasiyet 
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tespit edilir ve adduksiyon   hareketi ile ağrı artar. Direk radyografide 
kalsifikasyon görülebilir , MR veya US ile lezyon görüntülenebilir. 
 
Tedavi seçenekleri ; 

Ağrı oluşunca aktiviteyi durdurmak 

NSAI uygulaması 

Tendinit tedavisi 

Kortizon enjeksiyonu  

Dirençli vakalarda cerrahi 
 
İliopsoas Kasının Aşırı Kullanımı 

Kalçanın en güçlü fleksörü olan bu kasta aşırı yüklenme : Ağırlık çalışmalarında 
(özellikle diz bükme de varsa) kürek sporunda, karlı zeminde  koşma,  yokuş 
yukarı koşma sırasında oluşur.  

Tanı koymayı sağlayan özellikler şunlardır:  Sporcu ağrılı bir sürece girer, 
tendonun üzeri hassastır ama yapılı bir kişide palpe edilemez, dirence karşı 
yapılan kalça fleksiyonu ağrılıdır. MR tetkiki ile tanı kesinleşir. 

Tedavi seçenekleri; 

İstirahat 

Lokal ısı uygulaması (sıcak veya soğuk)  

NSAI 

Egzersiz programı 

Steroid ?  

enfeksiyon sayılabilir. 

 
Tanı kriterleri: Akut başlangıç yoktur, orta hattan aşağı ve yukarı yayılan, yatakta 
dönerken bile oluşan ağrı vardır. Simfizis pubis üzerinde hassasiyet pasif 
abduksiyon ve aktif adduksiyonda ile ağrı oluşur. Erken dönemde yapılan  kemik 
sintigrafisi pozitif sonuç verir 
 

Tedavi seçenekleri: Osteitis pubis sporcuyu sınırlayıcı bir durumdur, geçmesi çok 
uzun sürebilir. O nedenle tanı kesinle 
 

Akut travma ve kronik yorgunluk fıtık oluşumuna  da zemin hazırlayabilir. Karın 
ön ve yan duvar kaslarında lezyon daha sık ortaya çıkar. Fıtık ağrısı, adduktor 
kaynaklı ağrıdan daha proksimalde ve daha derindedir. İnguinal ligaman boyunca 
perineye yayılır. Conjuant tendonda (internal oblik ve transverss abdominis ) 
pubik tuberkülde hassasiyet olması , öksürükle artması önemli ipucudur. 

 Tedavisi çok başlangıç aşamasında kotrollü egzersiz iken, kronik durumlarda 
cerrahidir.  
 
Osteitis Pubis 

Simfiz ve pubis kemiğin ön tarafında ağrı ile kendini gösterir. En sık olarak 
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futbolcularda görülür. Genellikle başlangıcında travma  öyküsü yoktur.  Sinsice 
başlayan, aşağıya doğru uyluğun medialine ve yukarı doğru abdomene yayılan 
ağrı şeklinde olabilir. 
Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Sebepleri arasında; Kas-tendon zorlanması, 
Stres kırıkları, Pubik instabilite, Aşırı kullanma ve ştikten sonra sporcuya ilk 
olarak bu söylenmelidir. Spora dönüş 9 ay ile 2 yıl arasında değişebilmektedir.  
Başlıca tedavi ilkeleri: Ağrı yaratan pozisyonlardan uzak tutulması,  NSAI 
uygulaması, FTR uygulaması, steroid enjeksiyonu,  ve son aşamada cerrahi tedavi 
şeklindedir. Çok uzun süren bir şikayet olabildiği için sporcunun psikolojisinin 
bozulmaına yol açabilir, bu da tedaviye yansıyabilir. 
 
Pelvis Kırıkları 

Pelvik halkayı ilgilendiren kırıklar yüksek enerji gerektirdiğinden sportif 
faaliyetlerde nadirdir. Çoğu zaman stabil kırıklardır. 

Yüksek atlama, hokey, futbol, güreş, basketbol gibi temasın fazla olduğu  iki 
sporcunun hızla çarpışmaları sonrası görülebilir.  
 
Stres Kırıkları: 

Tekrarlayan minör travmalarla oluşur. Tekrarlayan travma, kemik yıkımı yapar, 
zaman içinde bu yıkım, onarım hızını geçer ve kırık oluşur. Genelde sporcu ağrısı 
azalana kadar istirahat ettiğinden tanı konulması zordur.  

Pelviste stress kırığı en sık Pubis kollarında görülür. Alt pelvik bölgede ve kasıkta 
ani başlayan ağrı, antrenman sonrası ciddi artış gösterir ve dinlenmekle geçer. 
Teşhis için MR görüntüleme erken fazlarda önemlidir. 
Tedavi: 4-6 hafta istirahat. Ağrısız döneme girince egzersiz başlanır.  
 
Avulsiyon Kırıkları: 

Özellikle adolesan dönemdeki sporcularda görülür. Apofiz bölgeleri zayıf olduğu 
için travma ile kolaylıkla ayrılabilirler En sık görüldüğü yerler:  

SIAS : Sartorius kasının çekmesi ile ayrılır, sıklıkla basketbolcularda olur. 

SIAI : Rectus femoris kasının çekmesi ile ayrılır, sıklıkla futbolcularda olur  ( şut 
çekerken) 

Tuber Ischiadicum : Hamstring kaslarının çekmesi ile ayrılır en çok atletlerde 
olur ve  engelli koşularda ortaya çıkar. 

 1,5 cm.den daha fazla olan ayrılmalarda cerrahi yöntem ile tespit gereklidir. 
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Kalça Çevresi Avülsiyon Kırıkları 
Dr. Selçuk Örsel 

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi 
 
Pelvis kemiği yaşamın ilk 2 yılında hızlı büyür; daha sonra puberteye kadar 
büyüme yavaşlar.  Apofizler puberteye kadar görünmezler (Tablo 1). Çocuklarda 
epifiz plakları ve apofizler kas iskelet zincirinin en zayıf halkalarıdır. Bu nedenle 
erişkinlerde kas yaralanmasına neden olan mekanizmalar çocuklarda büyüme 
noktalarında hasarla sonuçlanır.   
 

 
Tablo 1. Pelvik apofizlerin görünme ve kapanma yaşı 

 
Apofiz yaralanmaları kasta ‘strain’ olduğu düşünülerek sıklıkla atlanır veya geç 
tanı konur.  Bu yaralanmaları daha iyi anlamak için, pelvis anatomisini ve kasların 
yapışma yerlerini gözden geçirmek önemlidir. (Resim 1, Tablo 2) 
 
Apofiz yaralanmaları genellikle spor yaralanması sonucu olur. Yaralanma apofiz 
irritasyonu (apofizit) veya apofizin avülsiyonu şeklinde olabilir. Apofizit kasın 
güçlü ve sık çekmesi sonucu olur.  Hasta başlangıcı belirsiz olan ağrı şikayeti ile 
başvurur. Rahatsızlık genellikle aktiviteyle artar ve istirahatle azalır. Kasın pasif 
olarak gerilmesi ağrıyı artırır. Tedavide kısa bir istirahat döneminden sonra,  
germe ve güçlendirme egzersizlerini takiben kontrollü bir şekilde spora dönüş 
genellikle yeterli olur.  
 
Futbol, jimnastik gibi bazı sporlarda daha sık olan avülsiyon kırıkları günümüzde 
eskiye oranla daha sık görülmektedir.  Kasın güçlü bir şekilde eksentrik kasılması 
sonucunda ani şiddetli bir ağrı oluşur. Hastaların birçoğu yaralanma sonrasında 
rahat bir şekilde yürüyemez. Adölesan erkeklerde daha sık görülür. En sık iskial 
çıkıntıda daha sonra spina iliaka anterior inferior (SİAİ) ve spina iliaka anterior 
superiorda (SİAS) rastlanır.  Trokanter minör(TM), iliak çıkıntı(İÇ) ve simfisis 
pubis(SP) avülsiyonları daha az görülür.  
 
Tedavi çoğunlukla konservatiftir. 2-4 hafta koltuk değneği kullanarak yük 
verilmez. Hasta ağrısız bir şekilde tam yük verip günlük aktivitelerini yapmaya 
başladıktan sonra rehabilitasyon programına başlanır. Fleksibilite egzersizlerini 
takiben güçlendirme,  denge ve propriosepsiyon egzersizlerine geçilir. Bu 
programı ağrısız bir şekilde yapabilen sporcularda (3-12 hafta sürebilir) düz koşu 
ve spora özgü egzersizlere geçilebilir. 
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Resim 1. Kalça anatomisi 

 

 
Tablo 2. Kasların yapışma yerleri ve fonksiyonları 

 
İskial Çıkıntı 
İskial çıkıntı apofizi adölesan dönemin başında görünür. Kapanması 25 yaşını 
bulabilir. Bu bölgeye yapışan hamstringler kalçaya ekstansiyon, dize fleksiyon 
yaptırırlar. İskial çıkıntı avulsiyonu en sık 14-19 yaşlarında koşarken ani hızlanma 
sonucu oluşur. Ani pasif gerilme ile de oluşabilir. 
 

 
Resim2. İskial çıkıntı avulsiyonu. Sagda normal(ince ok), solda ayrışmış(kalın ok) apofiz 
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Kalçanın arkasında, uyluğa yayılan ani bir ağrı olur. Hasta yük vermekte zorlanır. 
Ayakta dururken oturmaya göre ağrı daha azdır. Aktif kalça ekstansiyonu ve diz 
fleksiyonu ağrıya neden olur.  Hamstringlerin pasif olarak gerilmesi ağrılıdır. Tanı 
için ön-arka pelvis grafisi yeterlidir. Grafide karşı tarafla karşılaştırıldığında 
apofizin ayrıştığı görülür (Resim 2). 
 
Tedavide daha önce anlatılan prensipler geçerlidir. Ayrışma 2 cm.den fazlaysa 
cerrahi gerekebilir. İskial çıkıntı avulsiyonları pelvisin diğer bölgelerine göre daha 
ağrılı olur. Semptomların düzelmesi 3-4 ay sürebilir. 
 
Spina İliaka Anterior Superior (SİAS) ve Spina İliaka Anterior İnferior (SİAİ) 
Her ikisi de benzer sıklıkta görülür. En sık koşu sırasında ve tekme atarken olur. 
Hastalar kalça önü veya kasıkta ani ağrı şikayetiyle başvurur. Rahatlamak için 
kalçasını hafif fleksiyonda tutar. Yük verme ağrılıdır. Kalçanın aktif fleksiyonu, 
pasif ekstansiyonu ağrıya neden olur. 
Tanı için ön-arka ve oblik grafileri çekilmelidir (Resim3). Gerekirse BT alınabilir 
(Resim 4 ve 5). 
 

 
Resim 3. SİAİ avulsiyonu (Doç. Dr. Önder Kılıçoğlu’nun izniyle basılmıştır) 

 

 
Resim 4. SİAİ avulsiyonu. BT görüntüsü (Doç. Dr. Ö. Kılıçoğlu’nun izniyle basılmıştır) 
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Resim 5. SİAİ avulsiyonu. 3 boyutlu BT görüntüsü (Doç. Dr. Ö. Kılıçoğlu’nun izniyle basılmıştır) 

 
Tedavi daha önce anlatılan prensipler çerçevesinde yürütülür. Rehabilitasyon 
iskial çıkıntıya göre daha hızlı ilerler. Genellikle 6-8 haftada düşük düzeyde 
aktiviteye dönebilirler. Ayrışma 2 cm.den fazlaysa, kaynama olmazsa veya 
egzostoz gelişmişse cerrahi tedavi düşünülebilir. 
 
Trokanter Minör  
Trokanter minör avulsiyonu koşu veya şut atma sırasında iliopsoas kasının şiddetli 
kasılması sonucu oluşur. Ani kasık ağrısıyla başvuran hastada kalçanın aktif 
fleksiyonu, pasif ekstansiyonu ağrılıdır. Radyografide trokanter minörün iliopsoas 
kasının çekmesiyle yukarı çıktığı görülür. Konservatif tedavinin sonuçları çok 
başarılıdır. Ayrışma miktarı sonucu etkilemez. 
 
İliak Kenar 
Karın kaslarının yapışma yeri olan iliak kenar ayrışması gövdenin ani dönüşü (şut 
atma, raket sallama gibi) sırasında olur. İliak kanat üzerinde ağrı ile başvuran 
hastada palpasyon veya oturduğu yerden kalkma ağrıya neden olur. Hasta, 
lezyonun olduğu tarafa dönük oturarak kası gevşetip ağrısını azaltmaya çalışır. 
Konservatif tedavi çoğunlukla başarılıdır. Ayrışmanın 3 cm.den fazla olduğu 
vakalarda cerrahi girişim düşünülebilir. 
 
Simfizis Pubis 
Kalça adduktorlarının yapışma yeri olan simfizis pubisin avulsiyonu ender 
görülür. Kronik değişiklikler kemikte lizise yol açana kadar fragmantasyon 
farkedilmeyebilir. Konservatif tedavi başarılıdır. 
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Alt Ekstremite Uzun Kemik Kırıkları 
Dr. Fatih Dikici 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi  
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

 
Futbol, yeryüzünün en yaygın takım sporlarından biridir. Lisanslı olarak futbol 
oynayan 200 milyon futbolcu bulunmaktadır. Çocuklar için genelde emniyetli ve 
sağlıklı bir egzersiz ve mücadele şekli olmakla birlikte güvenliği en üst seviyede 
tutmak gerekir. Her yıl futbol karşılaşmalarında ortalama 150 bin yaralanma 
görülmektedir. Bu yaralanmaların %45’i 15 yaş ve altı sporculardadır. Dolayısıyla 
çocuklar yaralanma açısından büyük risk altındadır. Futbolcularda yaralanmaların 
çoğu vücut alt yarısında, bunların da çoğu dizler ve ayak bileklerinde görülür. 
 
Yaralanan olguların çoğunda tekrarlayan ve uzamış aşırı kullanım mevcuttur. Bu 
yaralanmalar genellikle uzun ve yorucu bir sezonun sonuna doğru görülmektedir. 
Tendon, kas, eklem veya kemiklere taşıyabileceklerinden fazla gelen yükler 
yaralanmanın şeklini belirler. Futbol yaralanmaları her seviyedeki karşılaşmada 
görülebilir. Temas etmeden oynanan bir spor olmasına karşın mücadele 
gerektirmesi ve büyük beklentilerle oynanması bu sporda fiziksel teması 
kaçınılmaz kılmaktadır. 
  
Futbolda değişik yaralanma şekilleri meydana gelmektedir. Bunlar, yumuşak doku 
yaralanmalarından kemiklerde bütünlük bozulmalarına yol açan kırıklara kadar 
değişmektedir. Yumuşak doku yaralanmaları alınacak birtakım önlemler ve 
koruyucu malzemeler yardımıyla engellenebilir. Futbolda her 1000 saatlik oyun 
başına 15-20 yaralanma meydana gelir. Kadınlarda erkelere oranla biraz daha 
fazla yaralanma görülmektedir. Aşırı kullanıma bağlı yaralanmalar futbol 
yaralanmalarının %30’unu oluşturur. Bu yaralanma tipleri de hafif tendonitten 
kırıklara kadar değişebilir.  
 
Uzun kemik kırıklarında AO sınıflaması kullanılmaktadır. Kırıklar kabaca basit, 
segmenter ve parçalı olarak sınıflanır. Basit kırıklar kendi içinde spiral (A1), oblik 
(A2), transvers (A3) olarak incelenirken, segmenter kırıklar segmentin tipine göre 
(B1,B2,B3) incelenir. Paçalı kırıklar asıl eklemi ilgilendiren kırıklar olup eklemde 
meydana oluşan parçalanma durumuna göre (C1,C2,C3) sınıflanır. Bu 
sınıflamalar yapılacak tedavi konusunda yol gösterici olmaktadır. 
 
Alt ekstremite uzun kemik kırıkları tanısında yaralanma mekanizmasının, etki 
altında kalınan enerji miktarının bilinmesi önemli yol göstericilerdir. Ağrı, şişlik 
ve hareket kaybı önemli belirteçlerdir. Patolojik hareket kırık için kesin tanı 
koyduran muayene bulgularındandır. Kırığın etrafındaki yumuşak doku 
yaralanması iyileşme sürecini de etkileyecektir. Kırığın üzerindeki deri bütünlüğü 
bozulup kırık hematomu dış ortamla temas haline geldiğinde açık kırıktan söz 
edilir. 
  
Görüntüleme yöntemleri arasında ilk yapılması gereken direk röntgen filmi 
çekmektir. Filmler, standart olarak ön-arka ve yan konumda çekilir. Film 
çekilirken uzun kemiğin her iki ucundaki eklemler mutlaka görüntüleme alanına 
alınmalıdır.  
 
Uzun kemik kırığı saptandığında ilk yapılması gereken kırığın sabitlenmesidir. Bu 
en basit şekilde kırık bacağın sağlam tarafa sargıyla tespitlenmesi şeklinde yapılır. 
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Tespit, hazır malzemelerin olmadığı yerlerde sert karton veya tahta parçaları ile 
yapılabilir. Çoğu yerde hazır malzemeler bulunur. Bunlar havayla şişip sertleşen, 
içerisine yerleştirilen ekstremiteyi istenen pozisyonda tutan malzemelerdir. 
Tespitleme yapıldıktan sonra hasta tedavinin yapılacağı merkeze sevk edilmelidir.  
 
Tedavi, konservatif veya cerrahi olarak yapılabilir. Basit, ayrışmamış kırıklar 
alçılama yoluyla tespit edilerek kırık kaynaması tamamlanana kadar konservatif 
takip edilebilir. Segmenter, eklemi ilgilendiren parçalı kırıklarda cerrahi tedavi 
seçilmelidir. Cerrahi tedavi seçenekleri intramedüller kilitli çiviler, plak vida ile 
osteosentez veya eksternal fiksatör tespitidir. Her tedavinin kendine göre olumlu 
ve olumsuz yanları vardır. Konservatif tedavide anestezinin getireceği riskler 
yoktur. Ayrıca cerrahi tedavilerde görülebilecek enfeksiyon tehlikesi de en aza 
inmiştir. Buna karşın intramedüller çivi ile tedavi yapıldığında hastaya konservatif 
tedaviye oranla daha erken dönemde hareket başlanıp daha erken dönem yük 
vermesine izin verilebilir. Kilitleme vidalarının yerleşim yerlerine göre çivi statik 
veya dinamik olarak kilitlenebilir. 
  
Her yıl spor organizasyonlarına 20 yaş altındaki 30 milyon kişi katılmaktadır. Bu 
organizasyonlarda 3.5 milyon kişi yaralanmaktadır. Çocuklarda görülen 
yaralanmaların 1/3’ü spora bağlı gelişmektedir. Neyse ki bunların çoğu zorlanma 
tipi yaralanmalardır. Çocuklarda görülen yaralanmaların yarısı 5-14 yaş aralığında 
görülmektedir. Yaralanan çocukların ortalama yaşı 13 civarındadır. Erkek 
çocuklarda daha sık yaralanma görülürken en sık yaralanma nedeni oyuncu-
oyuncu teması olmaktadır.  
 
Çocuklar en sık okul bahçesinde ve bisiklete binerken yaralanmaktadır. Futbol 
gibi temasın yaşandığı sporlarda daha sık görülmektedir. Kişisel ve gösteri amaçlı 
yapılan sporlarda ciddi yaralanmalar daha çok görülmektedir. Tüm spor 
yaralanmalarına bakıldığında yaralanmalar %60 oranında müsabaka esnasında 
görülmektedir.  
 
Futbolcularda görülen alt ekstremite kırıklarının incelendiği bir çalışmada 
hastaların yarısında hem fibula hem de tibia kırığı beraber görülmüştür. (1) Bu 
çalışmada yaralanan futbolcuların hepsi genç olup, yaralanmaya mücadele 
esnasında çarpışma neden olmuştur. Çarpışma anında futbolcuların hemen 
hepsinde bacak koruyucular bulunmasına karşın kırık oluşmuştur. Çalışma 
sonunda bacak koruyucuların kırığa karşı kuruma fonksiyonları sorgulanmaktadır. 
Tek başına tibia kırığı gelişmiş futbolcular bile ortalama 35 haftada maçlara 
çıkabilir duruma gelmiştir. Tekrar kırılma oranları yüksek bulunan çalışma sonucu 
alt ekstremite kırıklarının ciddi yaralanmalar olduğu sonucuna varılmıştır.  
 
Tibia kırığı gelişen 24 futbolcunun incelendiği başka bir çalışmada hastalar 
cerrahi yapılan ve konservatif tedavi edilenler olarak iki gruba ayrılmıştır. (2) 
Konservatif tedavi edilen grupta kaynama ortalama 19 haftada gerçekleşirken, 
cerrahi yapılan grupta ortalama 24 haftada kaynama görülmüştür. Buna karşın 
aktiviteye dönüş zamanları, cerrahi tedavi edilen grupta anlamlı derecede daha 
kısa bulunmuştur. AO sınıflamasına göre en sık Tip A kırık görülmüştür. Yakın 
zamanda yapılan bu çalışmaya göre son yıllarda futbol karşılaşmalarında daha az 
tibia kırığı görülmektedir. Bunun nedeni FIFA kurallarının daha sıkı uygulanması 
ve geçtiğimiz yıllar içinde bacak koruyucuların üretiminde ciddi ilerleme 
kaydedilmesidir.   
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Stres kırıkları koşucularda ve sıklıkla tibiada görülmektedir. Alt ekstremitenin 
diğer uzun kemiklerinde de görülebilen bu kırıklar 4-6 haftalık istirahat ile tedavi 
edilebilir.  
 
Oymasız kilitli intramedüller çivileme ile tedavi edilen 25 tibia kırığının 
sonuçlarının incelendiği bir çalışmada kaynama ve spora dönüş zamanları 
incelenmiştir. (3) Travmanın olduğu aynı gün cerrahileri yapılan hastaların 
%15’inde kompartman sendromuna bağlı fasyotomi yapılmıştır. Ortalama 11 
haftada kaynama görülen olguların spora dönüş zamanları ortalama 9.5 ay olarak 
bulunmuştur. Yaralanan futbolcuların ancak yarısı aynı seviyede spora dönüş 
yapabilmiştir.   
 
Alt ekstremite uzun kemik kırıklarından korunma yolları, maç öncesi iyi ısınma, 
sporcunun tecrübe sahibi olması, kendi fiziksel kondüsyonunun farkında olması 
olarak özetlenebilir.  
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Bağ Yaralanmaları 
Dr. Bülent Aksoy 

Memorial Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 
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Menisküs Yaralanmaları 
Dr. Yavuz Kocabey 

Acıbadem Kocaeli Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 
 
Dizde bulunan menisküsler tibia ve femur kondilleri arasında yerleşmiş C 
şeklindeki fibröz kıkırdaklardır.  Menisküslerin periferik kenarı kalın ve konveks 
olup eklem kapsülünün iç kısmına tutunur, merkeze doğru giderek  incelerek 
serbest hale gelir, menisküslerin üst yüzü konkav olup femur konveksitesine 
uyum sağlar, alt tibia kısmı ise düzdür. Böylece yandan bakıldığında menisküsler 
üçgen şeklindedirler. 
 
İç ve dış olmak üzere iki adet menisküs vardır. Her iki menisküs birbirlerine 
benzeseler de fonksiyonel yönden farklılıklar gösterirler.  Ortak fonksiyonları  
 

 Yük taşıma 
 Yük dağıtma 
 Şok absorbsiyonu 
 Lubrikasyon 
 Stabilizasyon 

 
İç menisküs tüm çevresi boyunca eklem kapsülüne yapışır, dış menisküs ise 
popliteal tendonun geçtiği bölgede (Hiatus Popliteus) kapsül ile bağlantısı yoktur. 
Dış menisküsün ön ve arka boynuzları iç menisküse gore daha yakındır, bu iki 
nedenden dolayı da dış menisküs iç menisküse göre daha fazla hareketlidir. 
Hareket azlığı nedeniyle iç menisküs dış menisküse göre daha fazla travmaya 
maruz kalır.  
 
Menisküslerin kanlanması sıkıntılı bir konudur. Erişkinlerde menisküslerin 
periferik %15-30’unda damarlanma mevcuttur. Menisküslerin periferi 
kanlanmanın çok iyi olduğu kırmızı alan, kanlanmanın az olduğu orta alan 
kırmızı-beyaz alan, kanlanmanın olmadığı merkez kısımda beyaz alan ismini alır.  
Vasküler anatomiye bağlı olarak menisküsler travmaya uğradıklarında periferden 
merkeze iyileşme şansı azalır.  Bu nedenle operasyon sırasında yırtığın yerine, 
kişinini yaşına, yırtığın tipine, aktivitelere, ve ek patolojilere göre tedavi yöntemi 
ve ameliyat tekniği değişmektedir. 
 
Yeni doğanda menisküsün periferinin %50’si damarlanırken yaşla bu azalır ve 40 
yaş üzerinde periferin %20’sinden azı damarlanmaktadır.  Menisküsün 
kanlanması yaş ile ters orantılıdır.   
 
Yapılan çalışmalarda insan menisküsünün propriosepsiyona (Mekanoresöptör) 
sahip olduklarını ve ağrı reseptörlerine sahip olmadıklarını ve bunun aksine 
perimeniskal dokunun sinir sonlanmaları olduklarını göstermiştir. Bu da menisküs 
yırtıklarında ağrının perimeniskal dokunun irritasyonu ile oluştuğunu 
açıklamaktadır.  
 
Menisküsler yoğun ekstrasellüler  matrix ile çevrilmiş az sayıda hücreden oluşan 
tipik bir bağ dokusudur. Menisküs hücreleri fibröz kondrosit görünümümde olup 
fibröz kıkırdak matrixi üretirler. Yaşa ve canlı tipine göre menisküsün ortalama % 
70’i sudur.  Ekstrasellüler matrixin %60-70 kollojen geri kalan kısmı ise 
proteoglikanlar, matrix glikoproteinleri ve elastin oluşturur.  Menisküslerin büyük 
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kısmı avasküler olmasına rağmen aktif bir dokudur. Fibrokondrositler 
menisküslerin üzerine gelen yüklere göre proteoglikan sentezi miktarını 
değiştirebilir. Diğer dokularda olduğu gibi menisküslerdede yüklenmeme ve 
hareketsizlik zararlı etkilere sahiptir.   
 
Menisküs yırtıklarında tanıda hikaye, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri 
önemlidir. Fakat hiç bir tanı yöntemi mutlak değildir.  
 
Diz Muayenesi:  
Öykü önemlidir, şikayetin ne zaman başladığı, nasıl olduğu ve süreci 
irdelenmelidir. Menisküs yırtılmaları travma olmaksızın da olabilir. Fakat genç 
yaş ve aktif sporcularda genellikle bir travma sonrası menisküs yırtığı ile 
karşılaşırız. Antreman sırasında veya maç sırasında bunu çok daha kolay 
izleyebiliriz.  
 
Diz şişmesi   
Menisküs kanlanması az olan bir doku olduğu için her yırtılan menisküste dizde 
şişme beklemeyiz. Ödem olması için yırtığın menisküse gelen damarıda 
zedelemesi sonucunda travmanın takibinde oluşur. Travma kanlanmanın çok az 
olduğu bölgede oluşursa ödem belirli bir süre sonra oluşur. Dizde ödem menisküs 
yırtıkları için olmazsa olmaz değildir.  
 
Ağrı 
Menisküs kendisi ağrısız bir dokudur. Menisküs yırtığına neden olan travma 
perifik yumuşak dokuyu irrite etmesinden dolayı ağrıya neden olur. Kronik 
dönemde periferik yumuşak dokuyu irrite etmeyen menisküs yırtıkları ağrıya 
neden olmazlar. Travma sonrası oluşan ağrılarda menisküs yırtıkları akılda 
tutulmalıdır.  
 
Kilitlenme :  
Her menisküs yırtığında dizde kilitlenme olması beklenmez fakat kova sapı yırtığı 
olarak isimlendirdiğimiz uzun menisküs yırtıklarında femur kondili yırtık arasına 
girmekte ve dizi mekanik olarak kilitlemektedir. Bu acil olarak kabul gören bir 
durumdur. Muayene sırasında dizi açmaya zorlamamak gerekmektedir.   
 
Fizik Muayene 
Meniskus muayenesinde bir cok fizik muayene olmasina ragmen takim doktoru 
olarak bilmemiz gereken onemli fizik muayeneler sunlardir.   
 
Eklem aralığı palpasyonu 
Hem iç hemde dış eklem aralığı palpe edilerek menisküs yırtıklarında oluşan 
periferik yumuşak dokudaki irritasyonu agreve ederek ağrı oluşturabiliriz.  
Palpasyon esnasında menisküslere komşu yumuşak dokulardaki lezyonlarda da  
palpasyon ile ağrı agreve olur.  Her eklem aralığındaki ağrıda menisküs yırtığını 
sorumlu tutmayız.     
 
Mc Murray Testi: 
Hasta sırt üstü yatar,  Diz fleksiyonda iken, sırasıyla varus ve valgus zorlaması ile 
birlikte iç ve dış rotasyon hareketi yaptırılarak menisküsler sıkıştırılır. Bu sırada, 
ilğili tarafta ağrı veya ağrılı atlama hissi menisküs yırtığını kuşkulandırır.     
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Maç veya antreman sırasında diz travması geçiren futbolcuyu değerlendirme 
esnasında muayene kadar futbolcunun hissettikleride önemlidir. Kilitlenen diz 
açılmaya çalışılmamalı ve kendisini oynayamayacak olarak hisseden futbolcu 
zorlanmamalıdır.  
 
Tedavi: 
Bazı menisküs yırtıkları cerrahi tedavi gerektirmez.  
 

 Santral kesimde menisküs saçaklanmaları 
 Tam kat olmayan ve menisküs stabilitesini bozmayan yırtıklar 
 5 mm ve daha kısa olan vertikal ve oblik yırtıklar 

 
Cerrahi tedavi menisektomi ve menisküs tamirini içermektedir. Uygun koşullarda 
mümkün olduğu sürece şartlar zorlanmalı ve menisküs tamiri denenmelidir.  
Sezon ortasında takım için önemli bir oyuncunun sahalara erken dönmesi için 
tamir edilebilecek menisküs yırtığına menisektominin tercih edilmesi daha sonraki 
dönemlerde oyuncunun futbol hayatına neden olabilir.  
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Diz Ekleminde Kıkırdak Yaralanmaları 
Dr. Ender Ugutmen 

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Ortopedi Servisi 
 

Kemiklerin uç kısımlarında bulunan ve eklemleri oluşturan kıkırdaklar 
avasküler ve anöral olup primer olarak sinovyal sıvıdan diffüzyon ile beslenir. 
Kıkırdak dokusunun %99’luk kısmını oluşturan hücre dışı matriksin %75-80’i su, 
%20-25’lik kısmı yapısal makromoleküllerdir. Yapısal makromoleküllerinin%60-
80 kondrositlerden oluşur. Su tutma özelliklerinden dolayı hiperhidrat ve şok 
emicidir. Geri kalan %20-40’ı kollejen fibrillerden ve proteoglikanlardan oluşur. 
Bu yapıda yer alan Tip II kollejen hiyalin kıkırdağın esasıdır. Kıkırdak 
yaralanmaları kompresyon, makaslama, sürtünme şeklinde ortaya çıkan akut bir 
travma sonucu ortaya çıkabildiği gibi var olan bağ lezyonu şeklindeki 
instabilitenin veya menisküs lezyonunun yol açtığı tekrarlayan mekanik 
travmalarla ya da birikici mikro travmalar sonucu zamanla oluşabilir. Kıkırdak 
lezyonları, Subkondral dokuda ödem ile ortaya çıkan bone-bruises (Gizli-Occult 
kırık), subkondral kemiğe kadar inmeyen yüzeyel (parsiyel),  subkondral kemiği 
delerek makrofajların, lenfositlerin ve pluripotansiyel kök hücrelerinin bulunduğu 
kemik iliğine ulaşan tam kat (full-thickness) ve kıkırdak ile subkondral dokun 
birlikte yaralandığı Osteokondritis dissekant (OCD) olmak üzere dört farklı 
şekilde görülür. Bu temel ayrımlar dışında gerek kıkırdak lezyonunun tarifinde bir 
standardizasyon gerekse de tedavi sonrası elde edilen sonuçların 
karşılaştırmasında üzerinde fikir birliği sağlanmış bir sınıflama henüz yoktur. 

 
KLİNİK 
Bone Bruises-Gizli (Occult) kırık: Femur ve tibia arasındaki travmatik 

impaksyon sonucu trabeküler kemikte mikroskopik kırık oluşur. Subkondral 
kemik içine kanama ve ödem sonucu ağrı, yük binmesine bağlı dizde efüzyon 
ortaya çıkar. Genellikle ligaman veya hiperekstansyon injürisi sonrası görülür. 
%70-80 Ön çapraz bağ (ACL) lezyonu ile birliktedir. Eğer ACL ile birlikte ise 
Lateral Femoral Kondilin anteriorunda veya posterolateral tibial platoda daha 
sıklıkla görülür. Özellikle konvansyonel grafilerde bir bulgu tespit edilememesi, 
MR bulgusu ile tespit edilebildiğinden gözden kaçabilmesi nedeniyle dikkatli 
olunmalıdır. En iyi T2 yağ baskılı MRI görüntülerinde görülür. Sınıflama da 
Retiküler, Geografik, Lineer, İmpaksiyon ve Osteokondral  tipleri vardır.  

 
Yüzeyel (Parsiyel) lezyonlar: Genellikle Ligaman yaralanması veya künt 

travma sonrası ortaya çıkar. Kıkırdak yüzeyinde belirgin bir bozukluk olmadan 
kıkırdağın histolojik, biyokimyasal, ultrastrüktürel yapısında değişiklik ortaya 
çıkar. Bu değişiklikler yumuşama, fibrilasyon veya flep lezyonlar şeklindedir. 
Kıkırdak yüzeyinde bozukluk yoksa lokal hassasiyet, efüzyon, ağrı şeklindeki 
şikayetler ön plandadır. Ancak kıkırdak yüzeyinde flep tarzında bir lezyon varsa 
takılma, kilitlenme şeklinde mekanik sorunlar daha ön planda görülür. 

 
Tam Kat ( Full-Thickness) lezyonlar:  Sıklıkla künt veya makaslama 

kuvveti ile gelen travmalar sonrası oluşan yaralanmalardır. Kıkırdaktaki bu 
yaralanmaya çoğunlukla menisküs, ACL, patella çıkığı gibi eklem içi patolojiler 
eşlik eder. Mekanik takılmalar temel klinik bulgulardan biridir. Bu mekanik 
takılmalara bağlı hareket kısıtlılığı, efüzyon ortaya çıkar. Bu bulgular tek başına 
veya birlikte bulunabilen menisküs yırtıkları ile çok karışır. 
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Osteokondritis Dissekan (OCD): İnfantil, adolesan, adult başka bir ifade 
ile çocuk, ergen, yetişkin olmak üzere 3 farklı formu vardır. Subkondral kemiği de 
içine alan kıkırdak lezyonudur. Oluşumunda inflamasyon, heredite, iskemi, 
travma gibi çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bu gün için akut travmanın asıl sebep 
olmayıp kümülatif (birikici)  mikrotravmaların aylar yıllar içinde bu 
yaralanmadan sorumlu olduğu düşünülmektedir. Bu travmalar genç atletlerde 
kümülatif egzersiziler sonucu da olabilir. Oluştuğu yaralanma derecesine göre 
basamaklaşma, sekestrasyon ya da instabil bir parça halini alıp eklem içine 
düşebilir. Klinik olarak diz önünde özelliği olmayan ağrı, hafif aktivasyonlarla 
ağrıda artış, efüzyon ve instabilite durumuna göre takılma veya kilitlenme 
bulguları verebilir. En sık rastlanan yakınma ağrı, aktivasyon sırasında veya 
sonrasında şişme, lezyonun büyüklük ve yerine göre takılma, kilitlenme 
şeklindedir.   

 
 TANI 
Kıkırdak lezyonlar karşımıza izole olarak çıkabilir veya eklem içinde 

başka patolojiler eşlik edebilir. Bu lezyonlar, yakın zamana kadar hem tanı hem 
tedavi açısından ciddi güçlükler doğurmuştur. Direkt grafiler, artrografi, ve 
bilgisayarlı tomografi tanı için yetersiz kalmış, özellikle künt travma sonucu 
oluşan izole kıkırdak ve bone bruise lezyonları ancak MRG ve artroskopi 
sayesinde daha kolay ve net olarak tanımlanabilmiştir. Günümüzde kıkırdak 
lezyonlarının tanısın da en değerli yöntem artroskopidir. İnvazif  bir yöntem olma 
dezavantajına rağmen; lezyonu gözle görebilme ve çengelle palpe ederek yerini, 
sınırlarını, boyutlarını, derinliğini belirleyebilme ve hepsinden önemlisi aynı 
seansta tedaviye geçebilme, artroskopiyi vazgeçilmez kılmaktadır. Özellikle 
tanısal evrede postravmatik bir kıkırdak ödemi varlığını veya kıkırdağın 
yumuşama derecesini ya da bir başka ifade ile direncini bile çengelle palpe ederek 
ortaya koymak mümkündür. 

 
TEDAVİ  
Bone Bruises-Gizli (Occult) kırık: Bir süre aktivite modifikasyonları ile 

yükten koruma şeklindeki konservatif tedavi yeterlidir. Bu sürenin ne kadar 
olacağı tartışmalıdır. Ancak burada subkondral bir kırık olduğu bunun OCD ye 
zemin hazırlayabileceği akılda tutulmalıdır. MR takipleri ile bu süre 3 haftadan 3 
aya kadar uzatılabilir. Ağırlık taşıma bölgesinde 2 mm’den fazla impaksiyon 
varlığında redüksiyon ve stabilizasyon gerekir. 

  
Yüzeyel (Parsiyel) lezyonlar: Eğer sağlam bir yüzey ve kıkırdak lezyonu 

varsa ağrı ve efüzyon azalıncaya kadar ağırlıktan koruma şeklinde konservatif 
tedavi yeterlidir. Sağlam kıkırdak lezyonu olmasına rağmen uzayan klinik 
semptomlar varlığında yaralanmayı değerlendirmek için artroskopi yapmak 
gerekir. Kıkırdak yüzeyindeki parsiyel flep lezyonlarında ise flep lezyon stabil ise 
eriyen (biyobozunur) veya erimeyen vidalar veya oklar vasıtasıyla flep lezyon 
yerine sabitlenir. Flep lezyon eğer anstabil ise kondroplasti denen teknikle yüzey 
eğimi sağlanarak düzgünleştirilir.  

 
Tam Kat ( Full-Thickness) lezyonlar: Tam kat lezyonlarda uygulanan 

cerrahi yöntemleri fibröz kıkırdak ve hyalin kıkırdak oluşturan cerrahi yöntemler 
olarak başlıca ikiye ayırabiliriz. Fibröz kıkırdak subkondral kemiğin delinerek 
uyarılması ile oluşturulur ve günümüzde hala en çok kullanılan yöntemdir. 
Subkondral kemiğin delinmesi vasküler sistemden pluripotansiyel mezenkimel 
kök hücrelerin bölgeye ulaşarak subkondral kemiğin yüzeyine yapışmasını sağlar. 
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Oluşan fibröz kıkırdak dokusu hiyalin kıkırdak için tipik olan Tip II kollajenden 
ziyade Tip I ve Tip III kollejen içerir. Oluşan fibröz kıkırdak, hiyalin kıkırdak 
dokusu kadar organize değildir ve makaslama/ kompresyon kuvvetlerine karşı 
direnci daha düşüktür. Fibroz kıkırdak oluşturan yöntemler Drilleme (delme), 
Mikrokırık, Abrazyon kondropatisi olmak üzere temelde 3 farklı yöntemdir. 

 
Hyalin kıkırdak oluşturma yöntemlerinde kıkırdağın ana yapısı olan Tip II 

kollajen oluşturulması esasına dayanır. Başlıca Mozaikplasti olarak ta 
isimlendirilen Osteokondral Otolgreft Transplantasyonu  (OOT-OATS) ve 
Kondrosit hücre kültürü transplantasyonu olmak üzere 2 farklı şekli vardır.  

 
Osteokondral Otolgreft Transplantasyonu: Kişinin kendi kemik ve 

üzerindeki kıkırdak dokusunun bir blok halinde sağlıklı eklem yüzeyinden alınıp 
defektli yüzeye sıkıştırılarak yerleştirilmesi esasına dayanır. Yöntem küçük 
defektlerde tamamen artroskopik, büyük defektlerde ise artrotomi destekli yapılır. 
Cerrahiden sonra 6-8 hafta yük verilmez ve hemen sürekli pasif hareket cihazı ile 
hareket başlanır. 

 
Kondrosit transplantasyonu: Son zamanlarda üstünde çok fazla çalışma 

olan ve klinik çalışma sonuçları da çıkmaya başlayan bir tedavi yöntemidir. Daha 
çok travmatik kıkırdak defektlerinin doldurulması için kullanılmaktadır. 
Yöntemde, önce artroskopik olarak sağlıklı ve yük taşımayan bir bölgeden birkaç 
mm boyutlarında kıkırdak dokusu alınır. Bu doku örneği içerisindeki kondrositler 
özel yöntemlerle ayrılır ve hücre kültüründe çoğaltılır. Bir cm2 defekt için 14 
milyon hücre gereklidir. Bu kültür besleyici ortam içinde silindirik kaplarda 
cerraha yollanır. Dize artrotomi yapılarak defekt sahası debride edildikten sonra 
aynı taraftan alınan periost defektin ağzına dikilerek periost altına hazırlanan 
kondrosit kültürü enjekte edilir. Cerrahiden sonra 6-8 hafta yük verilmez ve 
hemen sürekli pasif hareket cihazı ile hareket başlanır. 

 
Osteokondritis Dissekan (OCD): Kıkırdağın altındaki subkondral 

kemikle birlikte yaralandığı bu kıkırdak lezyonunda eğer hasta epifizleri açık 
ergenlik döneminde bir sporcu ise sadece aktivite modifikasyonu ve ağırlıktan 
koruma ile 6 aylık aralarla MR takibi yeterlidir. Takipler sırasında ilerleme 
sağlanamaz ise lezyonun yerine fiksasyonu düşünülmelidir. Epifizleri kapanmış 
yetişkin OCD de lezyon stabil ise Herbert, Kanüllü vida, eriyen ( Biyobozunur) 
veya erimeyen vida-pinlerin bir veya birkaç tanesi kullanılarak fikse edilir.  Eklem 
içine düşen ve eklemde serbest dolaşan (eklem faresi) anstabil OCD de ise yerine 
fiske etme imkanı olmadığından tam kat lezyonlarda anlatılan Hyalin kıkırdak 
oluşturma yöntemlerinden biri kullanılır. Osteokondral Otogreft Transplantasyonu  
(OOT-OATS)- Mozaikplasti yöntemi en sık kullanılan yöntemdir. 

 
 

HİSTOLOJİ 
 %60-80 kondrositlerden oluşur 
 Su tutma özelliklerinden dolayı hiperhidrat ve şok abzorbandır    

 
 

Histoloji 
 %20-40 Kollajen fibrillerden ve proteoglikanlardan oluşur  
 Tip II kollajen hiyalin kıkırdağın esasıdır  
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Kıkırdak lezyonları 
 Akut bir travma 
 Kompresyon, makaslama, sürtünme 

   
 Tekrarlıyan mekanik travma 
 Birikici yük 

 
Sınıflama 
 Bone Bruises-Gizli (Occult) kırık 
  Yüzeyel (Parsiyel) 
 Tam kat (Full-Thickness) 
 OCD  (Juvenil-Adult) 

 
Bone Bruises-Gizli (Occult) kırık 
 Femur ve tibia arasındaki travmatik impaksiyon 
 Trabeküler kemikte mikroskopik kırık 
 Ligaman veya Hiperekstansiyon 
 %70-80 ACL lezyonu ile birliktedir 
 Kemik içine kanama-ödem sonucu ağrı 
 Ağırlığın binmesi efüzyon 

 Konvansiyonel grafilerde bir bulgu yok 
 En iyi T2 yağ baskılı MRI da görünür 

 
Yüzeyel ( Parsiyel ) 
 Ligaman inj. ile veya künt travma sonrası 
 Kıkırdak yüzeyinde bozukluk yapmadan 
 Histolojik, biyokimyasal, ultrastrüktürel  değişiklikler 
 Yumuşama, fibrilasyon veya flep lezyonlar  
 Kıkırdak yüzeyinde bozukluk yoksa 
 Lokal hassasiyet, effüzyon, ağrı  
  Kıkırdak yüzeyinde hasarlanma varsa 
 Takılma kilitlenme şeklinde mekanik sorunlar 

 
Tam kat ( Full-Thickness ) 

 
 Sıklıkla künt veya makaslama kuvveti 
 Genellikle menisküs, ACL, patella çıkığı gibi intraartüküler patolojiler 

eşlik eder 
 Effüzyon, mekanik takılmalara bağlı hareket kısıtlılığı 
 Bazen ekstremite dizilim bozukluğu eşlik eder 

 
OCD  (Juvenil-Adult) 

 
 Subkondral kemiği de içine alan kıkırdak lezyonudur 
 Oluşumundan birikici travma, inflamasyon, iskemi……. 
 Oluştuğu alanda basamaklaşma, sekestrasyon, instabilite 
 Şişlikle birlikte ortaya çıkan takılma veya kilitlenme 
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Klinik 
 En sık rastlanan yakınma ağrı  
 Aktivite sırasında veya sonrasında şişme  
 Lezyonun büyüklük ve yerine göre takılma kilitlenme 

 
Tanı yöntemleri 
 Direkt grafi 
 MRG 
 Artrografi 
 Bilgisayarlı tomografi 
 Artroskopi 

 
Artroskopi 

İnvaziv bir yöntem 
 
 Gözle görebilme 
 Yer ve boyutlarını belirleyebilme 
 Aynı seansta tedavi edebilme 

 
Tedavi 

 
Bone Bruises-Gizli (Occult) kırık 
 Bir süre aktivite modifikasyonları ve yükten koruma ile konservatif tedavi 

genellikle yeterlidir 
 Ağırlık taşıma bölgesinde >2 mm impaksiyon redüksiyon ve stabilizasyon 

gerektirir. 
 
Yüzeyel ( Parsiyel ) 
 Sağlam kıkırdak lezyonu 
 Ağrı ve effüzyon azalıncaya kadar ağırlıktan koruma 

 
Yüzeyel (Parsiyel) 
 Sağlam kıkırdak lezyonu 
 Uzayan semptomlarda değerlendirmek için         Artroskopi 
 Sağlam olmayan kıkırdak lezyonlarında 
 Anstabil flep lezyonlarda        Kondroplasti  
 Stabil flep lezyonlarda        Fiksasyon 

 
Tam kat ( Full-Thickness )  
 Kemik iliği stimülasyonu  fibröz kıkırdak oluşturma 
 Drill 
 Mikrokırık 
 Abrazyon kondropatisi 

 
Tam kat (Full-Thickness) 
 Hiyalin kıkırdak oluşturan kartilaj restorasyon teknikleri 
 Otolog kondrosit implantasyonu 
 Kondrosit hücre kültürü 
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Osteokondritis Dissekans (OCD) 
 
 Epifizleri açık juvenil OCD 
 Aktivite modifikasyonu ve ağırlıktan koruma 

 Adult OCD 
 Stabil lezyonlarda 

 Herbert, kanüle vida, biyobozunur vida, pinler ile fiksasyon 
 Adult OCD 
 Anstabil lezyonlarda……hiyalin kıkırdak oluşturma yöntemleri 
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Travmatik Patella Çıkığı 
Dr. Uğur Haklar 

Acıbadem Kadıköy Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü 
 
 
Patella çıkığı,  patellanın troklear karşısından disloke olmasıdır ve ençok laterale 
olmakla beraber, mediale ve interkondiler çentiğe de disloke olabilir.(şekil 1) 
 

 
Şekil 1: Patellofemoral çıkık 

 
Akut patella çıkıkları tüm diz yaralanmalarının % 2-3 ünü oluşturur. 
Popülasyonda primer patella çıkığı insidansı 100.000’de 5.8 dir. Bu oran 10-17 
yaşları arasında 100.000’de 29 a çıkarken 60% dan fazlasının ikinci dekadda 
olduğu bildirilmiştir. İlk kez olan dislokasyonun kadın ve erkeklerde görülme 
sıklığı eşittir ancak rekürren çıkıklar kadınlarda daha sık görülür. Osteokondral 
kırıkların en sık, dizde hemartrozun ise en sık ikinci sebebidir. [1,2,3,4] 
 
Akut patella çıkığı ardından konservatif tedavi sonrası rekürans oranı % 15 ile 
%44 arasında değişmekte olup tekrarlayan çıkık geçiren hastalarda bu oran %50 
ye yükselir. Primer patella çıkığı ardından sporcuların %55 i yaralanma öncesi 
aktivite düzeylerinde spora dönemedikleri bildirilmiştir. [5,6] 
 
Etiyoloji: 
Patella çıkığı normal morfolojiye sahip olan bir diz ekleminde oldukça nadir 
görülür. Patella çıkığı olan bir dizde neden olabilecek etiyolojik  faktörler akla 
getirilmeli ve gözden geçirilmelidir. Bu faktörlerden en önemlileri: [1,3] 

1. Patella alta 
2. Troklear oluk hipoplazisi 
3. Patellada lateral tilt 
4. Tibial tuberosite ve troklear sulkus mesafesinin 18 mm’den fazla olması 
5. Generalize ligament laksitesi 
6. Lateral retinakular gerginlik 
7. Pes planovalgus 
8. Geniş pelvis  

 
Patellofemoral eklem stabilitesini azaltan rotasyonel faktörler ise, azalmış femur 
boynu anteversiyonu, femur şaftının torsiyonel deformiteleri, eksternal tibial 
torsiyondur. [1] 
 
Eklem stabilitesi eklemin morfolojisi ile yumuşak dokuların meydan getirdiği 
statik ve dinamik yapıların oluşturduğu denge ile sağlanır. Eklemde bulunabilecek 
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morfolojik bozukluklar önemli rol oynayabileceği gibi, normal yapıya sahip 
patellofemoral ekleme gelen direk travma patella çıkığına neden olabilir.   
 
Oluş mekanizması:  
Uyluğun internal rotasyonu ve bacağın eksternal rotasyonu sırasında  dizin 
valgusa gelmesi ile olur. (şekil 2) Ayrıca dize gelen direk travmalar da patella 
çıkığına neden olabilir. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Şekil 2: Lateral patella çıkığı oluş mekanizması 
 
Genellikle bu harekete maruz kalan sporcularda morfolojik anomalilerinde bir 
arada bulunması patella  çıkığına sebep olur.  Sportif performansı sırasında bu 
yüklenmeye defalarca kez maruz kalan ve herhangi bir etiyolojik faktörü 
bulunmayan bir sporcunun spor hayatı boyunca patella çıkığı yaşamaması 
normaldir. (şekil 3) 
 

  
Şekil 3: Etiyolojik faktörler yoksa patella çıkığı oluşması nadirdir. 
 
Sahada ilk müdehale: 
Takım doktoru pozisyonu tabip edebilmişse tanı konusunda patella çıkığını 
düşünebilir. Oyuncunun ilk muayenesinde eğer patella disloke durumdaysa tanı 
kolaydır.  Ancak patella disloke olduktan sonra o anda sporcunun kendisi 
tarafından itiletek veya spontan redükte olmuş olabilir. Eğer sporcu tarafından 
redükte edilmişse anemnez tanıda önem kazanır ancak spontan redükte olmuşsa 
fizik muayene önem kazanır. [1] 
Redükte olmuş patella çıkığında ağrının lokasyonu önemlidir ve medial adductor 
tuberkül üzerinde, medial retinakulumda ve lateral femurkondilinin lateral 
duvarının anterior ve inferiorunda palpasyonla ağrı bulabiliriz. Sporcunun diz 
hareketleri ağrılıdır. Şişlik varsa ve şişliğin nedeni hemartroz ise patella çıkığını 
destekleyen bir bulgudur. Patella çıkığı geçirmiş ve redükte olmuş sporcular 
dizlerine ne olduğunu tam ifade edemeyebilirler ancak “diz kapağım yana kaydı”, 
“dizime garip birşey oldu” veya “dizim döndü” ifadeleri ile durumu anlatmaya 
çalışırlar. Unutmamak gerekir ki dizinin döndüğünü ifade eden sporcularda patella 
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çıkığı haricinde ayırıcı tanıda ACL rüptürünü, GIII MCL yaralanmasını ve 
kovasapı medial menisküs yırtığını aklımızda bulundurmamız gerekir. [4] 
 
Patellofemoral stabilite patella ve trokleanın kemik ve kondral yapısı, ekstremite 
dizilimi ve çevre yumuşak dokuların yapılarınıda içeren kompleks bir olgudur. 
Hastaları efektif olarak tedavi edebilmek için bu faktörlerin tümüyle anlaşılması 
hekimler açısından çok önemlidir. Detaylı fizik muayeneye geçmeden önce 
hastadan dikkatli alınan anamnez  tanıyı oldukça kolaylaştırabilir. 
 
Akut patella çıkıkları genellikle spontan redükte olurlar bu nedenle hekimlerinin 
bu olguları ilk muayene sırasında değerlendirmeleri oldukça zor olabilir ve bu 
vakaların %43-73 ü ilk muayenede tanı alamazlar. Genel olarak ilk kez olan 
patellofemoral çıkıklarda hastaların yırtık medial yapılar dolayısı ile yoğun 
efüzyonu ve medial dizde hassasiyetle başvurduğu  görülür. Redükte olmamış 
patella çıkıklı ise nadiren tanı röntgenografi yardımı ile konulabilir. (şekil 4-5) 
 

     
Şekil 4: Akut patella çıkığı                     Şekil 5: Patella çıkığı AP radyografi 
 
Hastanın dizinde herhangi bir effüzyon olmadan patellofemoral çıkık tarif etmesi 
yada çıkık olarak başvurması bize hastada patellanın hiçbir retinakular yapıyı 
yırtmadan çıkabilmesine izin verecek miktarda generalize ligamentöz laksitenin 
bulunduğunu düşündürür. Anamnez ile patellofemoral instabiliteden şüphe 
duyulan hastalarda fizik muayenede sağlıklı dizle karşılaştırmalı yapılacak olan 
patella kayma testi önemli bir ipucu sağlayabilir. İlk tedaviler yapıldıktan sonra  
çıkığın etiyolojisine yönelik araştırmalar ileri tedavileri planlamak için gereklidir. 
[3,4] 
 
Radyolojik değerlendirme: 
Dizin standart posteroanterior lateral ve Merchant grafileri patellofemoral 
semptomları olan tüm hastalarda mutlaka elde edilmelidir. Patellanın sagittal 
pozisyonunu değerlendirmede ise Insall Salvati yönteminden ya da daha güvenilir 
olarak kullanılan Blackburne Peel oranından faydalanılabilir. Troklear derinliği 
değerlendirmek için “crossing sign” (kesişme belirtisi) (Şekil 6) kullanılabilir. 
[3,6,7,8,9] 
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Şekil  6: Lateral grafide troklear sulkusun çizgisi femurun anterior korteksi ile 
kesişiyorsa kesişme belirtisi pozitif değerlendirilir. Bu da troklear displaziyi 
gösterir. 
 
Patellofemoral eklem disfonksiyonu tanısında ölçümü diğer yöntemlere göre daha 
zor ama tanı değeri yüksek yöntem ise aksiyel kesitlerin superpozisyonu ile elde 
edilen  görüntülerde ölçülen tuberositas tibia ile troklear oluğun (TT-TG) 20 mm 
den fazla oluşudur. (Şekil 7) Aksiyel kesitte alınan BT ler ile patellofemoral 
eklemin 3 boyutlu değerlendirilmesi de klinisyene oldukça bilgi verir. [8] 
 

 
Şekil 7: Tuberositas tibia ve troklea arasındaki mesafenin (TT-TG) BT ile ölçümü 
 
Yine de yumuşak dokuların özellikle medial patellofemoral ligamentin (MPFL) 
nin  ve kondral yapıların daha iyi değerlendirilmesi açısından MR  en önemli 
görüntüleme yöntemidir. (Şekil 8) . 
 
Patellanın medial 1/3 proksimal ve medialinden, femur adduktor tuberkülüne 
ulaşan medial patellofemoral ligament (MPFL) lateral patellar deplasmanı 
önleyen en önemli yapıdır.  MPFL  0-30 derece diz fleksiyonundaki medial 
desteğin %50-%60 ını oluşturur. [10,11,12,13] 
 
MR bulgusu olarak, lateral patella çıkıkları için artiküler kıkırdak hasarı ve medial 
patellar fasetin ve inferolateral lateral femoral kondildeki kemik iliği ödemi 
patognomonik bulgulardır. [7-9]  
 

 
Şekil 8: Redükte edilmiş akut patella çıkığında aksiyel MR kesiti MPFL deki 
lezyon kolayca değerlendirilebiliyor. 
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MPFL yaralanmaları Nomura tarafından 3 grupta sınıflandırılmıştır. [10] En sık 
görülen tip 3 olarak değerlendirilen MPFL’in femurda adductor tuberkülden 
ayrıldığı bölge yaralanmalarıdır (%50-80). 
 
Tanıda kullanılabilecek bir diğer yöntem de ultrasonografidir. En önemli bulgular 
MCL çevresinde serbet sıvı ve medial patellar kenarda avülze kemik 
fragmanlarının olmasıdır. Eklem farelerinin görüntülenmesi ve osteokondral 
lezyonların lokalizasyonu hatta dinamik modifikasyonla MPFL nin fonksiyonal 
durumunun değerlendirilmesi de mümkündür. [11] 
 
Tedavi: 
Sahada yapılacak ilk müdehale oyuncunun sahadan çıkartılmasıdır. Gereken 
tedavileri planlanana kadar sporcu spora dönmemeli ve RICE tedavisi ile birlikte 
kasıktan ayak bileğine uzanan bir brace ile immobilizasyon sağlanmalı ve tolere 
ederse tam yük vererek yürümesine izin verilmelidir.  Tedaviseçeneğimiz ne 
olursa olsun patella çıkıklarında sıklıkla görülen hemartroz kendisini 18-24 saat 
sonra tampone eder ve kondral dokunun homeostazını bozmamak, sporcunun 
ağrıssını azaltmak ve daha rahat yürümesini sağlamak amacı ile steril şartlarda 18 
no iğne ve 60 cc’lik bir enjektör kullanılarak eklemden alınmalıdır.  
Tedavi cerrahi ve konservatif olabilir.  Yaklaşık iki dekad önceye kadar 
konservatif tedavi yöntemleri en sık tercih edilen yötemler olmasına rağmen 
günümüzde cerrahi tedavi yötemleri ağırlık kazanmıştır.  
 
 
Konservatif tedavi: 
Konservatif tedavi hemartrozun boşaltılması ardından ekstansiyonda atelleme ve 
yürümeye izin verme yada patella sabitleyici dizlik uygulamaları antienflamatuar 
tedavi ve quadriseps güçlendirici egzersizler olarak değerlendirilebilir. Hareket 
açıklığı 3 haftadan sonra kademeli olarak ilerletilerek 6-8 haftada tam fleksiyona 
izin verilir.  Ancak son zamanlarda yapılan araştırmalarda konservatif tedavi ile 
hastalarda yaklaşık %50 ye varan başarısız sonuçlar bildirilmiştir. Bunun 
sebebinin uygulanan konservati tedavi ile patellanın redislokasyonunun 
önlenebildiği ancak çıkık sonrası hasar gören medial yapılar nedeni ile dizilimi 
bozulan patellofemoral eklemin lateral eklem yüzlerine daha fazla bası yapması 
ve sonucunda oluşan  patellofemoral artroz olduğu düşünülmektedir.(Şekil 9) 
[5,6] 
 

  
Şekil 9: Normal dizilimde ve anormal dizilimde patella lateral faseti ile lateral 
kondilin ilişkisi 
 
Cerrahi Tedavi: 
Cerrahi tedavide ise artroskopik olarak osteokondral fragmanların eksizyonu veya 
replantasyonu, kondral lezyonların düzeltilmesi ve lateral retinakular gevşetme 
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yapılabilir.  PFE uyumunu düzeltmek ve tekrarlayan çıkıkları önlemek amacı ile, 
MPFL tamiri veya rekonstrüksüyonu, tuberositaz tibianın anteromedializsyon 
osteotomileri oldukça başarılı sonuçlara sahiptir. 
Troklear oluğu derinleştirmek amacı ile trokleoplasti uygulama tekniği zor ve 
kondral yüzeyler için risk oluşturabilen bir tedavi tekniğidir. Seçilmiş dizlerde 
nadiren kullanılmaktadır.  
Distal femoral osteotomi  ise distal femoral deformiteler nedeniyle genu valgumu 
olan hastalarda alt ekstremite aksını düzeltmek amacı ile uygulanması gereken bir 
tedavi yöntemidir. [12,13] 
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Ayak Bileği Burkulmaları 
Dr. Önder Kılıçoğlu 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

 
Burkulma bir eklemin fizyolojik hareket sınırlarının dışında yaptığı hareket 
sonucu yaralanması olarak tanımlanabilir. En sık burkulan eklemimiz ayak 
bileğidir. Genç hastalarda burkulma sonucunda hemen her zaman bağ yaralanması 
görülürken ileri yaşta kemik yaralanması olasılığı ön plana geçmektedir. Ayak 
bileği bağ yaralanması için ameliyat ettiğimiz hasta grubumuzda yaş ortalaması 
26, ayak bileği kırığı hastalarında ise 52 olarak bulunmuştur. 
 
 Ayak bileği burkulması hem tüm spor dalları bir arada değerlendirildiğinde, hem 
de tek başına futbol ele alındığında en sık karşılaştığımız spor yaralanmasıdır. 
Tüm spor yaralanmalarının yaklaşık %15’i ayak bileği burkulmasıdır. Futbol 
karşılaşmaları sırasında her 1000 futbolcudan 1,2’sinin ayak bileği burkulduğu 
tahmin edilirken bu oran basketbolda 1,3 olarak hesaplanmıştır (1). 
 
Anatomi 
Kemiksel ayak bileği eklemini tibia ve fibulanın distal uçlarının sindezmoz 
tipindeki fibröz eklemleşmeleri sonucu ortaya çıkan yuva ve bu yuvada yerleşik 
talus oluşturur. Tibianın eklemin medialine uzanan kısmı medial malleol, 
fibulanın distal ucu lateral malleol, tibianın distal ucunun ön kenarı anterior 
malleol ve arka kenarı ise posterior malleol olarak adlandırılır. Tibia ve fibulanın 
birlikte oluşturdukları proksimal eklem yüzeyi Fransızca'da tavan anlamına gelen 
‘plafond’ terimi ile, distal tibianın genişleyerek aldığı şekil ise İngilizce'de havan 
anlamına gelen ‘pilon’ terimi ile anılmaktadır. Talus ile kalkaneusun yaptıkları 
subtalar eklem de fonksiyon birlikteliği nedeniyle her zaman ayak bileği 
ekleminin bir parçası olarak kabul edilmektedir.  
 
Ayak bileğinin bağları 3 ana grup halinde incelenebilir: Lateral kollateral ligaman 
kompleksi, tibiofibular sindezmoz'un bağları ve medial kollateral ligaman 
kompleksi, ya da daha çok kullanılan adı ile deltoid ligaman. Lateral kollateral 
ligamanların da üç alt grubu vardır: anterior talofibular ligaman  (ATFL), 
kalkaneofibular ligaman (CFL) ve posterior talofibular ligaman (PTFL) (Şekil 1). 
ATFL bu bağlar arasında en zayıf olan ve en sık yaralanandır. PTFL ise üç bağ 
arasındaki en sağlam olandır ve hemen hemen hiç yırtılmaz. Lateral talokalkaneal 
ligaman ve servikal ligaman gibi subtalar ekleme ait bağlar eklem lateralinde yer 
alan diğer bağlardır.  
 
Tibiofibular sindezmozu oluşturan elemanlar anterior inferior tibiofibular ligaman 
(AİTFL), posterior inferior tibiofibular ligaman (PİTFL), transvers tibiofibular 
ligaman (TTFL) ve interosseöz ligamandır (Şekil 1 ve 2).  
 
Deltoid ligaman ise yüzeyel ve derin olarak ayrılan iki ayrı bant halinde incelenir 
(Şekil 1). Derin kısmı ayak bileği stabilitesi açıdan daha önemlidir ve medial 
malleol ile talus medial yüzeyi arasında uzanır.  
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Şekil 1: Ayak bileğindeki bağların önden görünümü 

 

 
Şekil 2: Ayak bileğinin dış yanındaki bağların görünümü 

 
Yaralanma mekanizmaları ve evrelendirme 
Ayak bileği burkulması temel olarak 3 mekanizma ile gerçekleşir: En sık görülen 
içe doğru zorlanma (varus zorlaması) (Şekil 3a), daha nadir görülen dışa doğru 
zorlanma (valgus zorlaması) (Şekil 3b) ve çok daha nadir görülen dış rotasyon 
zorlanmaları (Şekil 3c). Varus ve valgus zorlanmaları sırasında ayak bileği hemen 
her zaman ekinizm pozisyonundadır. Bu pozisyonda iken talus kubbesinin daha 
dar olan posterior kısmı malleoller arasına girmekte ve eklemin kemiksel 
stabilitesi azalmakta, bağ stabilitesi ön plana geçmektedir.  
 

 
Şekil 3: Ayak bileği burkulmalarındaki temel yaralanma mekanizmaları. a) Varus zorlaması b) 

Valgus zorlaması, c) dış rotasyon zorlaması 
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Varus travması ile önce ATFL ve ardından CFL yaralanırken PTFL hemen hiç 
yaralanmaz. Valgus travması ile öncelikle deltoid ligaman yaralanır. Zorlanmanın 
devam etmesi durumunda sindezmozun yaralanması veya dış malleolun kırılması 
da mümkündür. Dış rotasyon zorlamasıyla öncelikle sindezmoz yaralanırken 
sonrasında diğer bağların da yaralanması mümkündür. 
 
Vücuttaki herhangi bir bağda yaralanma olduğunda bu yaralanmanın düzeyini 
tanımlamak için kullanılan evreleme Şekil 4’te sunulmuştur. Evre 1 yaralanmada 
bağın devamlılığı ve damar bütünlükleri korunmuştur. Evre 2’de  devamlılık 
kısmen bozulmakta, evre 3’te ise tamamen kopma olmaktadır. Ayak bileği dış yan 
bağ kompleksinin yaralanmalarını sınıflandırdığımızda ise en sık yaralanan ATFL 
ve CFL’nin ne oranda yaralandığı önem kazanmaktadır [2] (Şekil 5). ATFL’nin 
ve veya CFL’nin evre II’e varmayan yaralanmaları Evre I ayak bileği bağ 
yaralanması olarak kabul edilmelidir. Bu bağların herhangi birinin Evre II 
yaralanması Evre II dış yan bağ yaralanması anlamına gelir. Evre III ayak bileği 
dış bağ yaralanmasında ise genellikle ATFL tam olarak yırtılmıştır. Öne çekmece 
stres testinde belirgin laksite alınır; stres grafisinde 2 mm’den daha fazla öne 
kayma vardır. Varus stres grafisinde de açılma varsa CFL de yırtık demektir. 
CFL’nin ATFL lezyonu olmadan, yani izole yırtığı çok nadirdir; bu nedenle 
CFL’de Evre III bir yırtık durumunda ATFL ağrısız ise bu bağın daha önceden 
yırtılmış olduğunu düşünmek gereklidir.  
 

 
Şekil 4: Bağ yaralanmalarının evrelendirilmesi. a) Normal, b) Evre 1 yaralanma, c) Evre 2 

yaralanma, d) Evre 3 yaralanma 
 

 
Şekil 5: Ayak bileği dış yan bağ yaralanmalarının evrelendirilmsi 

 
 
Futbolcuda ayak bileği burkulmalarına yaklaşım 
Ayak bileği burkulması çok sık görülen bir spor yaralanması olduğu için 
genellikle önemsiz bir yaralanma olarak algılanır. Gerek takım yöneticileri, 
gerekse de oyuncular hemen çözülmesi gereken ve spor aktivitesine engel 
olmaması beklenen bir yaralanma olarak değerlendirir. Bunun tersi ile 
karşılaşıldığında genellikle takım doktorunun yetersiz tedavisine bağlı bir sorun 
olduğu düşünülür. Burkulma sonrasında sporcuyu değerlendiren takım 
doktorunun o anda yanıtlaması gereken 2 soru vardır: (1) Sporcu maça veya 
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antrenmana devam edebilir mi? (2) Eğer sahadan çıkarsa, hastaneye gitmeli mi? 
Bunlardan sonra daha geç dönemde yanıtlanabilecek 2 soru daha gelir: (3) Nasıl 
bir tedavi tercih edilmelidir? Cerrahi mi, konservatif mi? (4) Sporcu sahaya ne 
zaman döner?  
 
Sporcu maça devam edebilir mi sorusu bunlar arasındaki en zor sorudur. Aşikar 
bir kemik yaralanması olduğunda yanıtı vermek kolaydır. Ancak, ciddi bir 
kemiksel yaralanma olmadığında erken dönem bulgular hekimin karar vermesine 
yeterli değildir. Oyuncunun değerlendirmesi en objektif karar olarak kalacaktır. 
Küçük kemiksel yaralanmalar olsa dahi sporcunun bunu maç sırasında 
hissetmemesi ve oyuna devam edebileceğini söylemesi sık karşılaşılan bir 
durumdur ve ne yazık ki hekim bunun sorumlusu olarak kabul edilir. Eğer takım 
doktoru burkulma sonrasında sahaya girmek zorunda kalmış ise sporcunun 
ayakkabısını çıkartmadan karar vermemesi gereklidir. Çorap üzerinden muayene 
klasik muayenede kabul edilemez olsa da, maç ve saha koşulları dikkate 
alındığında hekimin tercihine bırakılabilir. Ayakkabı çıktıktan sonra ilk yapılması 
gereken malleollerin üzerine künt perküzyon uygulamasıdır. Bu vurma – bastırma 
ile ağrı ortaya çıkmaz ise malleol kırığı olması ihtimali düşüktür. Ardından yan 
bağların ve özellikle de sindezmozun üzerine bastırarak kaba bir bağ muayenesi 
de eklenmelidir. Malleollerde hassasiyet yoksa sporcunun ayağa kalkması istenir. 
Eğer yaralanmış ayağı üzerine ağrısız olarak basabiliyorsa, malleoller ağrısız ise 
ve sindezmoz üzeri hassas değil ise maça devam etmesine izin verilebilir. Bu 
aşamada koruyucu bir bileklik kullanılması tartışmalıdır. EK yaralanma olasılığını 
düşürmekle birlikte futbolcunun konforunu ve performansını azaltacaktır. 
 
Ayak bileği burkulan her oyuncunun hastaneye götürülmesi gerekir gerekip 
gerekmediği konusu da tartışmalıdır. Maçtan çıkmak zorunda kalan her 
oyuncunun hastaneye veya görüntüleme imkanı bulunan bir merkeze götürülmesi 
gerektiğini düşünmekteyiz. Ayrıca, yaralanma sonrası 4. günde hala yere rahat 
basamayan bir oyuncunun da ileri tetkik için yönlendirilmesi uygun olacaktır. 
Ancak belirgin kemiksel yaralanması bulunan oyuncular dışında hiçbirinin 
deplasman koşullarında, yetersiz koşulları bulunan merkezlere götürülmesine 
gerek yoktur. Aşağıda anlatılan ilk uygulamalar tamamlandıktan sonra 1 -2 gün 
içinde hastaneye gidilmesi tedavide büyük bir aksamaya neden olmayacaktır. 
Sindezmoz üzerinde ve medialde hassasiyeti olan olgular da bir ortopedi uzmanı 
ile temasa geçmelidir. 
 

Şekil6: Elastik ayak bilekliği           Şekil 7: Ayak bileği burkulmasında flaster tespit. 
Flasterin çepeçevre sarılmadığı görülüyor 
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Tüm ayak bileği bağ yaralanmalarında acil tedavi antiinflamatuar tedavi şeklinde 
olmalıdır. Bu tedavi şekli İngilizce ‘rest-ice-compression-elevation’ kelimelerinin 
baş harflerinden oluşan RICE mnemoniği ile anılır. Ayak bileği hemen 
elevasyona alınır, elastik bandaj sarılarak veya elastik ayak bilekliği giydirilerek 
kompresyon uygulanır, hematomun artması engellenmeye çalışılır (Şekil 6). Akut 
dönemde flaster tespit uygulanmaz, uygulanacak ise de ayak bileğinin 
anteriorunun açık bırakılması şarttır (Şekil 7). Hematomun üzerine buz torbası ile 
soğuk uygulanır. Radyolojik tetkik yardımı ile kırık olmadığından emin 
olunduktan sonra yaralanma derecesine göre tedavi planlanır.  
 

 
 

Şekil 8: Yarı sert bileklik Şekil 9: Önden bağcıklı bileklik 
 
Evre I ve II yaralanmalarda ilk tercihin konservatif, fonksiyonel tedavi olması 
gerektiği tüm yazarlarca kabul edilmiştir. Evre I yaralanmalarda başlangıçtaki 
RICE tedavisine devam edilir. İlk 48 saat kesin istirahatin ardından ağrılar azalıp, 
hasta yere ağrısız basana kadar koltuk değneği ile ve yük vermeden yürümesi 
istenir. Aynı gün ayak bileğinin dorsifleksiyon ve eversiyon egzersizlerine bir 
fizyoterapi uzmanı eşliğinde başlanmalıdır. Bu şekilde ayak bileğinde burkulma 
sıklığını artıran nedenlerden biri olan peroneal kasların yetmezliğini de önlemek 
veya azaltmak mümkün olacaktır. Takip ve korumaya 6. haftaya kadar devam 
edilir. Bu tedavi protokolüne fonksiyonel tedavi adı verilmektedir. Evre II 
yaralanmalarda benzeri bir tedavi protokolü tercih edilebilir. Ancak,  yük verme 
daha geç olacak ve kalıcı problem riski bu grupta daha yüksek olacaktır. Bu 
hastaların yük vermeye başlarken Aircast veya Malleoloc gibi destekleyici 
cihazlar kullanması önerilebilir (Şekil 8). Yine hasta yere ağrısız basabilir hale 
geldiğinde fonksiyonel kas egzersizlerine başlanmalıdır.  
 
Tip III ayak bileği bağ yaralanmasının tedavisinde de ilk gün RICE tedavisi ile 
takibe başlanır. Şişlik inmeye başlayınca, en az 3 haftalık bir yarı-sert bileklik 
tespiti uygulanır (Şekil 8). Hastanın ağrıları tam olarak geçince üzerine basmasına 
izin verilir. İlk 10 gün içinde yere rahat basamamış ise MRG incelemesi önerilir. 
Yumuşak doku iyileşmesi için yeterli görülen en kısa süre olan 3 hafta sonunda 
hastanın rahat yürümesi ve antrenmana katılması beklenir. En az 6 hafta süreyle 
eklemin desteklenmesi ve rehabilitasyonuna devam edilmesi, yaralanma sonrası 
3-6 ay dolana kadar spor aktivitelerine bağcıklı bileklik ile katılması önerilir 
(Şekil 9).  
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Tibiofibular sindezmozu oluşturan bağların yaralanmasında (yüksek sprain olarak 
da anılır)  ağrıların kalıcı hal alması olasılığı yüksektir. Bu nedenle tedavi 
muhakkak dizaltı kısa bacak alçısı ile yapılmalı ve bu şekilde en az 5 hafta 
sürmelidir. Ardından yine denge egzersizleri verilir. 
 
Medial taraftaki deltoid ligamanın yaralanması hemen her zaman konservatif 
olarak ve 3 haftalık alçılı tespit ile yapılır. Medial evre III bağ yaralanmaları 
bağların kemiğe yapıştığı noktalardan avulziyon şeklinde olmuş ise alçılı tespit 
süresi 4 - 5 haftaya kadar uzatılır ve rehabilitasyona daha yavaş olarak devam 
edilir.  
 
Akut olguda cerrahi tedavi nadiren tercih edilir. Zaten kronik instabilitesi olduğu 
bilinen bir hastada tekrar oluşan bir yaralanmada cerrahi tedavi uygulanmasını 
“akut olguda cerrahi” tedavi olarak kabul etmemek gereklidir. İlk yaralanma 
sonrasında cerrahi tamir uygulaması Evre III yaralanması olan, genç, aktif ve 
beklentisi yüksek sporcuda, özellikle sezon sonuna gelinmiş ise sözkonusu 
olabilir. Fiz hatlarının kapanmış olması bir önkoşuldur. 40 yaş üzerinde ise hasta 
tatmini azalmaktadır. Girişimin ilk 24 – 48 saat içinde yapılması mümkündür. 
Cerrahi tedavi için elimizde 2 yaklaşım bulunmaktadır: (1) Primer tamir, ve (2) 
bağ rekonstrüksiyonu. Hem akut, hem de kronik dönemde primer tamir öncelikli 
olarak tercih edilmesi gereken yöntemdir. Akut dönemde yaralanmış ATFL ve 
CFL’nin uçları bulunarak basit dikişler ile tamir uygulanır (Şekil 10). Kronik 
olgularda ise bu bağlar uzamış olarak iyileşmiştir. Bu durumda bağlara plikasyon 
yapılması gerekli olacaktır. Bağın fibulaya gerdirilerek dikilmesi de mümkündür. 
Rekonstrüksiyon, yani bağların vücuttaki başka bölgelerden alınan tendon 
greftleri ile tekrardan yapılması hem çok daha invazif hem de iyileşme süreci daha 
uzun olan bir girişimdir. Çok iri yapılı, çok uzun süreden beri instabilitesi 
bulunan, tamir denemesi sırasında bağların dikilmesinin mümkün olmadığı 
görülen olgularda rekonstrüksiyon yöntemleri denenebilir. Bu girişimlerden sonra 
spora en üst seviyede dönüş 6 ayı bulabilmektedir. 
 

 
Şekil 10: Broström ameliyatı. ATFL ve CFL tamir edilmiş. 



 

205 
 

 
Sonuçlar 
Ayak bileği burkulması sonrasında sporcuların çok az bir kısmında klinik 
yakınma ile karşılaşmaktayız. Ancak, objektif bir değerlendirme sonrasında 
olguların %20-30’unda bazı instabilite bulgularının devam ettiği tüm çalışmacılar 
tarafından tespit edilmektedir [3, 4, 5]. Yine de ilk defa olan ayak bileği 
burkulmasının tedavisi fonksiyonel tedavi” olmalıdır. Uzun süren, alışılandan 
farklı ve ağrılı seyreden bir ayak bileği burkulmasında sindezmoz yaralanması ve 
kıkırdak - kemik yaralanmaları akla gelmelidir. 
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Aşil Tendon Rüptürü  
ve Diğer Tendon Yaralanmaları 

Dr. Tahir ÖĞÜT 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
 
AŞİL TENDON RÜPTÜRÜ 
Tipik olarak 30-40 yaşlarındaki erkeklerde ve %75ten fazlası sportif bir aktivite 
sırasında meydana gelir. Profesyonel aktivitelerden çok eğlence amaçlı yapılan 
sportif faaliyetler sırasında daha çok karşılaşılır. Basketbol ve futbol gibi koşmalı 
ve sıçramalı sporlar en risklileridir.  
 
Spor sırasındaki kopmalar genellikle, aynı anda ayak bileği dorsifleksiyonu ve diz 
ekstansiyonu ile gerilmiş olan tendona hızlı eksentrik yüklenme sonucunda 
meydana gelir. Bu, hızlı bir “push-off”un yüklenme fazı esnasında veya ani 
sıçramalarda olur.  
 
Kopmaların çoğu aşil tendonunun kemiğe yapışma yerinin 2-4 cm proksimalinde 
oluşur. Burası tendon beslenmesinin göreceli olarak zayıf olduğu bölgedir.  
 
Tendonun kopmasına yol açabilen ek risk faktörleri şunlardır: 
İntratendinöz dejenerasyon, vasküler yetmezlik, kortikosteroid kullanımı, 
“Florokinolon” kullanımı, anatomik dizilim kusurları (planovalgus ve kavus ayak 
gibi) ve sistemik hastalıklar (Gut, Romatoid Artrit, Hipertiroidi, Böbrek 
Yetmezliği). Sporcunun yorgun veya kondisyonsuz olması da proprioseptif 
mekanizmanın iyi çalışmamasına neden olacağından ek bir risk faktörü olarak 
sayılabilir.  
 
Klinik olarak sporcu genellikle istemsiz atılan bir adım veya ani bir sıçrama 
sonrasında bir kopma sesi ve arkadan topuğuna darbe hissi tarif eder. “Push-off” 
kuvvetinde belirgin kayıp olur ve spora devam edilemez. Yaygın ödem, ekimoz 
ve ayağın diğer plantar fleksörleri vasıtasıyla ayağın rahat plantarfleksiyon 
yapabiliyor olması başlangıçta tanıyı güçleştirebilir.  
 
Fizik muayenedeki aşil tendon rüptürü bulguları şunlardır:  
Tendon üzerinde boşluk palpe edilmesi, Thompson testinin pozitif olması, tek 
ayak parmak ucuna kalkamama ve dirençli plantarfleksiyon gücünde normal 
tarafa göre azalma. Bunlardan maç sırasında en pratik ve anlamlı olan Thompson 
testidir. Oyuncu pron pozisyonda iken baldır kasları (gastroknemius ve soleus kas 
kompleksi) elle sıkılır. Bu esnada normalde olması gereken ayak 
plantarfleksiyonunu göremezsek test pozitif demektir.  
Akut olgularda görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasına genellikle gerek 
yoktur, fakat direkt radyografi bize bir kalkaneus kopma kırığını atlamamamızı 
sağlar. MR sadece şüphede kaldığımız durumlarda ve geç olgularda anlamlıdır.  
 
TEDAVİ 
Tedavide hedef tendon uzunluk ve gerginliğinin yeniden sağlanarak en hızlı ve 
optimum fonksiyona ulaşılması, en az morbidite ve en önemlisi zarar vermemek 
olmalıdır.  
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KONSERVATİF TEDAVİ:  
Konservatif tedavi ile rerüptür riski %13-35 olarak bildirilmiştir. Ortopedik 
cerrahlar sporcularda bu kadar yüksek bir rerüptür riskini göze alamadıklarından 
genellikle cerrahi tedaviyi tercih ederler. Konservatif tedavinin diğer 
dezavantajları ise tendonun normal fonksiyonel uzunluğunun sağlanamaması ve 
alçıya bağlı gelişen kas zayıflığıdır.  
 
Konservatif tedavi ancak yaşlı hastalarda, dolaşım veya cilt problemi olanlarda ve 
sistemik hastalığı olanlarda düşünülebilir ki bu durumlara sporcularda rastlamak 
nerdeyse imkansızdır.  
 
Konservatif tedavide ayak hafif ekinde 6 hafta kısa bacak alçısında tutulur; daha 
sonra ayak dorsifleksiyonu artırılarak yürüme botu verilir.  
 
Eğer ayak ekin pozisyonunda iken tendon üzerinde boşluk palpe ediliyorsa 
konservatif tedavi kontrendikedir.  
 
CERRAHİ TEDAVİ 
Cerrahi tedavinin yara problemi, enfeksiyon, sinir yaralanması gibi potansiyel 
riskleri %2 gibi konservatif tedaviye oranla oldukça düşük rerüptür oranıyla 
dengelenmiş olur. Bugün aşil tendon tamiri için klasik açık teknik dışında 
“minimal açık”, “perkütan” ve “artroskopik” teknikler de uygulanmaktadır. 
Bunlar içinde sporcular için bugün en çok tercih edilenler yine klasik açık yötem 
ve “minimal açık” (kılavuz yardımlı perkütan) yöntemlerdir.  
 
Cerrahi olarak hangi yöntemle yapılırsa yapılsın aşil tendon tamirinden sonra 
spora dönüş 5-6 ay sonradır.  
 
 
PERONEAL TENDON YIRTIK ve ÇIKIKLARI 
Peroneal tendon yaralanmaları genellikle ayak bileği burkulmaları ile birliktedir.  
 
AKUT PERONEAL TENDON ÇIKIĞI 
Ayak bileğinde ani, şiddetli dorsifleksiyon ve peroneal kasların simultane refleks 
kontraksiyonu ile meydana gelir. En sık kayakçılarda görülür.  
Klinik olarak fibula posteriorunda ağrı, şişlik, ekimoz görülebilir. Dirençli ayak 
dorsifleksiyon ve eversiyonu ağrılıdır. Fibula arkasında atlama hissi olur ve 
tendonun yer değiştirmesi gözle görülebilir.  
Üç derecesi vardır:  

1. Derecede: Süperior retinakulum ve periost fibuladan ayrışmıştır.  
2. Derecede: Süperior retinakulum fibröz dudağı fibula periostundan 

kopmuştur.  
3. Derecede: Retinakulum, fibula posterolateral köşesinden kemik parçacığı 

koparmıştır.  
 
Ayak bileği burkulmasından sonra sporcu olay anını tipik ayak bileği 
burkulmalarındaki kadar net tarif edemiyorsa, fibula posteriorundaki ağrı Anterior 
Talofibular Bağ üzerindeki ağrıdan daha fazlaysa, öne çekmece testi negatifse ve 
dirençli eversiyon testi ağrılıysa peroneal tendon patolojisinden şüphelenilmeli ve 
oyuncu saha kenarına alınmalıdır.  
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TEDAVİ:  
Peroneal tendon çıkıklarının tedavisi cerrahidir. Süperior peroneal retinakulum 
tamir edilir ve instabil olgularda posterior fibular oluk derinleştirilir.  
 
PERONEAL TENDON YIRTIKLARI 
Peroneal tendonların travma ile kopması çok nadirdir. Literatürde bugüne kadar 
toplam 4 olgu bildirilmiştir. Kopmalar genellikle kemiğe yapışma yerinde veya 
muskülotendinoz bileşkede olur. Tedavisi primer tamirdir.  
 
Peroneal tendon yaralanmaları kopma ve çıkıktan çok karşımıza yırtık şeklinde 
çıkarlar. Zamanında iyileşmeyen ayak bileği burkulmaları sonrasında inatçı lateral 
ayak bileği ağrılarında akla gelmelidirler.  
 
Peroneal tendonlarda yırtık oluş mekanizması dış yan bağ yırtılmalarıyla aynı 
mekanizmadır. Genellikle ayak bileği plantar fleksiyon ve inversiyonu söz 
konusudur. Sıklıkla zeminde tendon dejenerasyonu bulunur.  
 
Peroneus Brevisteki yırtıklar tipik olarak retromalleolar bölgede ve ortalama 1.9 
cm uzunluğundadırlar. Peroneus Longusun dejeneratif yırtıkları çok nadirdir. 
Olursa küboid olukta os peroneumun hemen distalinde olurlar.  
 
Peroneal Tendon Yırtıklarına Anatomik Predispozisyon Yaratan Durumlar 
şunlardır:  

 Fibula posterior kenarında sivrileşme 
 Fibular olukta düzleşme veya konveksleşme 
 Süperior peroneal retinakulum yetmezliği 
 Hipertrofik peroneal tüberkül 
 Aşırı distalde sonlanan peroneal kas kitlesi 
 Peroneus quartus mevcudiyeti (%6-21) 
 Kavovarus ayak 
 Ayak bileğinde prokurvatum 

 
Klinik olarak şişlik ve ağrının lokalizasyonu tendon trasesine uyar. Peroneal 
spazma bağlı subtalar hareket sınırlı olabilir. Peroneus Brevis yırtıklarında pasif 
ayak bileği inversiyonu ve dirençli eversiyonla birlikte dorsifleksiyonda ağrı olur. 
Peroneus longus yırtıklarında ise ayak medial arkının (birinci sıra) dirençli plantar 
fleksiyonunda ağrı ve güçsüzlük olur. Genel olarak peroneal kas kuvveti 
azalmıştır. Şüphede kalındığında tanı için Lidokain enjeksiyon testi yapılabilir.  
 
TEDAVİ 
Yırtıklar akut, subakut veya kronik olabilir. Önemli olan tendinit evresinde 
yakalayıp tedavi etmektir.  
Peroneal tendon yırtıklarının tedavisi cerrahidir. Debridman ve tubulizasyon 
işlemleri uygulanır.  
 
POSTERİOR TİBİAL TENDON YARALANMALARI 
Akut posterior tibial tendon (PTT) yaralanmsı oldukça nadirdir. Daha çok 
dejeneratif zeminde meydana gelir. Fakat ayak medial ağrılarında akla 
getirilmelidirler. Klinik tablo kronik yetmezlik tablosuyla aynı olduğundan genel 
olarak “PTT Yetmezliği” olarak adlandırılırlar.  
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Klinik olarak PTT yapışma yerinde ağrı ve ödem vardır. Sporcu o ayağı üzerinde 
parmak ucuna yükselmekte zorlanır. Geç olgularda ayak medial arkı çöker, 
düztabanlık gelişir ve topuk valgusa kayabilir.  
 
Maç sırasında oluşan bir travma sonrasında oyuncuda PTT yapışma yerinde ağrı 
varsa ve oyuncu bacak bacak üstüne attığında o ayağına pronasyon yaptıramıyorsa 
PTT yaralanmasından şüphelenilerek saha kenarına alınmalıdır. PTT 
yaralanmasından şüphe edildiğinde bir ortopedi uzmanının görmesinde fayda 
vardır.  
 
PTT yaralanmaları genellikle tendinit şeklinde başlar. Kopma, tedavi edilmeden 
oynatılan oyuncularda tendinite bağlı gelişen dejenerasyon zemininde olur. Bu 
oyuncuların tekrar spora geri dönmeleri çok zordur, çünkü PTT yetmezliğinin 
tedavisi karmaşık bir cerrahidir ve osteotomilerle birlikte tendon naklini gerektirir.  
PTT yaralanmaları daha tendinit evresinde iken yakalanıp uygun tedavi edildikleri 
takdirde kopma ve yetmezlik tablolarının gelişmesi önlenmiş olur. PTT 
tendinitleri erken evrede istirahat ve medial ark destekleri ile tedavi edilebilirler.  
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Ayak Bileği Çevresi Kırıkları 
Dr. Kaya Akan 

Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
1. Ortopedi ve Travmatoloji Servisi 

 
SIKLIK 
  Futbolcularda alt ekstremite yaralanmaları tüm futbol yaralanmalarının 
%50-80’ini oluşturur. Bu yüzdeye karşın tibia ve ayak bileği çevresi kırıklarına 
rastlanma sıklığı %1’in altındadır (1). Yaralanmaların en sık görüldüğü eklem 
erkeklerde ayak bileği iken bayan sporcularda diz eklemidir. 
 
 Yaralanma sıklığı sezon öncesinde sezon sırasında olanlara göre 2,8 kat, 
resmi maçlarda antrenmanlara göre 3,5 kat daha fazla ( % 3.5ya % O,96 ) iken 
halı saha yaralanmaları normal çim sahalardan 6,1 kat daha fazladır(2). 
 
YARALANMA RİSK FAKTÖRLERİ 
DOĞRUDAN FAKTÖRLER 

 Oyun (Teknik ve taktik yönleri, hız, şiddet vb.) 
 Fiziksel/atletik yönleri (Kas gücü) 
 Psiko/fiziksel stres (maç adedi, yorgunluk, iyileşme süreci, ekonomik 

faktörler, seyahat) 
 Vuruş ve Ayakkabılar 

 
DOLAYLI FAKTÖRLER 

 Yaş 
 Geçirilmiş travma 
 Fizik ve biyolojik koşullar 
 Yaşam tarzı (sigara, alkol ve diyet) 
 Hakemlerin oyuna bakış açısı 
 Fair play (sportmence oyun) 

 
YARALANMA NEDENLERİ 

 Kendi kendine yaralanma  %37  
 Kondisyon eksikliği 
 Yanlış veya aşırı kullanma yaralanmaları   
  Çarpışma  %30 (gençlerde %45 oranında görülür) 
 Başka oyuncunun vurması %16 

 
AYAK BİLEĞİ YAPILARI 
Ayak bileğini oluşturan kemikler sırasıyla 

 Tibia alt ucu ve iç (medial) malleolu 
 Fibula alt ucu (dış veya lateral maleol) 
 Talus 
 Kalkaneus (topuk kemiği)  

şeklindedir. Anatomik yapılar Şekil 1.de gösterilmiştir. 
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Şekil 1- Ayak bileği kemiksel anatomisi 

 
KIRIK TİPLERİ 
Ayak bileği çevresinde oluşan kırıklar arasında tibianın %29, her üç malleol, talus 
ve kalkaneusun %42 ve ayak kemiklerininde %18 oranında kırıldığı bildirilmiştir 
(1). Bu kırıkların oluşumunda Saha Doktoru’nun görevi ilk müdahaleyi 
yapmaktır. Bu müdahalede dikkat edilmesi gereken noktalar sırasıyla 

1- Alt ekstremitenin öncelikle düzgün bir pozisyona getirilmesi 
2- Ayakkabının dikkatle bir şekilde çıkarılması 
3- Gözle şişlik, morarma olan yerlere bakılması 
4- Atardamarların kontrolü (ayak sırtı ve ayak iç kısmında arka tarafa doğru 

nabazan aranması) 
5- Nörolojik muayene (basit bir şekilde parmaklarını harekete ettirebiliyor 

mu, elinizi sürdüğünüzde hissediyor mu, hangi parmağını tuttuğunuzu 
anlayabiliyor mu?) şeklindedir. 

Bu hızlı kontrolün ardından kırık olup olmadığı ve yeri hakkında bilgi 
edinebilmek için şu muayeneler yapılmalıdır:  

1- Perküsyon: Elinizin işaret parmağı ile ayak bileği çevresinde kemik 
noktalara vurarak hassas bölge aranması 

2- Topuk testi: Elinizin ayası ile topuktan vurarak malleoller üzerinde ağrı 
olup olmadığının araştırlması 

3- Sıkıştırma testi: her iki eliniz ile ayak bileğinin bir el boyu üstünden iç ve 
dış yanlarından sıkıştırırsınız. Ayak bileği dış ön kısamında ağrı varsa 
sindesmoz yaralanmasını gösterir. 

4- Dariesel sıkıştırma testi: Eliniz ile ayak tarak kısmını sıkıştırın. Ağrı tarak 
kemiklerinde kırık veya yaralanmayı işaret eder. 

5- Komprersyon ve distraksiyon: Ayağı tutarak çekin. Ayak bileğinde ağrı 
geçip rahatlıyorsa malleol veya tibia alt uç kırığını gösterir. Aynı şekilde 
ayağı tutup ittiğinizde (başa doğru) ağrı artarsa kırık olduğunu gösterir. 

Saha Doktoru olarak sporcunun oyuna dönüşü veya hastaneye nakledilmesi gibi 
önemli kararları vermek durumundasınız. Bu nedenle özellikle aşağıda sıralanan 
durumlarda hiç tererddüt etmeden hastaneye nakil kararı verebilirsiniz: 

 Gözle görülür kırık çıkık 
 İleri derecede hareket kaybı ve kas güçsüzlüğü 
 Eklemde aşırı şişlik 
 Nabı alınamıyor veya duyu anormalliği var 
 Ekllemde aşikar instabilite 
 Açıklanamayan anormal ağrı 
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Hastaneye nakil sırasında ayak bileğinin ve ayağın atellenmesi için ya mevcut 
hazır ateller (aluminyum veya şişme), veya karton, yastık ile hemen 
hazırlanabilecek ateller ve buz torbası ile ilk yardım yapılmalıdır. Açık veya 
sürtünmeye bağlı yaralarda alkollü polividon iyot sürülerek pet ile yara 
kapatılmalıdır. Şekil 2.de buzlama ve atelleme tipleri görülmektedir 
 

 
 
MALLEOL KIRIKLARI 
 Ayak bileği malleol kırıkları izole iç veya dış malleol kırıkları, her iki 
malleolün kırığı (bimalleolar) veya posterior malleolün eşlik ettiği 
trimalleolar(Cotton kırığı) şeklinde olabilir. Kırıkların oluşum mekanizması ayak 
bileği burkulmalarının nihai noktası şeklinde algılanabilir. Mekanizmalarında 
genellikle ayak bileğinin iç veya dışına direk darbe gelmesi veya çarpışma rol 
oynar. Ayak genellikle pronasyon veya nötral pozisyonda ve pivot (yük alan) 
ayaktır (3) 
 
İZOLE MALLEOL KIRIKLARI 
Bu kırıklarda en sık lateral malleolde görülür. Medial malleol kırığının izole 
olması ender görülür ve tedavisi cerrahidir. Lateral malleol kırığı uç kopması veya 
eklem hattının altında 3 mm.den az ayrışmışsa tedavisi 4-6 hafta kısa bacak 
yürüme alçısı veya botu ile konservatifdir(1). Alçı sonrası germe ve güçlendirme 
egzersizleri yoğun bir şekilde uygulanarak sporcunun oyuna erken dönüşü 
sağlanır. 
 
BİMALLEOLAR KIRIKLAR 
En sık supinasyon ekternal rotasyon yaralanması sonrası görülürler. Bu kırık 
sonrasında akut veya kronik ayak bileği instabilitesi komplikasyonu sık 
görüldüğünden futbulcularda mutlaka cerrahi tedavi edilirler. Yapılan cerrahide 
amaç lateral (ayak dış yanı) uzunluğunun sağlanması ve medial (ayak iç yanı) 
yapıların stabilize edilmesidir. Cerrahi yöntemler tel, plak-vida, vida sistemlerinin 
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kullanılması ile gerçekleştirilir. Cerrahi tedavi sonrası kemiğin ve ameliyatta 
sağlanan stabiliteye göre değişebilen sürelerde ayak bileğinin dorsal ve plantar 
fleksiyonu ile başlanarak hareket verilir. Radyolojik olarak kaynamanın 
sağlanmasından sonra yük verdirilir. Spora dönüş altı aydan önce genellikle 
mümkün değildir. Şekil 3.de bimalleolar kırık ameliyat öncesi ve sonrası grafileri 
görülmektedir. 
 

 
Şekil 3- Bimalleolar Weber B tipi kırık (lateral ameliyat öncesi ve sonrası ve AP ameliyat öncesi 
ve sonrası grafileri) 
 
TRİMALLEOLAR KIRIK 
Posterior malleol talusun geriye doğru kaymasını engeller ve sindesmoz bağı 
güçlendirir. Cerrahi endikasyonu lateral planda tibia alt uç genişliğinin %25’ini 
aşan miktar ve 2 mm.den fazla ayrışma olması halinde konur. Tedavide genellikle 
vida kullanılır. Rehabilitasyon süresini uzatan, bazen spora dönüşü tamamen 
engelleyen kırıklardır. Şekil 4.de posterior malleolün anatomik konumu ve 
ameliyat sonrası lateral grafisi görülmektedir. 
 

 
 A     B 
Şekil 4- Posterior malleolün anatomik konumu (A) ve ameliyat sonrası lateral grafisi (B) 
görülmektedir. 
 

 
Tablo 1- Malleol kırıklarında spora dönüşü etkileyen faktörler 

 

İyi Prognoz Kötü Prognoz 
Genç  Yaşlı 
Düşük Enerji Sindesmoz Yırtığı 

Stabil Osteosentez Yüksek Enerji 
Erken Hareket Geçirilmiş Travma 

 Trimalleolar Kırık 
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Spora dönüş kriterleri ise şu şekilde verilebilir: 
• kırık kaynaması tam 
• ağrı ve ödem yok 
• hasarlı eklem hareket açıklığı tam 
• kas  gücü %90 
• sporcu bacağına güveniyor 
• yeniden yaralanma riskini biliyor 
• ortopedist, fizyoterapist, takım doktoru, antrenör, sporcu ortak kararı 

 
TALUS KIRIKLARI 
 Talusun futbolda en sık karşılaşılan kırıkları osteokondral kırıklarıdır. 
Ayak bileği osteokondral kırıkları genellikle tek veya tekrarlayan travmalarla, 
talusun kıkırdak ve subkondral kemik tabakasının kısmi veya tamamen ayrışması 
ile oluşur. Lateral lezyonlara rastlanma sıklığı % 5 civarında iken (4), medial 
lezyonların bundan daha sık görüldüğü tahmin edilmektedir. Her iki lezyon 
arasında ki farklılıklar Tablo 2.de özetlenmiştir. 
 
Lezyon Tipi Lateral Medial 
Etiyoloji Travma %98 Travma %70 
Yer Anterior 1/3 Posterior ½ 
Mekanizma Makaslama-Supinasyon Plantar Fleksiyon 
Şekil Sığ-Gofret Tipinde Derin-Fincan Tipinde 
Ayrışma Fazla Az 

Tablo 2 –Talusun osteokondral lateral ve medial ostekondral lezyonlarının farklılıkları 
  
Klinikte genellikle hastalar ayak bileği burkulması öyküsü sonrası geçmeyen ağrı 
yakınması ile başvururlar. Ağrının yanısıra takılma, kilitlenme, tekrarlayan 
şişlikler, eklem sertliği, eklem hareket açıklığının sınırlanması görülebilir. 
Talusun hasar gören kıkırdağı, yüklenme sırasında oluşan ağrının nedenidir. Tanı 
için manyetik rezonans görüntüleme kullanılsa da ameliyat öncesi planlamada 
bilgisayarlı tomografi lezyonun yeri, şekli ve büyüklüğü hakkında daha iyi fikir 
verir. 
 

 
Şekil A-Talusda lateral lezyon MR görütüsü B-Medial lezyon 3D BT görüntüsü 
 
Kırık sınıflaması için Berndt ve Hardy’nin sınıflaması (5) kullanılır. Buna göre 
dört evre mevcuttur. 

 Evre I Küçük kompresyon kırığı 
 Evre II Parçanın kısmi avülsiyonu 
 Evre III Parçanın tam ayrışması ancak kopmaması 
 Evre IV Parçanın tam kopması 
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Şekil Berndt ve Hardy’nin osteokondral kırık sınıflaması 
Diğer bir sınıflama lezyonun akut (3–6 haftalık) veya kronik (>6 hafta) olması 
şeklindedir.  
  
Tedavi hastalığın evresine göre yapılır. Buna göre Evre 1 ve 2 lezyonlarda ve 
bulgu vermeyen veya az bulgu veren lezyonlarda 6 hafta yük vermeden dizaltı alçı 
ile takip yapılır. Takiplerde MR da düzelme saptanırsa kademeli olarak yük 
verme, germe ve güçlendirme egzersizleri verilir. Spora dönüş 4–6 haftadan önce 
mümkün değildir. 
  
Evre 3–4 ve bulgu veren lezyonlarda ise cerrahi tercih edilir. Cerrahide en sık 
uygulama 10 mm.nin altında lezyonlarda mikrokırık, drilleme ve debridmandır. 
Daha büyük lezyonlarda sırasıyla osteokondral greft uygulaması (OATS™ gibi), 
fiksasyon veya otolog kondrosit implantasyonu / transplantasyonu (ACI/ACT) 
uygulanabilir. Hasta 8–10 hafta yük vermez. Spora dönüş iyileşme sağlanması 
durumunda genellikle 9–12 ay civarındadır. 
 
TALUSUN KEMİKSEL KIRIKLARI 
Çok nadir görülürler. Sporda genellikle lateral proces ve posterior tüberkül 
kırıkları görülür. Klinikde osteokondral kırıklar gibi ayak bileği burkulması 
sonrası geçmeyen ağrı mevcuttur. Tedavi de cerrahi eksizyon veya açık veya 
kapalı parçanın olduğu yere tespiti uygulanır. Uzun süreli tedavi gerektirmeleri 
nedeniyle spora dönüş alt seviyelerde kalmaktadır. 
 
KALKANEUS KIRIKLARI 
Kalkaneusun sporcularda en sık görülen kırığı stres kırığıdır. Klinikde aktivite ile 
artan ağrı mevcuttur. Nedenleri arasında yanlış antrenman, yanlış ayakkabı seçimi 
vardır. Kadın sporcularda ise üçleme tabir edilen düzensiz yemek yeme, düzensiz 
adet görme ve osteoporoz varsa ortaya çıkabilir. Tedavide 4-6 hafta aktivite 
kısıtlaması, yürüme alçısı kullanımı veya elit sporcularda cerrahi tespit yapılabilir. 
Kalkaneusun diğer kırıkları ise daha nadir görülür. Bunlar eklem dışı ve içi olmak 
üzere ikiye ayrılabilir: 
 

1-EKLEM DIŞI 
Tuber Kalkanei Avulsiyon Kırığı 
Erken Cerrahi 6–8 ayda spora dönüş 
 
2-EKLEM İÇİ 
Anterior Kalkaneal Proces kırığı 
Sinus tarsi üzerinde ağrı 
Alçı 4–6 hf. 
Ağrı devam ederse cerrahi uygulanır. 
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Metatars ve Parmak Yaralanmaları 
Dr. Nurettin Heybeli 

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Sporcularda ayak ve ayak bileği travmaları arasında ayağın orta ve ön kısımlarına 
ait olanlar oldukça sıktır. Bunlar arasında metatars ve falanks kırıkları sık görülen 
ancak tanı ve tedavisinde sorun yaşanmayan patolojilerdir. Belki de daha önemli 
olan sorun, tanısında zorluklar çekilen ve tedavisi de tartışmalı olanlardır. Bu 
çalışmada bahsedilen sorunlu metatars ve parmak patolojilerine yer verilecektir. 

Ayak Ortası Sprainleri ve Lisfranc Eklemi Gizli Yaralanmaları 
Transvers tarsal, midtarsal veya intertarsal ligamanları tutan ayak orta kısım 
sprainleri göreceli olarak sıktır.  Genellikle birçok sporda ağır olmayan bir 
patoloji olan dorsal kapsüler yaralanmalar ile seyrederken, futbol sporu sırasında, 
özellikle ayak üzerine basma sırasında orta kısım burkulmalarında ciddi plantar 
bağ yaralanmaları da görülebilmektedir. Bu geniş spektrumda 1.-2. metatarslar 
arasında 5 mm den fazla ayrışma görülen ve radyolojik olarak tanı konabilen açık 
dislokasyonların tanısında soru yaşanmaz iken 1-5 mm arası ayrışmalarda zor tanı 
ve gecikmiş tedavi olasılığı yüksektir. Getirdiği uzun dönem sorunlar da dikkate 
alınınca, bu yaralanmalarda tanı için öncelikle patolojiyi tanımak ve şüphelenmek 
gerektiği açıktır. 

Lisfrank yaralanması olarak da tanımlanan patoloji grubu için başlıca tariflenen 
yaralanması plantar fleksiyondaki ayak üzerine aksiyel yüklenmedir. Diğer 
mekanizmalar ise, ayak dış rotasyon ve pronasyonda iken başparmak üzerine 
yüklenme veya sporcunun ayak ön kısmı sıkışmış iken düşme ile ayak veya ayak 
bileğinin burkulması şeklindedir. Bu bağlamda özellikle futbol sporunda 
ayakkabı, saha yüzeyi ilişkisi önem kazanmaktadır. 

Bu sporcularda yaralanma sonrası ayak üzerine basmanın mümkün olabildiğini 
akılda tutmakta yarar vardır. Bu nedenle ayrıntılı bir muayene ile şişlik, bölgesel 
hassasiyet, ve ayak orta kısmında plantar ekimoz aranır. Fizik muayenenin önemli 
bir parçası da pronasyon ve abdüksiyon ya da, dorsifleksiyon ve abdüksiyon 
hareketleriyle provakatif testlerin uygulanmasıdır. Direkt radyografilerde önemli 
bilgiler elde edilebilmektedir ancak bunların sporcu ayakta ve basarken çekilmesi 
asla ihmal edilmemesi gereken radyografik değerlendirme yöntemidir. Tanısında 
zorluk çekilen olgularda Radyonüklid yöntemlerin güvenilir olduğu bilinmektedir 
ve Manyetik Rezonans’a üstünlükleri vardır. 

Cerrahi olmayan tedavi yük vermeden alçı içerisinde 6 hafta istirahat şeklindedir.  
Cerrahi tedavi gereken olgularda perkütan uygulanabilen vidalar ile eklemi 3-4 ay 
stabilize etmek gerekir.  Rehabilitasyonu takiben,  bu dönemin sonunda vidalar 
çıkartılır, ve spora dönüş planlanır. 

Ayak Önü Sprainleri: Turf Başparmağı “Turf Toe” 
Birinci metatarsofalangeal eklemin hiperekstensiyon (dorsifleksiyon) 
yaralanmasıdır. Başparmağın itme fazını etkilemesi nedeniyle yarışmalı sporlarda 
hızlanma için gereken “push-off” etkilenir. Bu nedenle, ciddi bir performans 
kaybına neden olabilen bir patolojidir. Temelde, başparmak plantar plak “plate” 
anatomik kısmının yaralanmasıdır.  Senetik zemin, suni çim ve Amerikan futbolu 
tartışmanın başlıca konusunu oluşturmuş olsa da doğal çim sahalarda da benzer 
yaralanmaların görülebildiği bilinmektedir. Sorun nadir değildir, ayrıca yarattığı 



 

220 
 

problemler de sıklığından daha fazladır. Örneğin;  bir çalışmada ayak bileği 
yaralanmaları dört kat daha sık olmasına rağmen, soruna bağlı müsabaka kaçırma 
oranı her iki sorunda eşite yakın bulunmuştur. Patolojinin gelişmesiyle birlikte, 
supinasyonda koşma, lateral aşırı yüklenme ve kompensatuar sorunlar da 
beraberinde gelmektedir. 

Klasik olarak ilk muayene sonucu iyi olan sporcuda, 24 saat sonra ağrıda artış 
hikayesi mevcuttur. Fizik muayenede diğer tarafla karşılaştırıldığında artmış 
dorsifleksiyon miktarı dikkat çeker ancak bu muayenenin yapılabilmesi zaman 
zaman lokal anestezi uygulaması gerektirebilir. Klasik basarak ayak ön-arka ve 
yan grafilerine ek olarak sesamoid grafisi de istenir. Tam yırtıklarda 
sesamoidlerin proksimale migrasyonu görülebilir. Yumuşak doku sorunu olması 
nedeniyle Manyetik Rezonans Görüntülemesi tanı ve tedaviyi planlamada oldukça 
yardımcı olur. Konservatif tedavi, “RICE” iledir. Evre 3 olarak sınıflandırılan ileri 
durumlarda cerrahi tedavi uygulanır. Rehabilitasyon aşamasında olası hareket 
kısıtlılığını akılda tutmak ve önlemlerini almak gerekmektedir. 

Ayak önü sprainleri arasında “Kum Başparmağı” da (Sand Toe) dikkate değer bir 
sporcu sorunudur. Birinci metatarsofalangeal eklem fleksiyon yaralanması olarak 
tanımlayabileceğimiz bu patolojiye, plaj voleybolu başta olmak üzere kumda 
yapılan tüm sporlarda karşılaşılabilir. Plaj futbolunun yaygınlaşmaya 
başlamasının sorunu futbol camiasına da taşıma potansiyeli vardır. 

Beşinci Metatars Kırıkları  
Beşinci metatars kırıkları genel bir başlık altında yaralanma ve tedavi şekilleriyle 
prognostik özellikleri birniirnden oldukça farklı değişik 4 patolojiyi içermektedir. 
Bunlar: 

1. Diafiz ortası kırıklar 

2. Stres kırıkları (proksimal diafiz) 

3. Jones kırıkları (metafizodiafizel bileşke) 

4. Tuberositas kırıkları’dır. 

Bölgeyi üç anatomik bölgede (zon) incelenmek anlamayı kolaylaştırır. Birinci 
bölge: Sık görülen, iyileşmenin iyi olduğu, kansellöz (süngersi) kemikten zengin, 
Peroneus Brevis tendon ve plantar fasia yapışma bölgesidir. Tüberositas kırıkları 
bu bölgededir. Genellikle avulsiyon mekanizması vardır ve prognoz iyidir. İkinci 
bölge: Tüberositasın distalidir, intermetatarsal ekleme uzanan, kanlanmanın zayıf 
olduğu sorunlu bir bölgedir. “Jones kırığı” bu bölgede oluşan kırıklara verilen 
özel addır. Cerrahi tedavi özellikle sporcularda sıklıkla gerektirebilir. Üçüncü 
bölge: Distal metafizodiafizer bölümdür. Genelde stress kırığı saptanır ve 
karakteristik olarak olgularda geç başvuru mevcuttur. 

Sporcularda ciddi bir sorun olan stres kırıklarına özel önem vermek gerekir. 1994 
Dünya Kupası A.B.D Ulusal Futbol Takımında oynayan 24 oyuncudan 9’unda 
stress kırığı tespit edilmiş olması sorunun yaygınlığını vurgulamaktadır. 

Erken dönemde direkt grafiler tanı koydurmaz: uyanık ve dikkatli olmak 
önemlidir. Technetium-99 diphosphonate 3-faz kemik taraması geleneksel 
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yöntemdir ancak MRI ile tanıda özgüllük de yükselmiştir. İkinci ve 3. 
metatarslarda konservatif tedavi tercih edilirken, 5. Metatars cerrahi gerektirebilir. 

Teşekkür: 

27-28 Temmuz 2009 tarihinde düzenlenen Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Sağlık Eğitim Programı Takım Doktoru 1. Basamak Kursu ile takım 
doktoru meslektaşlarımızla buluşmamızı sağlayan başta başkan Prof.Dr. Ömer 
Taşer olmak üzere TFF Sağlık Kuruluna teşekkür ederim. 
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