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Diz

Diz Eklemi
Diz insanoğluna hareket etme kapasitesi kazandıran eklemdir. Dizimiz sayesinde
yürür, oturur, kalkarız. Günlük yaşantımıza devam etmenin yolu sağlıklı bir dize
sahip olmaktır. Ancak tüm bu işlevler zaman içinde dizi yorar, yıpratır. Bu
yazımızda diz sağlığı hakkında bilinmesi gerekenleri yazdık. Yaşlanmaya bağlı
eklem rahatsızlıkları, artrit(kireçlenme), kırıklar ve geçirilen enfeksiyonlar
nedeniyle diz hareket etme kapasitesini yitirebilir. Bu sorunlar yoğun ağrılara
neden olabilir. Kıkırdak dokusu kendini yenileyemez. Bu durumda kişinin
hareketliliğini yeniden sağlamak ve ağrısından kurtulması için dizini tedavi etmek
gerekir.

Diz Nedir ve Neden Ağrır?
Diz, bacaklarda uyluk kemiği ile kaval kemiği arasında yer alır. Kemik, bağ,
tendon ve kıkırdak gibi yapılardan oluşur. Dizin ön kısmında diz kapağı (patella)
bulunur. Diz, ayak bilekleri ve kalçalar ile birlikte vücudun ağırlığını taşımaktadır.
Bükülebilir ve dönebilir bir yapıya sahiptir.
Yırtılmış bir bağ dokusu veya hasar almış bir kıkırdak diz ağrısına neden olabilir.
Artrit, gut ve eklemlerde ortaya çıkabilen enfeksiyonlar diz ağrısına yol açabilir.
Bunun yanı sıra aşırı aktivite sonucunda da diz ağrıyabilir. Her eklemimiz,
uzvumuz ve organımız gibi dizimiz de zaman zaman ağrıyabilir. Burada önemli
olan ağrının sürekli olup olmadığıdır.

Diz Yaralanmaları
Diz yaralanmaları, dizin tüm yapısını etkileyebilir. Ancak hastaların en çok
karşıya karşıya geldiği diz yaralanması ön çapraz bağ yırtığıdır. Futbol ve
basketbolla ilgilenen sporcularda sık rastladığımız bir sorundur.
Trafik kazaları, düşme, yaşlanma (osteoporoz) neticesinde de diz yara alabilir.
Dizin tüm katmanlarında hasar oluşabilir, kemik kırıkları ortaya çıkabilir. Bazı ani
hareketler sonucu oluşabilen menisküs yırtılması, diz bursiti ve patellar tendiniti
diz yaralanmalarının farklı türleridir.
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Dizde Yapısal Sorunlar
Diz yapısının gevşemesi ağrıya neden olabilir. Kemik veya kıkırdağın
yaralanması sonucu kırık oluşabilir. Kırılan bu doku kendiliğinden vücut dışına
çıkamayacağı için eklem boşluğunda kalır. Zaman zaman da diz eklemlerine
sürtünerek kişinin hareket kapasitesini olumsuz etkiler. İliotibial bant sendromu
adı verilen durum genellikle uzun mesafe koşan ve bisiklet kullanan sporcularda
görülür. Saatlerce aynı hareketleri yapmak bu sorunu oluşturan ana nedendir.
Kalçanın dış kısmından dizin dış kısmına doğru uzanan sert bir dokumuz vardır.
Yapılan aşırı aktivite neticesinde bu doku sıkılaşabilir ve uyluk kemiğine temas
edebilir. Çıkık diz kapağı diz kapağının (patellanın) dışa doğru yerinden
kaymasıdır. Diz kapağı çıkık bir görüntü alır, doğal konumunu kaybeder.

Dizde Artrit
Artrit ya da kireçlenme. Eklem iltihaplanması olarak özetlenebilir. Diz ağrısına en
sık neden olan sorunlardan biridir. Yüzden fazla artrit türü vardır. En sık
karşılaştığımız artrit türleri şöyledir:
Osteoartrit: Artritin en sık görülen tipidir. Dejeneratif artrit olarak da
adlandırılır. Yaşlanmaya bağlı dizdeki kıkırdak dokusunun bozulması,
yıpranması sonucu ortaya çıkar. Toplumumuzda 5 milyonun üzerinde
osteoartrit hastası olduğu düşünülmektedir. Bu hastaların büyük bir
bölümünü 50 yaş üzeri kadınlar oluşturmaktadır. İdeal kiloda olmak ve
egzersiz yapmak osteoartrit riskini düşürür. Ancak kişinin sağlığı tamamen
yerinde olsa dahi osteoartrit ortaya çıkabilir.
Romatoid artrit: Halk arasında romatizma olarak adlandırılır. Bir otoimmün
hastalığıdır. Kişinin bağışıklık sistemindeki bir sorun nedeniyle ortaya çıkar.
Dizin yanı sıra diğer birçok eklemi etkiler. Romatoid artrit akciğer, kalp
damarları ve kemik iliğinde dahi oluşabilir.
Septik artrit: Bakteri dediğimiz mikroorganizmanın ekleme ulaşması ve
enfeksiyona yol açması ile oluşan artrittir. Kişi dizini bir yere çarpmamıştır ya
da yaralamamıştır ancak dizinde ağrı hisseder, kızarıklık ve şişme olduğunu
fark eder. Ateş olur. Septik artrit diz kıkırdağına ciddi hasarlar verebilir.
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Belirtiler
Dizin hareket etme kapasitesinin azalması ve diz ağrısı en önemli belirtilerdir.
Ancak bu belirtiler birçok nedenle ortaya çıkabilir. Eklemin aşırı kullanılması,
zorlanması, bir hareketin ilk kez denenmesi ve yoğun spor aktivitesi sonrası bu
belirtiler görülebilir. Ağrı bu nedenleyse kısa bir süre içinde kendiliğinden
kaybolacaktır. Fakat hastanın ağrısı bir haftadan uzun sürdüyse ve hareket
etmede de sorun yaşıyorsa bir ortopedi uzmanına başvurması faydalı olacaktır.
Dizde yaşanan ağrıyla birlikte, şişlik, kızarıklık, morluk varsa ve
dokununca/hareket ettirince ağrı daha da artıyorsa dizde diz eklemlerinde bir
sorunun varlığından şüphelenmek gerekir.
Bazı hastalarda ise dizin ağrısı dinlenir haldeyken dahi geçmez, takılma ve
kilitlenme hissi söz konusu olur. Bu gibi hallerde ciddi bir diz sorununun varlığını
düşünmek gerekir.

Tanı
Hastalar genellikle dizde geçmeyen ağrı, şişlik, hareket güçlüğü gibi sorunlarla
ilk kez bir ortopedi uzmanına başvurur. Hasta öyküsü alınır ve fiziksel muayene
yapılır. Ortopedi uzmanı muayene esnasında diz ekleminin çeşitli yerlerine baskı
yaparak ağrının noktalarını ve şiddetini tespit eder. Kesin tanı içinse MR
taramasına başvurur. MR ile kemikler, kıkırdaklar, tendonlar, kaslar ve eklemler
kontrol edilebilir. Gerekli durumlarda kan testlerine, röntgen ve bilgisayarlı
tomografi (BT) taramasına başvurulabilir.

Tedaviler
Yapılan fiziksel muayene, hastanın MR görüntüsü, hastanın yaşam tarzı ve genel
sağlık durumu değerlendirilerek en doğru tedavi yöntemine karar verir. Diz
sorunlarını tedavi etmek için farklı yaklaşımlara sahibiz. Bunlar nelerdir?
Ağızdan ilaçla tedavi: Diz ağrısının aşırı yorulmaya bağlı olduğu durumlarda
ya da bir enfeksiyon varlığında ağızdan alınan ilaçlar ile tedavi sürdürülebilir.
Fizik tedavi veya cerrahi bir uygulamanın yanı sıra ilave olarak da hastaya
ilaç başlanabilir.
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Fizik tedavi: Doğru hastalarda diz etrafındaki kaslar güçlendirilerek kişinin
hareket sorunları düzeltilebilir.
Dize enjekte edilen eklem içi enjeksiyonlar: İlaçla dindirilemeyen artrit
ağrılarında diz içine ilaç enjekte edilebilir. Kalıcı bir tedavi olmamakla birlikte,
kişinin ağrıları diner/hafifler, hareket kabiliyeti artar. Birkaç ay içinde
tekrarlanması gerekebilir.
Artroskopik cerrahi: Diz sorunlarını gidermek için en sık uygulanan cerrahi
tedavi artroskopik ameliyatlardır. İşlem anestezi altında ve ameliyathane
ortamında yapılır. Ameliyat, diz çevresinde açılan 2-4 adet küçük kesi
yerinden cerrahi enstrümanları vücut içine sokarak gerçekleştirilir. Fiber optik
kamera sayesinde eklem dokularını ekranda 4-6 kat daha büyük görür.
Ortopedi uzmanı hasarlı eklem dokularına ulaşır ve onarımını sağlar.
Menisküs yırtıkları, ön-arka çapraz bağ yırtıkları, eklem kıkırdağı sorunları, diz
kapağı çıkıkları tedavilerinde artroskopik cerrahiye sıklıkla başvurmaktayız.
Kısmi diz protezi: Yukarıdaki tedavilerle sonuç alınamayan kimi hastalara
protez cerrahi uygulanır. Kısmi protez cerrahisinde dizin sadece en hasarlı
kısmı vücut dışına alınarak, metal ve plastikten yapılmış özel bir protez dizin
hasarlı kısmına yerleştirir.
Total diz protezi: Kısmi diz protezinin yeterli olmadığı olgularda total diz
protezine başvurulur. Ölü olan kıkırdaklar vücut dışına çıkarılarak yerine
protez yerleştirilir. Bu protez altlı üstlü iki metal parça ve bu metallerin
arasında bulunan bir polimerden oluşur.

Diz Protezleri
Diz eklemlerinde yaşlanmaya, yıpranmaya bağlı çeşitli problemler yaşayan, artrit
nedeniyle rahat hareket edemeyen kişilerde diz protezi tedavi seçeneklerinden
biridir. Bu kişiler tüm bu sorunların neticesinde rahat hareket edemez ve
dizlerinde yoğun ağrı hisseder. Protez ameliyatına başvurmadan önce ilk
aşamada istirahat, ilaçlar, fizik tedavi ve eklem içi enjeksiyonlar ile hastada bir
iyileşme elde etmeye çalışırız. Hastanın hareket sorunlarının ve ağrısının devam
ettiği olgularda protez cerrahisini değerlendiririz.
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Diz Protezi Nedir?
Diz protezi, artık işlevini yerine getiremeyen diz kıkırdaklarının yerini alan ve
kişiye tekrar hareket edebilme kapasitesi kazandıran plastik ve metalden
yapılmış gelişmiş bir sağlık teknolojisi ürünüdür. Dizdeki aşınmış, kişiye ağrı
veren ve hareket kapasitesi azalmış kıkırdak dokusu vücut dışına çıkarılır. Onun
yerine protez yerleştirilir. Diz protezi sağlıklı bir diz eklemini taklit etmeye çalışır.
Kişiye rahatça hareket etme yeteneğini yeniden kazandırır.
Diz protezi metal iki parçadan ve onların arasında bulunan plastik ara parçadan
oluşur. Bu plastik parça hareketli veya hareketsiz olabilir.

Türleri
İki tip diz protezi vardır: kısmi ve total. Kısmi diz protezinde sadece dizin hasarlı
bölgesine protez yerleştirilirken total protezde bu işlem tüm diz eklemine yapılır.
Kısmi Diz Protezi
Kısmi, parsiyel ya da unikondiler diz protezi. Yıpranan diz ekleminin yalnızca bir
kısmı vücut dışına çıkarılır ve protez takılır. Diz ekleminde yaşanan aşınmanın
dizin tamamında değil de yalnızca bir kısmında olduğu vakalarda kısmi protezler
tercih edilebilir. Bunun yanı sıra hastanın dizinde bulunan menisküsler, çapraz
bağlar ve diğer yan bağların da sağlam olması gerekir. Diz protezine romatoid
artrit hastalığı sonucu ihtiyaç duyulduysa bu olgularda da kısmi protez
yapılamaz. Genel protez hastalarımıza baktığımızda hastalarımızın yaklaşık
%15’inde kısmi diz protezini uygulayabilmekteyiz. Ameliyat ortalama 1 saat
sürer. Dizin üst kısmında açılan 10 cm’lik bir kesi yerinden gerçekleştirilir.
Kısmi Diz Protezi Ameliyat Sonrası
Hem kısmi hem total diz protezleri ameliyatlarından sonraki iyileşme süreci
oldukça değerlidir. Ameliyattan sonra 3-4 gün süreyle hastalarımızın takibini
yaparız. Her şeyin yolunda olduğunu gördükten sonrada taburculuklarını
planlarız. Ameliyatı yaptığımız günün akşamı ya da bir sonraki günün sabahı
hastalarımızı ayağa kaldırır ve yürümelerini sağlarız.
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Bu yürüyüş koltuk değnekleriyle olur ve hastamız yaklaşık bir ay kadar (hastadan
hastaya değişebilir) bu değnekle yürüyebilir. Yürüme kabiliyeti normalleştikçe
baston da kullanılabilir. Yaşlı hastalarımızda koltuk değneği yerine yürüteç tercih
edilebilir. Bu dönemde hastanın diz bölgesinde ağrı, yanma, sertlik ve sıcaklık
hissetmesi normaldir. Hastalar ameliyattan ortalama 2 ay sonra rahatlıkla günlük
hareketleri yapabilir ve bir desteğe ihtiyaç duymaz. Ancak ağır spor yapmaktan
kaçınmak gerekir. Ayrıca hastanın ne tür spor aktiviteleri yapabileceğini
hekimiyle görüşmesi önerilir. Dizin tamamen iyileşmesi 6 ayı bulabilir.
Avantajları
Dizin tamamına bir işlem uygulamadığımız ve diz hala doğal bazı dokularını
koruduğu için total diz proteziyle karşılaştırdığımızda kısmi diz protezinin birçok
faydası vardır. Ayrıca işlemi daha küçük bir kesi yerinden gerçekleştirmek de
bize iyileşme döneminde bazı avantajlar sağlayacaktır. Bunlar nelerdir:
Daha hızlı iyileşme ve daha az ağrı olur.
Dizin eski hareket kabiliyetini kazanması daha çabuktur.
Yatış süresi azalır. Daha hızlı taburculuk sağlanır.
Ameliyat sonrası fizik tedavi alma ihtiyacı azalır. Hastalarımızın ciddi bir
bölümü kısmi diz protezi sonrası fizik tedaviye ihtiyaç duymaz.
Yara izi daha küçüktür.
Hasta dizini daha normal hisseder. Dizine bir protez takıldığı hissi daha
düşüktür.
Total Diz Protezi
Diz eklemlerindeki sorunlar bir türlü giderilemediyse ve kısmi diz protezi de
hasta için uygun değilse total diz protezine başvururuz. Total diz protezinin
ameliyatında dizin ön kısmından yapılan bir kesiyle vücut içine girilir ve cerrahi
enstrümanlarımız yerleştirilir. Hastaya sorun çıkaran ve aşınmış olan kıkırdak
dokuları vücut dışına çıkarılır. Ardından protez yerleştirilir. Ayrıca yeterli
sağlamlığı yakalamak amacıyla kemik çimentosu da ilgili eklemlere uygulanabilir.
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Ameliyat ortalama 1 saat sürer. Dizin ön yüzünde yaklaşık 15 cm’lik bir kesi yeri
açılır. Ortopedi uzmanı işlevini kaybetmiş kıkırdak dokularını temizler ve hastanın
diz ölçülerine uygun olan protezi yerleştirir. Ameliyatın ertesi günü diz
egzersizlerine ve destekli kısa yürüyüşlere başlamak, hastanın mobilizasyonunu
sağlamak gerekir. 4-5 gün yatış yapılır. Her şey yolundaysa hastanın
taburculuğu planlanır. Taburculuktan iki hafta sonra hastanın dikişleri alınır.
Kısmi diz protezinde olduğu gibi hastaların yine bir, bir buçuk ay kadar değnek,
baston veya yürüteç ile yürümesi gerekebilir.
Doktorumu Ne Zaman Aramalıyım?
Diz protez cerrahisi konusunda eğitim almış, deneyim biriktirmiş cerrahlar
tarafından donanımlı sağlık merkezlerinde yapılan ameliyatlar oldukça iyi
sonuçlar verir. Ancak vücuda yabancı bir madde yerleştirdiğimiz için nadir de
olsa bir komplikasyon gelişme riski vardır. Bunlardan en önemlisi de
enfeksiyonlardır. Enfeksiyon riskini azaltmak için hastaya antibiyotik tedavi
başlanır.
Bu gibi durumlarda hekimi aramak ve tedaviye başlamak gerekir. Diz protezinde
cerrahi sonrası şu gibi durumlarda hekime ulaşılması yerinde olacaktır:
Ameliyat yerinizde kızarıklık, şişlik, akıntı
Ameliyat sonrası çıkan ve geçmeyen ateş (38 derece ve üzeri)
Geçmeyen şiddetli diz ağrısı

Omuz Eklemi
Omuz vücudumuzda hareket kapasitesi en yüksek olan eklemdir. Bu hareketlilik
hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırır. Omzumuzu kullanarak kolumuzu ileri, geri,
sağa, sola, aşağı, yukarı hareket ettirebiliriz. Ancak bu hareketlilik omzumuzu
kolay hasarlanabilir bir eklem haline de getirir. Eklem çıkıklarının neredeyse yarısı
omuzda olur. Bel ve boyundan sonra en çok ağrıyan kas iskelet dokusu da yine
omuzdur.
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Omuz Nedir?
Omuz, vücudun bir eklemidir. 3 kemikten oluşur: üst kol (humerus), kürek kemiği
ve köprücük kemiği. Bu kemikler iki adet eklem ve bağlarla birbirine bağlanır:
ana omuz eklemi ve akromioklaviküler eklem. Ana omuz eklemi üst kol ve kürek
kemiğini bağlar. Omzun hareket yeteneğini genel olarak bu eklem sağlar, yüksek
hareket kapasitesine sahiptir. Akromioklaviküler eklemse köprücük kemiği ve
kürek kemiği arasında bulunur. Daha az hareketliliği olan, küçük yüzeyli bir
eklemdir. Omuzdaki iki eklemi ve eklem çevresindeki bağları saran yapıya ise
omuz kapsülü adı verilir. Bu sayede omuzdaki tüm parçalar birbirine tutunmuş
olur.

Omuz Neden Ağrır?
Omuz ağrısını iki grupta değerlendirmek gerekir: 40 yaş altı ve 40 yaş üzeri
hastalar. 40 yaş üzeri kişilerde görülen omuz ağrılarının nedeni genellikle kas
zayıflığı, kas yırtıkları veya donuk omuzdur. 40 yaş altındakilerde ise omuz
kendiliğinden ağrımaz. Omuz ağrısına en sık neden olan sorun omuz çıkığıdır.
Omuz ağrısına en sık neden olan sorunlar şöyledir:
Omuz tendonlarında sıkışma ya da yırtılma
Donuk omuz
Tendonlara kireç birikmesi sonucunda görülen kalsifik tendinitler
Omuz gevşekliği
Omuz çıkıkları
Tendinitler (tendonların iltihaplanması veya tahriş olması)
Omuz çevresindeki kaslarda zorlanmaya bağlı (miyofasyal ağrı sendromu)
Boyun fıtığı ağrısının omuza yayılması
Omuz ağrılarına genellikle omuzda hareket kısıtılılığı, kuvvetsizlik ve zayıflık da
eşlik eder. Omuz ile ilgili sorunlar yaşlanma, spor yaralanmaları (yüzme, tenis,
basketbol ile ilgilenen profesyonel sporcularda omzun sürekli baş üstü hareketi
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ve halter, güreş, vücut geliştirme ile ilgilenen sporcularda aşırı ağırlık kaldırma
sonucu), travmalar (trafik kazası, yaralanma, düşme), enfeksiyonlar ve omuz
ekleminin kireçlenmesi sonucu olur.

Omuzda Sorun Olduğunun Belirtileri Nelerdir?
Omuzda oluşan hastalığın ne olduğuna göre ortaya çıkan belirtiler değişebilir.
Omuzda bir sorun olduğuna işaret eden belirtiler şöyledir:
Zamanla artan ve/veya geçmeyen ağrı
Geceleri uyutmayan ağrı
Giyinme, soyunma gibi basit günlük hareketlerde zorlanma
Kolu havaya ve arkaya doğru kaldırırken gelen ağrı
Omuzlar arası dengesizlik
Hareketle kötüleşen ağrı
Ağrının kolun üst kısmından aşağı doğru yayılması
Omuzdan gelen çatırtı sesi veya hissi
Omuzlarda güçsüzlük, kuvvet kaybı

Tanı
Tüm ortopedik hastalıklarda olduğu gibi omuz rahatsızlıklarında da fiziksel
muayene oldukça önemlidir. Hasta öyküsünü aldıktan ve fiziksel muayeneyi
yaptıktan sonra ortopedi uzmanı çeşitli sorunlardan şüphelenebilir. Kesin tanı
için görüntüleme yöntemlerine başvurur. Bu yöntemler sık olarak röntgen ve
MR’dır.

Tedaviler
Omuz hastalıklarının tedavisinde elimizde farklı seçenekler vardır: dinlenme,
güçlendirme egzersizi, fizik tedavi, eklem içi enjeksiyonlar ve cerrahi. Sorunun ne
olduğuna bağlı olarak bu seçeneklerden biri veya birkaçı kullanılabilir. Hastaya
önce cerrahi tedavi uygulayıp sonra fizik tedavi başlanabilir, sadece fizik tedavi
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veya cerrahi uygulanabilir. Buradaki önemli konu omuzdaki sıkıntının ne
olduğudur. Bir donuk omuz olgusu söz konusuysa fizik tedaviye, omuz çıkığı
mevcutsa cerrahi tedaviye öncelik verilecektir.

Omuz Cerrahisi
Bazı omuz problemleri sonucunda cerrahi tedavi kaçınılmaz olur. Doğru cerrahi
müdahale ile hastanın sorunları giderilir. Omuza uyguladığımız ameliyatlar
nelerdir?
Artroskopik Cerrahi
Artroskokopik omuz cerrahisi, rotator manşet yırtıkları, omuz çıkıkları, omuz
tendonlarında sıkışma, kalsifik tendinit, kas yırtılmaları gibi birçok omuz
sorununda uygulanabilmektedir. Fizik tedaviyle bir sonuç elde edilemeyen donuk
omuzda da artroskopik kapalı cerrahiye başvurulabilir.
Omuz Protezi Ameliyatı
Diz ve kalçaya göre daha az protez uygulanan bir bölgedir omuz. Bunun nedeni
osteoartritin (eklem kireçlenmesi) omuzda daha nadir görülüyor olmasıdır.
Bilindiği gibi protez ameliyatı en sık eklem kireçlenmesi neticesinde uygulanan
bir cerrahi prosedürdür. Ancak yine de omuz eklemlerinde kireçlenme olabilir ve
protez ameliyatına başvurulabilir. Gelişen teknoloji sayesinde protezlerin
kullanım alanı artmaktadır. Ters omuz protezi bu gelişmelerden biridir. Tamir
edilemeyen, sürekli tekrarlayan rotator manşet yırtıklarına bu protez
uygulanabilir. Bu işlem özellikle yaşlı hastalarda tercih edilir. Ters protez
sayesinde hastanın ağrıları gider ve yaşamını devam ettirebilecek omuz
hareketliliğe tekrar kavuşur.
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Dirsek Eklemi
Dirsek vücuttaki en hareketli eklemlerden biridir. Ön kolun hareketini ve elin
vücuda göre konumunu belirler. 3 kemik (humerus, ulna, radius), çok sayıda kas
dokusu ve tendondan oluşur. Diğer tüm eklemler gibi dirsek de çeşitli sağlık
problemleriyle karşı karşıya gelebilir. Aşırı zorlama, düşme, trafik kazaları gibi
durumlar dirsek yaralanmalarına ve dirsek ağrısı şikayetlerine neden olabilir.

Dirsek Ekleminin Hareketleri
Yük taşırken, araba kullanırken, spor yaparken dirseğimizden destek alırız.
Dirseğimizi büker ve tekrar serbest bırakırız. Yıpranan dirsek eklemi bu
hareketleri yerine getirmekte güçlük çeker. Dirseğimiz kolumuzun 4 hareketine
katkıda bulunur:
Fleksiyon hareketi: Bu 135 derecelik bir harekettir. Bireyin hareketliliği için
oldukça değerlidir. Parmaklarımızı omzumuza değdirdiğimizde fleksiyon
hareketini yapmış oluruz.
Extansiyon hareketi: Kolun açık hale getirildiği harekettir. Ayaktayken
kolumuzu aşağı doğru saldığımızda extansiyon hareketini yapmış oluruz.
Supinasyon hareketi: Ön kolun kendi etrafında dışa doğru dönme
hareketidir. Tornavida sıktığımızda supinasyon hareketini yapmış oluruz.
Pronasyon hareketi: Ön kolun kendi etrafında içe doğru dönme hareketidir.

Dirsek Ağrısı Nedenleri
Gündelik yaşantımızda sık kullandığımız bir eklemdir. Düşündüğümüzde elimizi
yıkarken, dişimizi fırçalarken, saçımızı tararken omuz, dirsek ve el bileğimizi
birlikte kullanırız. Dirsek ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkıp farklı ölçülerde
olabilir. Dirsek ağrısı yine de diğer eklem ağrılarına göre nispeten daha hafiftir.
Tenisçi dirseği ya da lateral epikondilit hastalığı: Dirsek dendiğinde ilk akla
gelen hastalıklardan biridir. Dirsek ekleminin dış kenarındaki kas dokularının
aşırı kullanımının bir sonucudur. Kolun güç kullanarak yaptığı dairesel
hareketler sonucu gelişir. Sanılanın aksine sadece tenisçilerde görülen bir
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hastalık değildir. Tenis, yoğun olarak dirsek kullanımı gerektiren spordur ve
bu nedenle tenisçilerde sık görüldüğü için bu adı almıştır. Kol ve dirsek
hareketlerinin sürekli olduğu ve güç ürettiği işleri yapan kişilerde de
görülebilir. Araba tamircisi, aşçı, cerrah, fabrika çalışanı, çiftçi, ev hanımı gibi
birbirinden çok farklı işi yapan kişilerde tenisçi dirseği görülebilir. Ağrı,
dirseğin dış yan yüzeyinde olur. Ağrı omuz, ön kol ve ele yayılabilir. El
bileğinin hareketi ile ağrı artabilir.
Golfçü dirseği ya da medial epikondilit: Dirsek ekleminin iç kısmındaki kas
dokularının aşırı kullanımının bir sonucudur. Sürekli olarak kolun içe doğru
hızlı, dairesel hareketler yapmasının bir sonucudur.
Olekranon bursiti ya da öğrenci dirseği: Dirsek kemik ucunun sert bir
zemine sürekli baskı yapması sonucunda görülebilir. Dirsek hareketlerinin
dirseğin iç kısmındaki dokulara yaptığı baskıyı yumuşatma görevini yerine
getiren bursa adlı yastıkçıklar bulunur. Uzun süreli temas ve baskılar
sonucunda bu doku zedelenebilir, iltihaplanabilir.
Osteoartrit ya da kireçlenme: Vücudun tüm eklemlerinde yaşlanmaya bağlı
kireçlenme olabilir. Kireçlenen eklemin esnekliği azalır, hareket kabiliyeti
sekteye uğrar. Dirsek ekleminde de kireçlenme görülebilir. Dirsekte ağrı ve
tutukluk hissedilir. Dirseğe gelen sert bir darbe veya daha sık olarak
tekrarlanan küçük travmalar (dirseği masaya güç uygulayarak dayama)
nedeniyle oluşur.
Romatolojik hastalıklar: Eklem romatizması, lupus veya gut gibi romatolojik
hastalıklardan eklem dokuları etkilenebilir. İltihaplanma olabilir. Eklemde
tutukluk, harekete bağlı artan ağrı izlenebilir.
Kırık, çıkık veya travmalar: Düşme, yaralanma, trafik kazaları gibi fiziksel
travmalarda dirsek kırılabilir, çıkabilir, çatlayabilir. Dirsek en sık çıkık görülen
eklemlerden biridir.
Dirsekteki her ağrı bir dirsek ekleminden kaynaklanmaz. Dirsek eklemine komşu
dokuların bir hastalığı dirsek ağrısına yol açabileceği gibi boyun fıtığı da dirsekte
ağrı yapabilir.
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Tanı
Dirsek ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkabilir. Hastalarımızda ağrının yanı sıra
hareket kısıtlılığı ve şişlik de olabilir. Ayrıca boyun ve kol ağrısı da şikayetlere
eşlik edebilir. Ağrının yeri, ne zamandır olduğu, hareketle artıp artmadığı, kola
yayılıp yayılmadığı, dirsek ekleminin ne kadar açılabildiği gibi bileşenler
değerlendirilir. Hasta öyküsü ile birlikte fiziksel bulgular değerlendirilir.
Gerektiğinde röntgen ve MR taramasına başvurarak hastamızın kesin tanısı
konur. Tedavisi planlanır.

Tedavi
Dirsek rahatsızlıkların bir bölümü istirahatle geçer. Fizik tedavi, eklem içi
enjeksiyonlar, ESWT gibi tedavilerle hastanın ağrıları ve hareket problemleri
giderilmeye çalışılır. Dirsek hastalıklarının bir bölümünde ise cerrahi tedavi
gerekir. Dirsek artroskopisi yapılabilir. İleri olgularda kullanılan dirsek protezi
ameliyatı da dirsek ekleminin tedavisinde başvurduğumuz bir diğer yöntemdir.
Dirsek eklemindeki soruna ve sorunun ölçüsüne göre tedavi planlanır. Peki,
seçeneklerimiz nelerdir?

İstirahat
Dirsekte aniden zorlamaya bağlı bir ağrı oluştuysa dirseğin bir süre
kullanılmaması, şişlik varsa buz uygulaması yapılması önerilir. Evde yapılan basit
uygulamalarla bu tür ağrılar kısa sürede geçer. Geçmezse ortopedi hekimine
başvurulabilir. Yine basit bir zorlanmaya bağlı ağrıdan ve şişlikten bahsediyorsak
kısa süreli kol askısı veya atel de kullanılabilir.

Fizik Tedavi
Dirsek eklemine yönelik yapılan fizik tedavi uygulamalarında ilk amaç dirsekteki
stresi azaltmaktır. İlk olarak hareket açıklığı egzersizleri ve germe egzersizleri
yapılır. Ağrı ve inflamasyonun azalmasıyla birlikte el bileği, ön kol ve omuz
kaslarını güçlendirme egzersizlerine başlanır. Hastanın ameliyat olması
gerekliyse cerrahi sonrası da fizik tedaviden yararlanmak gerekebilir.
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ESWT
ESWT ya da şok dalga tedavisi. ESWT tıbbın birçok alanında kullanılan bir sağlık
teknolojisidir. Vücut dışından vücudun istenilen bir bölgesine şok dalgaları
gönderilmesini sağlar. Böylece ilgili bölgedeki kan akışı hızlanır, vücudun kendini
yenileme mekanizması ortaya çıkarılır. Dirsek söz konusu olduğunda ESWT’yi
özellikle tenisçi dirseği, golfçü dirseği olgularında kullanabiliyoruz. Ayrıca aşırı
kullanıma bağlı ortaya çıkan dirsek ağrısı şikayetlerinde de ESWT’den
yararlanmak mümkündür.

Enjeksiyonlar
Dirseğe yapılan enjeksiyonlarla dirsekteki ağrı giderilebilir. Steroid enjeksiyonu
ile ilgili bölgeye kortizon verilebilir. Doğru vakalarda (tenisçi dirseği gibi)
hastanın kortizondan fayda görme oranı yüzde 90 civarıdır. Ancak sürekli elini
kullanan hastalarda nüks söz konusu olabilir. Bu durumda kortizon yerine PRP
tedavisine başvurulabilir.

Dirsek Artroskopisi
Yukarıdaki tedavi yöntemleriyle sonuç elde edilemediğinde ya da dirsekte daha
ciddi bir sorun (travmalar) olduğunda dirseği ameliyat etmek gerekir.
Artroskopik cerrahi ekleme yönelik yapılan kapalı ameliyata verilen isimdir.
Günümüzde tüm eklemlere artroskopik cerrahi yapmak mümkündür. Dirsek de
bu eklemlerden biridir. Dirsek artroskopik cerrahinin en sık yapıldığı omuz ve
dize göre daha küçük ve hassas yapılı olduğu için daha ince artroskoplarla
tedavisi yapılır. Dirsek artroskopisi ile tenisçi dirseği, dirsekte takılma hissi,
hareket kısıtlılıkları, romatizmal hastalıklar (sinovit gibi), kireçlenme, yumuşak
doku hasarlanmaları tedavi edilebilir. Yine kırıklara müdahale etmek mümkündür.
Ameliyat sonrası fizik tedavi ile dirseğin hareketliliği hızlıca sağlanmaya çalışılır.

Dirsek Protezi
Dirsek ekleminin tedavisinde en son uygulanan seçenektir. Genellikle tamir
edilemeyen dirsek kırıklarında uygulanır. Dirsek ekleminin yerine metal ve
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polietilenden oluşan bir protezin konulmasını kapsar. Diğer eklemlerle
kıyaslandığında (diz ve kalça) nadir ihtiyaç duyulan ve uygulanan bir tedavidir.
Yerleştirilen protezle dirseğin olabildiğince hareket edebilmesi ve yük
taşıyabilmesi amaçlanır. Ameliyat sonrası hızlıca fizik tedaviye başlanır.

Kalça Eklemi
Kalça eklemi, insan vücudundaki en büyük eklem dokularından biridir. Büyük kas
grupları ve tendonlar tarafından desteklenmiştir. Vücudun hareket bütünlüğünü
sağlar ve yükünü taşır. Sağlıklı bir kalça eklemi rahatça yürümemizi sağlar. Diğer
eklemler gibi kalça eklemi de çeşitli sorunlar yaşayabilir. Yaşlanmayla birlikte
kireçlenebilir, spor yaralanmasından etkilenebilir, travma sonucu hasar alabilir.
Ayrıca kalça çıkığı, romatizmal hastalıklar, eklemi ilgilendiren enfeksiyonlar da
kalça eklemini tehdit edebilir, mekaniğini bozabilir.

Kalça Eklemi Nedir?
Kalça eklemi, femur (uyluk kemiği) ve pelvis (leğen kemiği) arasıda
konumlanmıştır. Vücudun en büyük eklemlerinden biridir ve oldukça kritik bir
konuma sahiptir. Tüm vücudun senkronize bir şekilde sağlıkla hareket
edebilmesinde rol sahibidir. İki parçadan oluşur: femur başı ve asetabulum (kalça
yuvası). İç-dış, ön-arka ve dairesel olarak hareket edebilir.

Kalça Eklemi Neden Ağrır?
Kalça eklemi birçok nedenle ağrıyabilir. Bu ağrılar kalça ekleminin kendisinden,
komşu kas ve dokulardan veya vücudun farklı bir hastalığından dolayı olabilir.
Doğuştan gelen sorunlar, travmalar, yaşlanma, spor yaralanmaları nedeniyle
kalça eklemi ağrıyabilir. Kalça ekleminin ağrımasına neden olan sorunlar şöyledir:
Osteoartrit (kireçlenme)
Romatizmal hastalıklar
Eklem zarının iltihaplanması
Spor yaralanmaları
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Travma (trafik kazaları, düşme, çarpma)
Kalça çıkığı problemleri
Kalça eklemindeki kırıklar
Fibröz kıkırdak yırtıkları
Eklemde sıkışma sorunu
Kemik dolaşım bozuklukları
Piriformis sendromu
Trochanterik bursit
Vücudun farklı doku ve organlarında oluşan sorunlar da kalça eklemi ağrısına
neden olabilir. Bunlar nelerdir: bel fıtığı, kasık fıtığı, üreme ve boşaltım sistemi
organlarının hastalıkları, diz sakatlıkları.
Kalça Ekleminin Hastalıkları
Kalça eklemini ilgilendiren farklı hastalıklar mevcuttur. Bunlar nelerdir?
Kalça Eklemi Sıkışma Sendromu: Kalça eklemi ya da femoroasetabuler
sıkışma sendromu. Femur (uyluk kemiği) başı ve femur başının yerleştiği
asetabuluma (kalça yuvası) arasında oluşan bir sorundur. Bu sorunlar ikiye
ayrılabilir. İlki kıskaç ya da pincer tipi sıkışmadır. Asetabuluma kaynaklı bir
sorundur. Kalça yuvasının fazla derin olması veya femur başını aşırı
kapsaması problemidir. İkincisi tümsek ya da cam tipi sıkışmadır. Femur başı
kaynaklı bir sorundur. Femur başında oluşan kabarıklar, tümsekler nedeniyle
kalça yuvasına giriş çıkış esnasında yaşanan sürtünmedir. Kalça ve kasıkta
hissedilen ağrı ile kendini gösterir.
Labrum Yırtıkları: Genellikle kalça eklemi sıkışma sendromu sonucu görülen
bir hastalıktır. Bir diğer nedeni de displazidir (kemiksel bir eksiklik). Labrum
yırtığında, kalça yuvası kenarında bulunan kıkırdak doku yırtılmıştır.
Sporcularda görülme riski fazladır, riskli bir hareket sonucu aniden oluşabilir.
Kasıkta derin bir ağrı ile kendini gösterir. Kalça ekleminde takılma,
dengesizlik, zayıflık, sıkışma ve takılma hissi olur.
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Kalça İnstabilitesi: Kalça ekleminin doğal konumunu kaybetmesidir. Eklem
sadece yerinden oynayabileceği gibi tamamen de çıkabilir. İki türü vardır:
travmatik ve kronik. Travmatik kalça instabilitesi trafik kazaları veya kayak
gibi ekstrem sporlar sonucunda oluşabilir. Kronik instabilite ise doğumsal
olarak veya zaman içinde yıpranma/zorlanmaya bağlı gelişir.
Eklem Kıkırdağı Hasarları: Kalça eklemi ağrısına en sık yol açan sorunlardan
biridir. Ani bir travma (kaza, yaralanma vd.) veya zaman içinde yıpranma
sonucu gelişebilir. Erken aşamada tedavi etmek gerekir. İleri evrede
kireçlenmeye (osteoartrit) neden olabilir.
Artrit: Artrit, eklem iltihabıdır. Eklem yüzeyini kaplayan kıkırdağı yıpratır.
Ağrıya yol açar. Farklı artrit türleri vardır. Kalça ekleminde en sık görüleni
osteoartrittir. Kıkırdağın aşınması ve yıpranması sonucu oluşur. Ağrının
yanında, hareket kısıtlılığına yol açar.
Bursit: Kalça eklemi ve kemikleri üzerinde synovial bursa ya da bursa adı
verilen içi sıvı dolu kesecikler vardır. Bu keseciklerin görevi kemik uçlarının
sürtünmesini önlemek/azaltmaktır. Bu keseciklerin iltihaplanmasına bursit
hastalığı nedir. Kalçada en sık görülen bursit tipleri: trokanterik bursit ve
iliopsoas bursittir. Kalçada ve kasıkta ağrı, yanma, hareket kaybına neden
olur.
Tendon Yırtıkları ve Yaralanmaları: Tüm eklem dokularında olduğu gibi kalça
ekleminde de tendonlar vardır. Tendonlar, kasları kemiklere bağlayan
dokulardır. Bu tendonlar travmaya bağlı olarak veya zaman içinde yıpranma
neticesinde yırtılabilir, yaralanabilir. Kalçanın yan kısmında ağrı ve yürüme
güçlüğüyle kendini gösterir. Kalçanın yan tarafında bulunan gluteus minimus
ve gluteus medius kaslarının çevresinde meydana gelir.
Hamstring Kas Yırtıkları: Hamstering kasları uyluk kemiğinin arkasında yer
alır. Kalça ekleminden çıkar ve diz kapağına kadar devam eder. 4 tanedir.
Yürüme ve diz çökme hareketlerinde önemli yer sahibidirler. Hamstring
yırtıkları çok yaygın olarak sporcularda olur. Ani hızlanma ve yavaşlama ana
etkendir. Yakın zamanda iki ünlü NBA yıldızı James Harden ve Klay
Thompson’da bu sakatlığı geçirmiştir.
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Piriformis sendromu: Kalçanın arkasına yerleşmiş dokulardan biri de
piriformis kasıdır. Siyatik sinirle komşudur. Bu kas ile kalça eklemi dışarıya
doğru çevrilir. Bu kasta oluşan bir sorun, siyatik siniri rahatsız eder ve ağrı
oluşur. Bu duruma Piriformis sendromu denir. Bel fıtığına benzer şikayetler
gösterir.
Kalça Eklemi Çevresi Kas Yaralanmaları: Kalça eklemi çevresinde birçok kas
bulunur: psoas kası, iliacus kası, rectus femoris kası, sartorius kası, pectineus
kası vd. Bu tür kaslar spor yaralanmaları, trafik kazaları, düşme, aşırı gerilme,
o kas grubunu aşırı kullanma gibi durumların bir sonucu olarak yaralanabilir.
Sporcularda sık görülür. Yetersiz, uygunsuz ısınma ve aşırı zorlama temel
unsurlarıdır.

Risk Grupları
Erkeklerde kalça eklemi sorunlarıyla daha sık karşılaşırız. Ancak kalça
sorunları erkeklerde daha çok olur diyemeyiz. Bu durumun nedeni, genellikle
erkeklerin daha ağır işlerde çalışması ve daha çok profesyonel erkek sporcu
olması şeklinde yorumlanabilir.
55 yaş üzeri olmak
Obezite, vücut kitle indeksinin 35 ten fazla olması.
Bazı meslek grupları (Profesyonel sporcular, dansçılar)

Kalçada Sorun Olduğunun Belirtileri Nelerdir?
Kalça ağrısı (ön kısım), kasık ağrısı, kasıkta hassasiyet
Dizin iç kısmında ağrı
Sandalyeden kalkarken ağrı, güçlük yaşama
Kalça hareketlerinde yavaşlama, hareket kısıtlılığı
Eğilme, arabadan inme gibi hareketlerde güçlük
Tanıda fiziksel muayene ve hasta öyküsü önemlidir. Kesin tanı MR taraması ile
konur. Bazı olgularda tomografi, röntgen ve kan testleri de istenebilir.
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Tedaviler
Kalça eklemi sorunları kişinin hareketliliğini kısıtlar, yürümesini olumsuz etkiler,
vücudun hareket senkronizasyonunu sekteye uğratır. Hastanın ağrısı da olur. Bu
nedenle tedavi edilmesi gerekir.

Eklem İçi Enjeksiyonlar
Cerrahi müdahaleden önce eklem içine yapılan çeşitli enjeksiyonlarla kalça
eklemi sorununu gidermeye çalışırız. Kalçaya kortikosteroidler, hyaluronik asit,
PRP ve kök hücre enjekte edilebilir. Bu enjeksiyonlar her hasta için uygun
olamamakla birlikte, kalça eklemine yönelik yapılan uygulamaları da sınırlıdır.
Enjeksiyonun ve hastanın özenle seçilmesi gerekir.

Fizik Tedavi
Kalça ekleminin tedavisinde fizik tedavi önemli bir yer tutar. İki türlü kullanımı
vardır. Hastayı ameliyat etmeden sorun fizik tedavi ile çözülmeye çalışılır ya da
ameliyat sonrası hareketliliği yeniden sağlamak için fizik tedaviye başvurulur.
Kalça eklemine yönelik şu uygulamalar yapılabilir:
Fleksiyon, ekstansiyon, rotasyonel germe egzersizleri
İzometrik egzersizler (abduktor ve kuadriseps)
Sıcak uygulama
Krioterapi
Hidroterapi
Elektroterapi
Medikal masaj
Kalça eklemi hastalarında eklemin taşıdığı yükü azaltmak önemlidir. Bunun için
kalça kaslarının kuvvetlenmesi gerekir. Fizik tedaviye ek olarak egzersizlerin de
önemli bir yeri vardır. Egzersiz yaparken önemli olan kalçaya yük
bindirmemektir.
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Artroskopik Cerrahi
Kalça eklemi sorunlarında en sık uyguladığımız yöntem artroskopik cerrahidir.
Diz ve omuzdan sonra en sık artroskopik cerrahi uyguladığımız eklem de
kalçadır. İşlem kapalı olarak 1-2 cm’lik deliklerden vücut içine girilerek yapılır.
Ameliyatın türüne göre vücutta 2 veya 3 adet kesi yeri açılır. Kamera ve cerrahi
enstrümanlarla kalça eklemine ulaşılır ve işlem yapılır. Ameliyat süresi 80-120
dakikadır. Kalça eklemi sıkışma sendromu, kıkırdak yaralanmaları, labrum yırtığı,
tendon yırtıkları ve siyastik sinir sıkışması başta olmak üzere kalça ekleminin
neredeyse tüm ameliyatlarında artroskopik cerrahi kullanılabilmektedir.

Kalça Protezi Ameliyatı
Hasta kalça eklemi sorunları nedeniyle hareket sorunları yaşıyorsa, yoğun ağrı
çekiyorsa ve yukarıdaki diğer tedavilerle de bir sonuç elde edilemediyse kalça
protezi ameliyatına başvururuz. Leğen kemiğinde bulunan asetabulumanın
(kalça yuvası) olduğu bölgeye metal, plastik, seramik karışımı yeni bir yuva
yerleştirilir. Problemli femur başı vücut dışına çıkarılır yerine metal/seramik bir
protez takılır. Bu parça yeni yapılan kalça yuvasıyla eşleşir. Bu şekilde kalça
ekleminin iki parçası da değiştirilmiş olur. Bu işleme total kalça protezi ameliyatı
adı verilir. Ameliyat sonrası hasta ağrılarından kurtulur. Hastanın hareket
kapasitesi ise ameliyat öncesi hareketlerinin sınırlılık derecesiyle ve
kemiklerindeki şekil bozukluklarıyla yakından ilişkilidir. Bu nedenle diğer
yöntemlerle çare bulunamadıysa çok beklemeden kalça protezi ameliyatını
yapmakta fayda vardır. Total kalça protezi ameliyatı doğru hastalara, doğru
zamanda uygulandığında oldukça iyi sonuçlar verir. Hasta günlük hareketlerini
rahatlıkla yapar, yürür, oturur, kalkar, eğilir. Ünlü tenisçi Andy Murray’nin kalça
protezi ameliyatı geçirdiğini ve 1 yıl sonra yeniden rekabetçi düzeyde tenis
sahalarına geri döndüğünü belirtmekte yarar var. Protez ameliyatı sonrası
düzenli muayene ve tetkiklerle protezin takip edilmesi gerekir. Kalça
protezlerinin kullanım süresi 15-25 yıl arasıdır. Bu süre hastanın hareketliliğine,
kemik dokusunun değişimine ve kullanılan protezin kalitesine bağlı olarak
değişir.
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Ayak Bileği Eklemi
Ayak bileği eklemi vücudun en fazla yük taşıyan eklemlerinden biridir. Kompleks
bir yapıya sahip olan ayak bileği tibia, fibula ve talus adı verilen kemiklerden
oluşmaktadır. Kıkırdak yapıları, bağ dokuları ve diğer yumuşak dokularla sarılı
haldedir. Ayak bileği dendiğinde akla gelen ilk sağlık sorunu ayak bileği
burkulmalarıdır. Sık görülen bir durum olan ayak bileği yaralanmaları toplumun
her kesiminde görülebilir.

Ayak Bileği Eklemi Yaralanmaları Nelerdir?
Ayak bileğinde görülen yaralanmalar en sık burkulma şeklindedir. Burkulmalar
spor esnasında olabileceği gibi günlük yaşam içinde, iş yerinde veya evde de
meydana gelebilir. Ayak bileği yaralanmaları şöyledir:
Ayak bileği burkulmaları
Travma (trafik kazası, düşme gibi) neticesinde oluşan kırık ve çatlaklar
Lateral bağ yaralanmaları
Aşil tendonunun zedelenmesi

Ayak Bileği Eklemi Yaralanmaları Nelerdir?
Spor müsabakası esnasında ayak bileğinde yaralanma oluşabilir. Özellikle
sürekli zıplama hareketinin yapıldığı basketbol, voleybol gibi sporlarda daha
çok görülür. Zıplamak için ayak bileğinden güç almak gerekir. Yere inerken
de ayak bileğine yine bir basınç uygulanır. Futbol ve tenis gibi sporlarda da
yine ayak bileği yaralanmaları ile sık karşılaşılır. Bununla birlikte tüm spor
dallarında ayak bileği yaralanması riski vardır.
Travmalar da ayak bileği yaralanmalarına yol açar. Trafik kazaları, düşme,
bileğe alınan darbeler, silahlı saldırılar sonucunda ayak bileğinde yaralanma
olabilir.
Aşırı kullanım sonucunda ayak bileğinde sorunlar ortaya çıkabilir. Uygunsuz
zeminde yapılan aktiviteler, yanlış ekipman kullanımı, aşırı yüklenme, meslek
hastalıkları, bazı ev işleri neticesinde ayak bileğinde yaralanmalar olabilir.
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Tendinit, yumuşak doku problemleri, tekrarlayan ödemler, sinovitler, kemik
ödemi, stres kırığı gibi ortopedik sorunlar meydana gelebilir.

Belirtileri
Yaralanmanın şekline ve şiddetine göre belirtiler değişebilir. Ayak bileği
yaralanmalarında ortaya çıkan semptomlar şöyledir:
Şişme: Ayak bileği yaralanmalarının hemen hemen hepsinde olur.
Ağrı: Tüm ayak bileği yaralanmalarında bir ağrı olur. Ağrının şiddeti
yaralanmadan yaralanmaya ve kişiden kişiye değişir. Örneğin, basit
burkulmalarda ağrı daha hafifken, bağ kopmalarında ağrı çok daha
şiddetlidir. Kişi ayağının üzerine basmakta dahi güçlük çeker.
Bilekten gelen ses: Tendon yaralanmaları veya kas yırtılmaları neticesinde
özellikle aktivite sırasında ayak bileğinden kopmaya benzer sesler gelebilir.
Morluklar: Yaralanmadan sonraki 1-2 gün içinde ilgili bölgede morarmalar
olabilir

Tanı
Ayak bileği yaralanmalarına ilk aşamada ortopedi ve travmatoloji doktorunun
yaptığı fiziksel muayene ile tanı konabilir. Hekimin muayenesi neticesinde
özellikle kırık şüphesi varsa röntgen çekilebilir. Bağ dokuda ve kıkırdak yapıda
hasar olup olmadığını görmek için ise MR görüntülemesi yapılabilir.

Tedavi
Yaralanmanın tipine ve şiddetine göre tedavi planlanır. Hastanın sağlıklı bir
şekilde ayağını kullanmaya başlaması ve ağrılarının geçmesi amaçlanır. Basit
ayak burkulmalarına yapılabilecek ilk uygulamalar şöyledir:
Buz uygulaması: Yaralanmanın olduğu bölgeye buz uygulayarak, şişliğin
giderilmesi ve ağrının hafifletilmesi amaçlanır. Buz cilde direkt temas
etmemeli, buz ve bilek arasına için ince bir havlu konulmalıdır. Günde 3-4
kez 15 dakika kadar buz uygulaması yapılabilir.
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Bir yastık yardımıyla ayağı yüksekte tutmak ağrı ve şişliği azaltabilir.
İstirahat: Basit bilek burkulmalarında temel tedavi istirahattir. Kimi zaman
kas gevşetici krem ve ağrı kesiciler de tedaviye eklenebilir.
Bandaj: Yaralı ayak bileğini bir bandaj ile sarmak veya ayak bilekliği takmak
faydalı olabilir. Böylece yaralı bölge sabit hale getirilir.
Ancak her ayak bileği yaralanması basit değildir. Özellikle 3. derece
yaralanmalarda daha ileri tedavilere başvurmak gerekebilir. Bunlar nelerdir?
Alçı uygulaması ya da atellerle bileğin sabitlenmesi
Yürüme botu kullanımı
Fizik tedavi
Cerrahi tedavi

Artroskopik Cerrahi
Günümüzde birçok ameliyat kapalı olarak, vücutta büyük kesiler açılmadan
yapılmaktadır. Tıp terminolojisinde kapalı ameliyatlar endoskopik cerrahi olarak
adlandırılır. Bu kapalı ameliyat bir organa değil ekleme yönelik yapılıyorsa o
zaman buna artroskopik cerrahi denir. Yani, artroskopik cerrahi endoskopik
cerrahinin eklemlere uygulanan şeklidir. Gelişen teknoloji sayesinde diz, omuz,
ayak bileği gibi eklem dokuları başta olmak üzere vücudumuzun birçok eklemine
artroskopik cerrahi uygulayabiliyoruz.

Artroskopik Cerrahi Nedir?
Artro=eklem, skopi=bakmak anlamındadır. Artroskopi kelimesi ekleme bakma
şeklinde dilimize çevrilebilir. Bu işlem günümüzde oldukça küçük ve yüksek
çözünürlüklü kameralarla yapılabilmektedir. İşlemi yapmamızı sağlayan
artroskop cihazı metal bir çubuk şeklindedir. İçinde mercekler ve ışık kaynağı
bulunur. İşlemin yapılacağı bölgeye göre artoskopun kalınlığı değişebilir. En sık
yapılan artroskopik cerrahilerde (omuz ve diz) kalınlık 5,5 mm çapında iken
bilekler ve dirsekte daha küçük artroskoplar tercih edilebilir.
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Artroskopik Cerrahi Nasıl Yapılır?
Ameliyatın yapılacağı bölgede yaklaşık bir nohut tanesi kadar bir delik açılır.
Artoskop vücut içine yerleştirilir. Artroskop, elde ettiği görüntüyü yüksek
kaliteyle 4-10 kat büyüterek monitöre aktarır. Böylece cerrah müdahale edeceği
eklemi oldukça aydınlatılmış ve büyütülmüş şekilde monitörde görür. Ortopedi
uzmanı, işlemi yapacağı bölgede ikinci bir delik daha açar ve buradan da diğer
cerrahi enstrümanları vücut içinde konumlandırır. Ameliyatı gerçekleştirir.
Operasyonunun süresi işlemin hangi ekleme ve ne için yapıldığına göre değişir.
Artroskopik ameliyatlar 30-120 dakika arası sürebilir. Cerrahi sonrası hastaya
hafif ağrı kesiciler verilebilir. 1-2 gün içinde her şey yolundaysa hasta taburcu
edilir.

Artroskopik Cerrahinin Avantajları
Artroskopik cerrahi günümüzde birçok ortopedi ameliyatında altın standart
haline gelmiştir. Vücudun birçok eklemine artroskopik cerrahi
uygulanabilmektedir. Açık cerrahilerle kıyaslandığında birçok önemli avantaja
sahiptir.
Yara yeri oldukça küçüktür, sadece birkaç milimetre boyundadır. Aylar sonra
neredeyse görünmez olur.
Hastanın ameliyat sonrası duyduğu ağrı oldukça hafiftir.
Hasta daha kısa süre hastanede yatar ve ayağa kalkar. Daha hızlı iyileşir.
Enfeksiyon riski azdır.
Ameliyat süresi kısadır.
Ameliyat sonrası rehabilitasyon dönemi daha rahat geçer.
Diz, omuz, kalça ve ayak bileği en sık artroskopi yapılan eklemlerdir. Dirsek, el
bileği ve hatta parmak eklemlerinde artroskopik cerrahinin avantajlarından
yararlanmak mümkündür.
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