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D�z Eklem�
D�z �nsanoğluna hareket etme kapas�tes� kazandıran eklemd�r. D�z�m�z sayes�nde
yürür, oturur, kalkarız. Günlük yaşantımıza devam etmen�n yolu sağlıklı b�r d�ze
sah�p olmaktır. Ancak tüm bu �şlevler zaman �ç�nde d�z� yorar, yıpratır. Bu
yazımızda d�z sağlığı hakkında b�l�nmes� gerekenler� yazdık. Yaşlanmaya bağlı
eklem rahatsızlıkları, artr�t(k�reçlenme), kırıklar ve geç�r�len enfeks�yonlar
neden�yle d�z hareket etme kapas�tes�n� y�t�reb�l�r. Bu sorunlar yoğun ağrılara
neden olab�l�r. Kıkırdak dokusu kend�n� yen�leyemez. Bu durumda k�ş�n�n
hareketl�l�ğ�n� yen�den sağlamak ve ağrısından kurtulması �ç�n d�z�n� tedav� etmek
gerek�r.

D�z Ned�r ve Neden Ağrır?
D�z, bacaklarda uyluk kem�ğ� �le kaval kem�ğ� arasında yer alır. Kem�k, bağ,
tendon ve kıkırdak g�b� yapılardan oluşur. D�z�n ön kısmında d�z kapağı (patella)
bulunur. D�z, ayak b�lekler� ve kalçalar �le b�rl�kte vücudun ağırlığını taşımaktadır.
Büküleb�l�r ve döneb�l�r b�r yapıya sah�pt�r.

Yırtılmış b�r bağ dokusu veya hasar almış b�r kıkırdak d�z ağrısına neden olab�l�r.
Artr�t, gut ve eklemlerde ortaya çıkab�len enfeks�yonlar d�z ağrısına yol açab�l�r.
Bunun yanı sıra aşırı akt�v�te sonucunda da d�z ağrıyab�l�r. Her eklem�m�z,
uzvumuz ve organımız g�b� d�z�m�z de zaman zaman ağrıyab�l�r. Burada öneml�
olan ağrının sürekl� olup olmadığıdır.

D�z Yaralanmaları
D�z yaralanmaları, d�z�n tüm yapısını etk�leyeb�l�r. Ancak hastaların en çok
karşıya karşıya geld�ğ� d�z yaralanması ön çapraz bağ yırtığıdır. Futbol ve
basketbolla �lg�lenen sporcularda sık rastladığımız b�r sorundur.
Traf�k kazaları, düşme, yaşlanma (osteoporoz) net�ces�nde de d�z yara alab�l�r.
D�z�n tüm katmanlarında hasar oluşab�l�r, kem�k kırıkları ortaya çıkab�l�r. Bazı an�
hareketler sonucu oluşab�len men�sküs yırtılması, d�z burs�t� ve patellar tend�n�t�
d�z yaralanmalarının farklı türler�d�r.
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Osteoartr�t: Artr�t�n en sık görülen t�p�d�r. Dejenerat�f artr�t olarak da
adlandırılır. Yaşlanmaya bağlı d�zdek� kıkırdak dokusunun bozulması,
yıpranması sonucu ortaya çıkar. Toplumumuzda 5 m�lyonun üzer�nde
osteoartr�t hastası olduğu düşünülmekted�r. Bu hastaların büyük b�r
bölümünü 50 yaş üzer� kadınlar oluşturmaktadır. İdeal k�loda olmak ve
egzers�z yapmak osteoartr�t r�sk�n� düşürür. Ancak k�ş�n�n sağlığı tamamen
yer�nde olsa dah� osteoartr�t ortaya çıkab�l�r.
Romato�d artr�t: Halk arasında romat�zma olarak adlandırılır. B�r oto�mmün
hastalığıdır. K�ş�n�n bağışıklık s�stem�ndek� b�r sorun neden�yle ortaya çıkar.
D�z�n yanı sıra d�ğer b�rçok eklem� etk�ler. Romato�d artr�t akc�ğer, kalp
damarları ve kem�k �l�ğ�nde dah� oluşab�l�r.
Sept�k artr�t: Bakter� ded�ğ�m�z m�kroorgan�zmanın ekleme ulaşması ve
enfeks�yona yol açması �le oluşan artr�tt�r. K�ş� d�z�n� b�r yere çarpmamıştır ya
da yaralamamıştır ancak d�z�nde ağrı h�sseder, kızarıklık ve ş�şme olduğunu
fark eder. Ateş olur. Sept�k artr�t d�z kıkırdağına c�dd� hasarlar vereb�l�r.  

D�zde Yapısal Sorunlar
D�z yapısının gevşemes� ağrıya neden olab�l�r. Kem�k veya kıkırdağın
yaralanması sonucu kırık oluşab�l�r. Kırılan bu doku kend�l�ğ�nden vücut dışına
çıkamayacağı �ç�n eklem boşluğunda kalır. Zaman zaman da d�z eklemler�ne
sürtünerek k�ş�n�n hareket kapas�tes�n� olumsuz etk�ler. İl�ot�b�al bant sendromu
adı ver�len durum genell�kle uzun mesafe koşan ve b�s�klet kullanan sporcularda
görülür. Saatlerce aynı hareketler� yapmak bu sorunu oluşturan ana nedend�r.
Kalçanın dış kısmından d�z�n dış kısmına doğru uzanan sert b�r dokumuz vardır.
Yapılan aşırı akt�v�te net�ces�nde bu doku sıkılaşab�l�r ve uyluk kem�ğ�ne temas
edeb�l�r. Çıkık d�z kapağı d�z kapağının (patellanın) dışa doğru yer�nden
kaymasıdır. D�z kapağı çıkık b�r görüntü alır, doğal konumunu kaybeder.

D�zde Artr�t
Artr�t ya da k�reçlenme. Eklem �lt�haplanması olarak özetleneb�l�r. D�z ağrısına en
sık neden olan sorunlardan b�r�d�r. Yüzden fazla artr�t türü vardır. En sık
karşılaştığımız artr�t türler� şöyled�r:
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Ağızdan �laçla tedav�: D�z ağrısının aşırı yorulmaya bağlı olduğu durumlarda
ya da b�r enfeks�yon varlığında ağızdan alınan �laçlar �le tedav� sürdürüleb�l�r.
F�z�k tedav� veya cerrah� b�r uygulamanın yanı sıra �lave olarak da hastaya
�laç başlanab�l�r.

Bel�rt�ler
D�z�n hareket etme kapas�tes�n�n azalması ve d�z ağrısı en öneml� bel�rt�lerd�r.
Ancak bu bel�rt�ler b�rçok nedenle ortaya çıkab�l�r. Eklem�n aşırı kullanılması,
zorlanması, b�r hareket�n �lk kez denenmes� ve yoğun spor akt�v�tes� sonrası bu
bel�rt�ler görüleb�l�r. Ağrı bu nedenleyse kısa b�r süre �ç�nde kend�l�ğ�nden
kaybolacaktır. Fakat hastanın ağrısı b�r haftadan uzun sürdüyse ve hareket
etmede de sorun yaşıyorsa b�r ortoped� uzmanına başvurması faydalı olacaktır.
D�zde yaşanan ağrıyla b�rl�kte, ş�şl�k, kızarıklık, morluk varsa ve
dokununca/hareket ett�r�nce ağrı daha da artıyorsa d�zde d�z eklemler�nde b�r
sorunun varlığından şüphelenmek gerek�r.
Bazı hastalarda �se d�z�n ağrısı d�nlen�r haldeyken dah� geçmez, takılma ve
k�l�tlenme h�ss� söz konusu olur. Bu g�b� hallerde c�dd� b�r d�z sorununun varlığını
düşünmek gerek�r.

Tanı
Hastalar genell�kle d�zde geçmeyen ağrı, ş�şl�k, hareket güçlüğü g�b� sorunlarla
�lk kez b�r ortoped� uzmanına başvurur. Hasta öyküsü alınır ve f�z�ksel muayene
yapılır. Ortoped� uzmanı muayene esnasında d�z eklem�n�n çeş�tl� yerler�ne baskı
yaparak ağrının noktalarını ve ş�ddet�n� tesp�t eder. Kes�n tanı �ç�nse MR
taramasına başvurur. MR �le kem�kler, kıkırdaklar, tendonlar, kaslar ve eklemler
kontrol ed�leb�l�r. Gerekl� durumlarda kan testler�ne, röntgen ve b�lg�sayarlı
tomograf� (BT) taramasına başvurulab�l�r.

Tedav�ler
Yapılan f�z�ksel muayene, hastanın MR görüntüsü, hastanın yaşam tarzı ve genel
sağlık durumu değerlend�r�lerek en doğru tedav� yöntem�ne karar ver�r. D�z
sorunlarını tedav� etmek �ç�n farklı yaklaşımlara sah�b�z. Bunlar nelerd�r?
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F�z�k tedav�: Doğru hastalarda d�z etrafındak� kaslar güçlend�r�lerek k�ş�n�n
hareket sorunları düzelt�leb�l�r.
D�ze enjekte ed�len eklem �ç� enjeks�yonlar:  İlaçla d�nd�r�lemeyen artr�t
ağrılarında d�z �ç�ne �laç enjekte ed�leb�l�r. Kalıcı b�r tedav� olmamakla b�rl�kte,
k�ş�n�n ağrıları d�ner/haf�fler, hareket kab�l�yet� artar. B�rkaç ay �ç�nde
tekrarlanması gerekeb�l�r.
Artroskop�k cerrah�: D�z sorunlarını g�dermek �ç�n en sık uygulanan cerrah�
tedav� artroskop�k amel�yatlardır. İşlem anestez� altında ve amel�yathane
ortamında yapılır. Amel�yat, d�z çevres�nde açılan 2-4 adet küçük kes�
yer�nden cerrah� enstrümanları vücut �ç�ne sokarak gerçekleşt�r�l�r. F�ber opt�k
kamera sayes�nde eklem dokularını ekranda 4-6 kat daha büyük görür.
Ortoped� uzmanı hasarlı eklem dokularına ulaşır ve onarımını sağlar.
Men�sküs yırtıkları, ön-arka çapraz bağ yırtıkları, eklem kıkırdağı sorunları, d�z
kapağı çıkıkları tedav�ler�nde artroskop�k cerrah�ye sıklıkla başvurmaktayız.
Kısm� d�z protez�: Yukarıdak� tedav�lerle sonuç alınamayan k�m� hastalara
protez cerrah� uygulanır. Kısm� protez cerrah�s�nde d�z�n sadece en hasarlı
kısmı vücut dışına alınarak, metal ve plast�kten yapılmış özel b�r protez d�z�n
hasarlı kısmına yerleşt�r�r.
Total d�z protez�: Kısm� d�z protez�n�n yeterl� olmadığı olgularda total d�z
protez�ne başvurulur. Ölü olan kıkırdaklar vücut dışına çıkarılarak yer�ne
protez yerleşt�r�l�r. Bu protez altlı üstlü �k� metal parça ve bu metaller�n
arasında bulunan b�r pol�merden oluşur.

D�z Protezler�
D�z eklemler�nde yaşlanmaya, yıpranmaya bağlı çeş�tl� problemler yaşayan, artr�t
neden�yle rahat hareket edemeyen k�ş�lerde d�z protez� tedav� seçenekler�nden
b�r�d�r. Bu k�ş�ler tüm bu sorunların net�ces�nde rahat hareket edemez ve
d�zler�nde yoğun ağrı h�sseder. Protez amel�yatına başvurmadan önce �lk
aşamada �st�rahat, �laçlar, f�z�k tedav� ve eklem �ç� enjeks�yonlar �le hastada b�r
�y�leşme elde etmeye çalışırız. Hastanın hareket sorunlarının ve ağrısının devam
ett�ğ� olgularda protez cerrah�s�n� değerlend�r�r�z.
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D�z Protez� Ned�r?
D�z protez�, artık �şlev�n� yer�ne get�remeyen d�z kıkırdaklarının yer�n� alan ve
k�ş�ye tekrar hareket edeb�lme kapas�tes� kazandıran plast�k ve metalden
yapılmış gel�şm�ş b�r sağlık teknoloj�s� ürünüdür. D�zdek� aşınmış, k�ş�ye ağrı
veren ve hareket kapas�tes� azalmış kıkırdak dokusu vücut dışına çıkarılır. Onun
yer�ne protez yerleşt�r�l�r. D�z protez� sağlıklı b�r d�z eklem�n� takl�t etmeye çalışır.
K�ş�ye rahatça hareket etme yeteneğ�n� yen�den kazandırır.
D�z protez� metal �k� parçadan ve onların arasında bulunan plast�k ara parçadan
oluşur. Bu plast�k parça hareketl� veya harekets�z olab�l�r.

Türler�
İk� t�p d�z protez� vardır: kısm� ve total. Kısm� d�z protez�nde sadece d�z�n hasarlı
bölges�ne protez yerleşt�r�l�rken total protezde bu �şlem tüm d�z eklem�ne yapılır.

Kısm� D�z Protez�
Kısm�, pars�yel ya da un�kond�ler d�z protez�. Yıpranan d�z eklem�n�n yalnızca b�r
kısmı vücut dışına çıkarılır ve protez takılır. D�z eklem�nde yaşanan aşınmanın
d�z�n tamamında değ�l de yalnızca b�r kısmında olduğu vakalarda kısm� protezler
terc�h ed�leb�l�r. Bunun yanı sıra hastanın d�z�nde bulunan men�sküsler, çapraz
bağlar ve d�ğer yan bağların da sağlam olması gerek�r. D�z protez�ne romato�d
artr�t hastalığı sonucu �ht�yaç duyulduysa bu olgularda da kısm� protez
yapılamaz. Genel protez hastalarımıza baktığımızda hastalarımızın yaklaşık
%15’�nde kısm� d�z protez�n� uygulayab�lmektey�z. Amel�yat ortalama 1 saat
sürer. D�z�n üst kısmında açılan 10 cm’l�k b�r kes� yer�nden gerçekleşt�r�l�r.

Kısm� D�z Protez� Amel�yat Sonrası
Hem kısm� hem total d�z protezler� amel�yatlarından sonrak� �y�leşme sürec�
oldukça değerl�d�r. Amel�yattan sonra 3-4 gün süreyle hastalarımızın tak�b�n�
yaparız. Her şey�n yolunda olduğunu gördükten sonrada taburculuklarını
planlarız. Amel�yatı yaptığımız günün akşamı ya da b�r sonrak� günün sabahı
hastalarımızı ayağa kaldırır ve yürümeler�n� sağlarız.
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Daha hızlı �y�leşme ve daha az ağrı olur.
D�z�n esk� hareket kab�l�yet�n� kazanması daha çabuktur.
Yatış süres� azalır. Daha hızlı taburculuk sağlanır.
Amel�yat sonrası f�z�k tedav� alma �ht�yacı azalır. Hastalarımızın c�dd� b�r
bölümü kısm� d�z protez� sonrası f�z�k tedav�ye �ht�yaç duymaz.
Yara �z� daha küçüktür.
Hasta d�z�n� daha normal h�sseder. D�z�ne b�r protez takıldığı h�ss� daha
düşüktür.

Bu yürüyüş koltuk değnekler�yle olur ve hastamız yaklaşık b�r ay kadar (hastadan
hastaya değ�şeb�l�r) bu değnekle yürüyeb�l�r. Yürüme kab�l�yet� normalleşt�kçe
baston da kullanılab�l�r. Yaşlı hastalarımızda koltuk değneğ� yer�ne yürüteç terc�h
ed�leb�l�r. Bu dönemde hastanın d�z bölges�nde ağrı, yanma, sertl�k ve sıcaklık
h�ssetmes� normald�r. Hastalar amel�yattan ortalama 2 ay sonra rahatlıkla günlük
hareketler� yapab�l�r ve b�r desteğe �ht�yaç duymaz. Ancak ağır spor yapmaktan
kaçınmak gerek�r. Ayrıca hastanın ne tür spor akt�v�teler� yapab�leceğ�n�
hek�m�yle görüşmes� öner�l�r. D�z�n tamamen �y�leşmes� 6 ayı bulab�l�r.

Avantajları
D�z�n tamamına b�r �şlem uygulamadığımız ve d�z hala doğal bazı dokularını
koruduğu �ç�n total d�z protez�yle karşılaştırdığımızda kısm� d�z protez�n�n b�rçok
faydası vardır. Ayrıca �şlem� daha küçük b�r kes� yer�nden gerçekleşt�rmek de
b�ze �y�leşme dönem�nde bazı avantajlar sağlayacaktır. Bunlar nelerd�r:

Total D�z Protez�
D�z eklemler�ndek� sorunlar b�r türlü g�der�lemed�yse ve kısm� d�z protez� de
hasta �ç�n uygun değ�lse total d�z protez�ne başvururuz. Total d�z protez�n�n
amel�yatında d�z�n ön kısmından yapılan b�r kes�yle vücut �ç�ne g�r�l�r ve cerrah�
enstrümanlarımız yerleşt�r�l�r. Hastaya sorun çıkaran ve aşınmış olan kıkırdak
dokuları vücut dışına çıkarılır. Ardından protez yerleşt�r�l�r. Ayrıca yeterl�
sağlamlığı yakalamak amacıyla kem�k ç�mentosu da �lg�l� eklemlere uygulanab�l�r.
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Amel�yat yer�n�zde kızarıklık, ş�şl�k, akıntı
Amel�yat sonrası çıkan ve geçmeyen ateş (38 derece ve üzer�)
Geçmeyen ş�ddetl� d�z ağrısı

Amel�yat ortalama 1 saat sürer. D�z�n ön yüzünde yaklaşık 15 cm’l�k b�r kes� yer�
açılır. Ortoped� uzmanı �şlev�n� kaybetm�ş kıkırdak dokularını tem�zler ve hastanın
d�z ölçüler�ne uygun olan protez� yerleşt�r�r. Amel�yatın ertes� günü d�z
egzers�zler�ne ve destekl� kısa yürüyüşlere başlamak, hastanın mob�l�zasyonunu
sağlamak gerek�r. 4-5 gün yatış yapılır. Her şey yolundaysa hastanın
taburculuğu planlanır. Taburculuktan �k� hafta sonra hastanın d�k�şler� alınır.

Kısm� d�z protez�nde olduğu g�b� hastaların y�ne b�r, b�r buçuk ay kadar değnek,
baston veya yürüteç �le yürümes� gerekeb�l�r.

Doktorumu Ne Zaman Aramalıyım?
D�z protez cerrah�s� konusunda eğ�t�m almış, deney�m b�r�kt�rm�ş cerrahlar
tarafından donanımlı sağlık merkezler�nde yapılan amel�yatlar oldukça �y�
sonuçlar ver�r. Ancak vücuda yabancı b�r madde yerleşt�rd�ğ�m�z �ç�n nad�r de
olsa b�r kompl�kasyon gel�şme r�sk� vardır. Bunlardan en öneml�s� de
enfeks�yonlardır. Enfeks�yon r�sk�n� azaltmak �ç�n hastaya ant�b�yot�k tedav�
başlanır.

Bu g�b� durumlarda hek�m� aramak ve tedav�ye başlamak gerek�r. D�z protez�nde
cerrah� sonrası şu g�b� durumlarda hek�me ulaşılması yer�nde olacaktır:
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Omuz Eklem�
Omuz vücudumuzda hareket kapas�tes� en yüksek olan eklemd�r. Bu hareketl�l�k
hayatımızı öneml� ölçüde kolaylaştırır. Omzumuzu kullanarak kolumuzu �ler�, ger�,
sağa, sola, aşağı, yukarı hareket ett�reb�l�r�z. Ancak bu hareketl�l�k omzumuzu
kolay hasarlanab�l�r b�r eklem hal�ne de get�r�r. Eklem çıkıklarının neredeyse yarısı
omuzda olur. Bel ve boyundan sonra en çok ağrıyan kas �skelet dokusu da y�ne
omuzdur.



Omuz tendonlarında sıkışma ya da yırtılma
Donuk omuz
Tendonlara k�reç b�r�kmes� sonucunda görülen kals�f�k tend�n�tler
Omuz gevşekl�ğ�
Omuz çıkıkları
Tend�n�tler (tendonların �lt�haplanması veya tahr�ş olması)
Omuz çevres�ndek� kaslarda zorlanmaya bağlı (m�yofasyal ağrı sendromu)
Boyun fıtığı ağrısının omuza yayılması

Omuz Ned�r?
Omuz, vücudun b�r eklem�d�r. 3 kem�kten oluşur: üst kol (humerus), kürek kem�ğ�
ve köprücük kem�ğ�. Bu kem�kler �k� adet eklem ve bağlarla b�rb�r�ne bağlanır:
ana omuz eklem� ve akrom�oklav�küler eklem. Ana omuz eklem� üst kol ve kürek
kem�ğ�n� bağlar. Omzun hareket yeteneğ�n� genel olarak bu eklem sağlar, yüksek
hareket kapas�tes�ne sah�pt�r. Akrom�oklav�küler eklemse köprücük kem�ğ� ve
kürek kem�ğ� arasında bulunur. Daha az hareketl�l�ğ� olan, küçük yüzeyl� b�r
eklemd�r. Omuzdak� �k� eklem� ve eklem çevres�ndek� bağları saran yapıya �se
omuz kapsülü adı ver�l�r. Bu sayede omuzdak� tüm parçalar b�rb�r�ne tutunmuş
olur.

Omuz Neden Ağrır?
Omuz ağrısını �k� grupta değerlend�rmek gerek�r: 40 yaş altı ve 40 yaş üzer�
hastalar. 40 yaş üzer� k�ş�lerde görülen omuz ağrılarının neden� genell�kle kas
zayıflığı, kas yırtıkları veya donuk omuzdur. 40 yaş altındak�lerde �se omuz
kend�l�ğ�nden ağrımaz. Omuz ağrısına en sık neden olan sorun omuz çıkığıdır.
Omuz ağrısına en sık neden olan sorunlar şöyled�r:

Omuz ağrılarına genell�kle omuzda hareket kısıtılılığı, kuvvets�zl�k ve zayıflık da
eşl�k eder. Omuz �le �lg�l� sorunlar yaşlanma, spor yaralanmaları (yüzme, ten�s,
basketbol �le �lg�lenen profesyonel sporcularda omzun sürekl� baş üstü hareket� 
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Zamanla artan ve/veya geçmeyen ağrı
Geceler� uyutmayan ağrı
G�y�nme, soyunma g�b� bas�t günlük hareketlerde zorlanma
Kolu havaya ve arkaya doğru kaldırırken gelen ağrı
Omuzlar arası denges�zl�k
Hareketle kötüleşen ağrı
Ağrının kolun üst kısmından aşağı doğru yayılması
Omuzdan gelen çatırtı ses� veya h�ss�
Omuzlarda güçsüzlük, kuvvet kaybı

ve halter, güreş, vücut gel�şt�rme �le �lg�lenen sporcularda aşırı ağırlık kaldırma
sonucu), travmalar (traf�k kazası, yaralanma, düşme), enfeks�yonlar ve omuz
eklem�n�n k�reçlenmes� sonucu olur.

Omuzda Sorun Olduğunun Bel�rt�ler� Nelerd�r?
Omuzda oluşan hastalığın ne olduğuna göre ortaya çıkan bel�rt�ler değ�şeb�l�r.
Omuzda b�r sorun olduğuna �şaret eden bel�rt�ler şöyled�r:

Tanı
Tüm ortoped�k hastalıklarda olduğu g�b� omuz rahatsızlıklarında da f�z�ksel
muayene oldukça öneml�d�r. Hasta öyküsünü aldıktan ve f�z�ksel muayeney�
yaptıktan sonra ortoped� uzmanı çeş�tl� sorunlardan şüpheleneb�l�r. Kes�n tanı
�ç�n görüntüleme yöntemler�ne başvurur. Bu yöntemler sık olarak röntgen ve
MR’dır.

Tedav�ler
Omuz hastalıklarının tedav�s�nde el�m�zde farklı seçenekler vardır: d�nlenme,
güçlend�rme egzers�z�, f�z�k tedav�, eklem �ç� enjeks�yonlar ve cerrah�. Sorunun ne
olduğuna bağlı olarak bu seçeneklerden b�r� veya b�rkaçı kullanılab�l�r. Hastaya
önce cerrah� tedav� uygulayıp sonra f�z�k tedav� başlanab�l�r, sadece f�z�k tedav� 
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veya cerrah� uygulanab�l�r. Buradak� öneml� konu omuzdak� sıkıntının ne
olduğudur. B�r donuk omuz olgusu söz konusuysa f�z�k tedav�ye, omuz çıkığı
mevcutsa cerrah� tedav�ye öncel�k ver�lecekt�r.

Omuz Cerrah�s�
Bazı omuz problemler� sonucunda cerrah� tedav� kaçınılmaz olur. Doğru cerrah�
müdahale �le hastanın sorunları g�der�l�r. Omuza uyguladığımız amel�yatlar
nelerd�r?

Artroskop�k Cerrah�
Artroskokop�k omuz cerrah�s�, rotator manşet yırtıkları, omuz çıkıkları, omuz
tendonlarında sıkışma, kals�f�k tend�n�t, kas yırtılmaları g�b� b�rçok omuz
sorununda uygulanab�lmekted�r. F�z�k tedav�yle b�r sonuç elde ed�lemeyen donuk
omuzda da artroskop�k kapalı cerrah�ye başvurulab�l�r.

Omuz Protez� Amel�yatı
D�z ve kalçaya göre daha az protez uygulanan b�r bölged�r omuz. Bunun neden�
osteoartr�t�n (eklem k�reçlenmes�) omuzda daha nad�r görülüyor olmasıdır.
B�l�nd�ğ� g�b� protez amel�yatı en sık eklem k�reçlenmes� net�ces�nde uygulanan
b�r cerrah� prosedürdür. Ancak y�ne de omuz eklemler�nde k�reçlenme olab�l�r ve
protez amel�yatına başvurulab�l�r. Gel�şen teknoloj� sayes�nde protezler�n
kullanım alanı artmaktadır. Ters omuz protez� bu gel�şmelerden b�r�d�r. Tam�r
ed�lemeyen, sürekl� tekrarlayan rotator manşet yırtıklarına bu protez
uygulanab�l�r. Bu �şlem özell�kle yaşlı hastalarda terc�h ed�l�r. Ters protez
sayes�nde hastanın ağrıları g�der ve yaşamını devam ett�reb�lecek omuz
hareketl�l�ğe tekrar kavuşur.
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Fleks�yon hareket�: Bu 135 derecel�k b�r harekett�r. B�rey�n hareketl�l�ğ� �ç�n
oldukça değerl�d�r. Parmaklarımızı omzumuza değd�rd�ğ�m�zde fleks�yon
hareket�n� yapmış oluruz.
Extans�yon hareket�: Kolun açık hale get�r�ld�ğ� harekett�r. Ayaktayken
kolumuzu aşağı doğru saldığımızda extans�yon hareket�n� yapmış oluruz.
Sup�nasyon hareket�: Ön kolun kend� etrafında dışa doğru dönme
hareket�d�r. Tornav�da sıktığımızda sup�nasyon hareket�n� yapmış oluruz.
Pronasyon hareket�: Ön kolun kend� etrafında �çe doğru dönme hareket�d�r.

Ten�sç� d�rseğ� ya da lateral ep�kond�l�t hastalığı: D�rsek dend�ğ�nde �lk akla
gelen hastalıklardan b�r�d�r. D�rsek eklem�n�n dış kenarındak� kas dokularının
aşırı kullanımının b�r sonucudur. Kolun güç kullanarak yaptığı da�resel
hareketler sonucu gel�ş�r. Sanılanın aks�ne sadece ten�sç�lerde görülen b�r 

D�rsek Eklem�
D�rsek vücuttak� en hareketl� eklemlerden b�r�d�r. Ön kolun hareket�n� ve el�n
vücuda göre konumunu bel�rler. 3 kem�k (humerus, ulna, rad�us), çok sayıda kas
dokusu ve tendondan oluşur. D�ğer tüm eklemler g�b� d�rsek de çeş�tl� sağlık
problemler�yle karşı karşıya geleb�l�r. Aşırı zorlama, düşme, traf�k kazaları g�b�
durumlar d�rsek yaralanmalarına ve d�rsek ağrısı ş�kayetler�ne neden olab�l�r.

D�rsek Eklem�n�n Hareketler�
Yük taşırken, araba kullanırken, spor yaparken d�rseğ�m�zden destek alırız.
D�rseğ�m�z� büker ve tekrar serbest bırakırız. Yıpranan d�rsek eklem� bu
hareketler� yer�ne get�rmekte güçlük çeker. D�rseğ�m�z kolumuzun 4 hareket�ne
katkıda bulunur:

D�rsek Ağrısı Nedenler�
Gündel�k yaşantımızda sık kullandığımız b�r eklemd�r. Düşündüğümüzde el�m�z�
yıkarken, d�ş�m�z� fırçalarken, saçımızı tararken omuz, d�rsek ve el b�leğ�m�z�
b�rl�kte kullanırız. D�rsek ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkıp farklı ölçülerde
olab�l�r. D�rsek ağrısı y�ne de d�ğer eklem ağrılarına göre n�speten daha haf�ft�r. 
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Golfçü d�rseğ� ya da med�al ep�kond�l�t: D�rsek eklem�n�n �ç kısmındak� kas
dokularının aşırı kullanımının b�r sonucudur. Sürekl� olarak kolun �çe doğru
hızlı, da�resel hareketler yapmasının b�r sonucudur.
Olekranon burs�t� ya da öğrenc� d�rseğ�: D�rsek kem�k ucunun sert b�r
zem�ne sürekl� baskı yapması sonucunda görüleb�l�r. D�rsek hareketler�n�n
d�rseğ�n �ç kısmındak� dokulara yaptığı baskıyı yumuşatma görev�n� yer�ne
get�ren bursa adlı yastıkçıklar bulunur. Uzun sürel� temas ve baskılar
sonucunda bu doku zedeleneb�l�r, �lt�haplanab�l�r.
Osteoartr�t ya da k�reçlenme: Vücudun tüm eklemler�nde yaşlanmaya bağlı
k�reçlenme olab�l�r. K�reçlenen eklem�n esnekl�ğ� azalır, hareket kab�l�yet�
sekteye uğrar. D�rsek eklem�nde de k�reçlenme görüleb�l�r. D�rsekte ağrı ve
tutukluk h�ssed�l�r. D�rseğe gelen sert b�r darbe veya daha sık olarak
tekrarlanan küçük travmalar (d�rseğ� masaya güç uygulayarak dayama)
neden�yle oluşur.
Romatoloj�k hastalıklar: Eklem romat�zması, lupus veya gut g�b� romatoloj�k
hastalıklardan eklem dokuları etk�leneb�l�r. İlt�haplanma olab�l�r. Eklemde
tutukluk, harekete bağlı artan ağrı �zleneb�l�r.
Kırık, çıkık veya travmalar: Düşme, yaralanma, traf�k kazaları g�b� f�z�ksel
travmalarda d�rsek kırılab�l�r, çıkab�l�r, çatlayab�l�r. D�rsek en sık çıkık görülen
eklemlerden b�r�d�r.

D�rsektek� her ağrı b�r d�rsek eklem�nden kaynaklanmaz. D�rsek eklem�ne komşu
dokuların b�r hastalığı d�rsek ağrısına yol açab�leceğ� g�b� boyun fıtığı da d�rsekte

ağrı yapab�l�r.
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hastalık değ�ld�r. Ten�s, yoğun olarak d�rsek kullanımı gerekt�ren spordur ve
bu nedenle ten�sç�lerde sık görüldüğü �ç�n bu adı almıştır. Kol ve d�rsek
hareketler�n�n sürekl� olduğu ve güç ürett�ğ� �şler� yapan k�ş�lerde de
görüleb�l�r. Araba tam�rc�s�, aşçı, cerrah, fabr�ka çalışanı, ç�ftç�, ev hanımı g�b�
b�rb�r�nden çok farklı �ş� yapan k�ş�lerde ten�sç� d�rseğ� görüleb�l�r. Ağrı,
d�rseğ�n dış yan yüzey�nde olur. Ağrı omuz, ön kol ve ele yayılab�l�r. El
b�leğ�n�n hareket� �le ağrı artab�l�r.

D�rsek
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Tanı
D�rsek ağrısı farklı nedenlerle ortaya çıkab�l�r. Hastalarımızda ağrının yanı sıra
hareket kısıtlılığı ve ş�şl�k de olab�l�r. Ayrıca boyun ve kol ağrısı da ş�kayetlere
eşl�k edeb�l�r. Ağrının yer�, ne zamandır olduğu, hareketle artıp artmadığı, kola
yayılıp yayılmadığı, d�rsek eklem�n�n ne kadar açılab�ld�ğ� g�b� b�leşenler
değerlend�r�l�r. Hasta öyküsü �le b�rl�kte f�z�ksel bulgular değerlend�r�l�r.
Gerekt�ğ�nde röntgen ve MR taramasına başvurarak hastamızın kes�n tanısı
konur. Tedav�s� planlanır.

Tedav�
D�rsek rahatsızlıkların b�r bölümü �st�rahatle geçer. F�z�k tedav�, eklem �ç�
enjeks�yonlar, ESWT g�b� tedav�lerle hastanın ağrıları ve hareket problemler�
g�der�lmeye çalışılır. D�rsek hastalıklarının b�r bölümünde �se cerrah� tedav�
gerek�r. D�rsek artroskop�s� yapılab�l�r. İler� olgularda kullanılan d�rsek protez�
amel�yatı da d�rsek eklem�n�n tedav�s�nde başvurduğumuz b�r d�ğer yöntemd�r.
D�rsek eklem�ndek� soruna ve sorunun ölçüsüne göre tedav� planlanır. Pek�,
seçenekler�m�z nelerd�r?

İst�rahat
D�rsekte an�den zorlamaya bağlı b�r ağrı oluştuysa d�rseğ�n b�r süre
kullanılmaması, ş�şl�k varsa buz uygulaması yapılması öner�l�r. Evde yapılan bas�t
uygulamalarla bu tür ağrılar kısa sürede geçer. Geçmezse ortoped� hek�m�ne
başvurulab�l�r. Y�ne bas�t b�r zorlanmaya bağlı ağrıdan ve ş�şl�kten bahsed�yorsak
kısa sürel� kol askısı veya atel de kullanılab�l�r.

F�z�k Tedav�
D�rsek eklem�ne yönel�k yapılan f�z�k tedav� uygulamalarında �lk amaç d�rsektek�
stres� azaltmaktır. İlk olarak hareket açıklığı egzers�zler� ve germe egzers�zler�
yapılır. Ağrı ve �nflamasyonun azalmasıyla b�rl�kte el b�leğ�, ön kol ve omuz
kaslarını güçlend�rme egzers�zler�ne başlanır. Hastanın amel�yat olması
gerekl�yse cerrah� sonrası da f�z�k tedav�den yararlanmak gerekeb�l�r.
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ESWT
ESWT ya da şok dalga tedav�s�. ESWT tıbbın b�rçok alanında kullanılan b�r sağlık
teknoloj�s�d�r. Vücut dışından vücudun �sten�len b�r bölges�ne şok dalgaları
gönder�lmes�n� sağlar. Böylece �lg�l� bölgedek� kan akışı hızlanır, vücudun kend�n�
yen�leme mekan�zması ortaya çıkarılır. D�rsek söz konusu olduğunda ESWT’y�
özell�kle ten�sç� d�rseğ�, golfçü d�rseğ� olgularında kullanab�l�yoruz. Ayrıca aşırı
kullanıma bağlı ortaya çıkan d�rsek ağrısı ş�kayetler�nde de ESWT’den
yararlanmak mümkündür.

Enjeks�yonlar
D�rseğe yapılan enjeks�yonlarla d�rsektek� ağrı g�der�leb�l�r. Stero�d enjeks�yonu
�le �lg�l� bölgeye kort�zon ver�leb�l�r. Doğru vakalarda (ten�sç� d�rseğ� g�b�)
hastanın kort�zondan fayda görme oranı yüzde 90 c�varıdır. Ancak sürekl� el�n�
kullanan hastalarda nüks söz konusu olab�l�r. Bu durumda kort�zon yer�ne PRP
tedav�s�ne başvurulab�l�r.

D�rsek Artroskop�s�
Yukarıdak� tedav� yöntemler�yle sonuç elde ed�lemed�ğ�nde ya da d�rsekte daha
c�dd� b�r sorun (travmalar) olduğunda d�rseğ� amel�yat etmek gerek�r.
Artroskop�k cerrah� ekleme yönel�k yapılan kapalı amel�yata ver�len �s�md�r.
Günümüzde tüm eklemlere artroskop�k cerrah� yapmak mümkündür. D�rsek de
bu eklemlerden b�r�d�r. D�rsek artroskop�k cerrah�n�n en sık yapıldığı omuz ve
d�ze göre daha küçük ve hassas yapılı olduğu �ç�n daha �nce artroskoplarla
tedav�s� yapılır. D�rsek artroskop�s� �le ten�sç� d�rseğ�, d�rsekte takılma h�ss�,
hareket kısıtlılıkları, romat�zmal hastalıklar (s�nov�t g�b�), k�reçlenme, yumuşak
doku hasarlanmaları tedav� ed�leb�l�r. Y�ne kırıklara müdahale etmek mümkündür.
Amel�yat sonrası f�z�k tedav� �le d�rseğ�n hareketl�l�ğ� hızlıca sağlanmaya çalışılır.

D�rsek Protez�
D�rsek eklem�n�n tedav�s�nde en son uygulanan seçenekt�r. Genell�kle tam�r
ed�lemeyen d�rsek kırıklarında uygulanır. D�rsek eklem�n�n yer�ne metal ve 
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Osteoartr�t (k�reçlenme)
Romat�zmal hastalıklar
Eklem zarının �lt�haplanması
Spor yaralanmaları

pol�et�lenden oluşan b�r protez�n konulmasını kapsar. D�ğer eklemlerle
kıyaslandığında (d�z ve kalça) nad�r �ht�yaç duyulan ve uygulanan b�r tedav�d�r.
Yerleşt�r�len protezle d�rseğ�n olab�ld�ğ�nce hareket edeb�lmes� ve yük
taşıyab�lmes� amaçlanır. Amel�yat sonrası hızlıca f�z�k tedav�ye başlanır.

Kalça Eklem�
Kalça eklem�, �nsan vücudundak� en büyük eklem dokularından b�r�d�r. Büyük kas
grupları ve tendonlar tarafından desteklenm�şt�r. Vücudun hareket bütünlüğünü
sağlar ve yükünü taşır. Sağlıklı b�r kalça eklem� rahatça yürümem�z� sağlar. D�ğer
eklemler g�b� kalça eklem� de çeş�tl� sorunlar yaşayab�l�r. Yaşlanmayla b�rl�kte
k�reçleneb�l�r, spor yaralanmasından etk�leneb�l�r, travma sonucu hasar alab�l�r.
Ayrıca kalça çıkığı, romat�zmal hastalıklar, eklem� �lg�lend�ren enfeks�yonlar da
kalça eklem�n� tehd�t edeb�l�r, mekan�ğ�n� bozab�l�r.

Kalça Eklem� Ned�r?
Kalça eklem�, femur (uyluk kem�ğ�) ve pelv�s (leğen kem�ğ�) arasıda
konumlanmıştır. Vücudun en büyük eklemler�nden b�r�d�r ve oldukça kr�t�k b�r
konuma sah�pt�r. Tüm vücudun senkron�ze b�r şek�lde sağlıkla hareket
edeb�lmes�nde rol sah�b�d�r. İk� parçadan oluşur: femur başı ve asetabulum (kalça
yuvası). İç-dış, ön-arka ve da�resel olarak hareket edeb�l�r.

Kalça Eklem� Neden Ağrır?
Kalça eklem� b�rçok nedenle ağrıyab�l�r. Bu ağrılar kalça eklem�n�n kend�s�nden,
komşu kas ve dokulardan veya vücudun farklı b�r hastalığından dolayı olab�l�r.
Doğuştan gelen sorunlar, travmalar, yaşlanma, spor yaralanmaları neden�yle
kalça eklem� ağrıyab�l�r. Kalça eklem�n�n ağrımasına neden olan sorunlar şöyled�r:
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Travma (traf�k kazaları, düşme, çarpma)
Kalça çıkığı problemler�
Kalça eklem�ndek� kırıklar
F�bröz kıkırdak yırtıkları
Eklemde sıkışma sorunu
Kem�k dolaşım bozuklukları
P�r�form�s sendromu
Trochanter�k burs�t

Kalça Eklem� Sıkışma Sendromu: Kalça eklem� ya da femoroasetabuler
sıkışma sendromu. Femur (uyluk kem�ğ�) başı ve femur başının yerleşt�ğ�
asetabuluma (kalça yuvası) arasında oluşan b�r sorundur. Bu sorunlar �k�ye
ayrılab�l�r. İlk� kıskaç ya da p�ncer t�p� sıkışmadır. Asetabuluma kaynaklı b�r
sorundur. Kalça yuvasının fazla der�n olması veya femur başını aşırı
kapsaması problem�d�r. İk�nc�s� tümsek ya da cam t�p� sıkışmadır. Femur başı
kaynaklı b�r sorundur. Femur başında oluşan kabarıklar, tümsekler neden�yle
kalça yuvasına g�r�ş çıkış esnasında yaşanan sürtünmed�r. Kalça ve kasıkta
h�ssed�len ağrı �le kend�n� göster�r.
Labrum Yırtıkları: Genell�kle kalça eklem� sıkışma sendromu sonucu görülen
b�r hastalıktır. B�r d�ğer neden� de d�splaz�d�r (kem�ksel b�r eks�kl�k). Labrum
yırtığında, kalça yuvası kenarında bulunan kıkırdak doku yırtılmıştır.
Sporcularda görülme r�sk� fazladır, r�skl� b�r hareket sonucu an�den oluşab�l�r.
Kasıkta der�n b�r ağrı �le kend�n� göster�r. Kalça eklem�nde takılma,
denges�zl�k, zayıflık, sıkışma ve takılma h�ss� olur.

Vücudun farklı doku ve organlarında oluşan sorunlar da kalça eklem� ağrısına
neden olab�l�r. Bunlar nelerd�r: bel fıtığı, kasık fıtığı, üreme ve boşaltım s�stem�
organlarının hastalıkları, d�z sakatlıkları.

Kalça Eklem�n�n Hastalıkları
Kalça eklem�n� �lg�lend�ren farklı hastalıklar mevcuttur. Bunlar nelerd�r?
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Kalça İnstab�l�tes�: Kalça eklem�n�n doğal konumunu kaybetmes�d�r. Eklem
sadece yer�nden oynayab�leceğ� g�b� tamamen de çıkab�l�r. İk� türü vardır:
travmat�k ve kron�k. Travmat�k kalça �nstab�l�tes� traf�k kazaları veya kayak
g�b� ekstrem sporlar sonucunda oluşab�l�r. Kron�k �nstab�l�te �se doğumsal
olarak veya zaman �ç�nde yıpranma/zorlanmaya bağlı gel�ş�r.
Eklem Kıkırdağı Hasarları: Kalça eklem� ağrısına en sık yol açan sorunlardan
b�r�d�r. An� b�r travma (kaza, yaralanma vd.) veya zaman �ç�nde yıpranma
sonucu gel�şeb�l�r. Erken aşamada tedav� etmek gerek�r. İler� evrede
k�reçlenmeye (osteoartr�t) neden olab�l�r.
Artr�t: Artr�t, eklem �lt�habıdır. Eklem yüzey�n� kaplayan kıkırdağı yıpratır.
Ağrıya yol açar. Farklı artr�t türler� vardır. Kalça eklem�nde en sık görülen�
osteoartr�tt�r. Kıkırdağın aşınması ve yıpranması sonucu oluşur. Ağrının
yanında, hareket kısıtlılığına yol açar.
Burs�t: Kalça eklem� ve kem�kler� üzer�nde synov�al bursa ya da bursa adı
ver�len �ç� sıvı dolu kesec�kler vardır. Bu kesec�kler�n görev� kem�k uçlarının
sürtünmes�n� önlemek/azaltmaktır. Bu kesec�kler�n �lt�haplanmasına burs�t
hastalığı ned�r. Kalçada en sık görülen burs�t t�pler�: trokanter�k burs�t ve
�l�opsoas burs�tt�r. Kalçada ve kasıkta ağrı, yanma, hareket kaybına neden
olur.
Tendon Yırtıkları ve Yaralanmaları: Tüm eklem dokularında olduğu g�b� kalça
eklem�nde de tendonlar vardır. Tendonlar, kasları kem�klere bağlayan
dokulardır. Bu tendonlar travmaya bağlı olarak veya zaman �ç�nde yıpranma
net�ces�nde yırtılab�l�r, yaralanab�l�r. Kalçanın yan kısmında ağrı ve yürüme
güçlüğüyle kend�n� göster�r. Kalçanın yan tarafında bulunan gluteus m�n�mus
ve gluteus med�us kaslarının çevres�nde meydana gel�r.
Hamstr�ng Kas Yırtıkları: Hamster�ng kasları uyluk kem�ğ�n�n arkasında yer
alır. Kalça eklem�nden çıkar ve d�z kapağına kadar devam eder. 4 taned�r.
Yürüme ve d�z çökme hareketler�nde öneml� yer sah�b�d�rler. Hamstr�ng
yırtıkları çok yaygın olarak sporcularda olur. An� hızlanma ve yavaşlama ana
etkend�r. Yakın zamanda �k� ünlü NBA yıldızı James Harden ve Klay
Thompson’da bu sakatlığı geç�rm�şt�r.
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P�r�form�s sendromu: Kalçanın arkasına yerleşm�ş dokulardan b�r� de
p�r�form�s kasıdır. S�yat�k s�n�rle komşudur. Bu kas �le kalça eklem� dışarıya
doğru çevr�l�r. Bu kasta oluşan b�r sorun, s�yat�k s�n�r� rahatsız eder ve ağrı
oluşur. Bu duruma P�r�form�s sendromu den�r. Bel fıtığına benzer ş�kayetler
göster�r.
Kalça Eklem� Çevres� Kas Yaralanmaları: Kalça eklem� çevres�nde b�rçok kas
bulunur: psoas kası, �l�acus kası, rectus femor�s kası, sartor�us kası, pect�neus
kası vd. Bu tür kaslar spor yaralanmaları, traf�k kazaları, düşme, aşırı ger�lme,
o kas grubunu aşırı kullanma g�b� durumların b�r sonucu olarak yaralanab�l�r.
Sporcularda sık görülür. Yeters�z, uygunsuz ısınma ve aşırı zorlama temel
unsurlarıdır.

Erkeklerde kalça eklem� sorunlarıyla daha sık karşılaşırız. Ancak kalça
sorunları erkeklerde daha çok olur d�yemey�z. Bu durumun neden�, genell�kle
erkekler�n daha ağır �şlerde çalışması ve daha çok profesyonel erkek sporcu
olması şekl�nde yorumlanab�l�r.
55 yaş üzer� olmak
Obez�te, vücut k�tle �ndeks�n�n 35 ten fazla olması.
Bazı meslek grupları (Profesyonel sporcular, dansçılar)

Kalça ağrısı (ön kısım), kasık ağrısı, kasıkta hassas�yet
D�z�n �ç kısmında ağrı
Sandalyeden kalkarken ağrı, güçlük yaşama
Kalça hareketler�nde yavaşlama, hareket kısıtlılığı
Eğ�lme, arabadan �nme g�b� hareketlerde güçlük

R�sk Grupları

Kalçada Sorun Olduğunun Bel�rt�ler� Nelerd�r?

Tanıda f�z�ksel muayene ve hasta öyküsü öneml�d�r. Kes�n tanı MR taraması �le
konur. Bazı olgularda tomograf�, röntgen ve kan testler� de �steneb�l�r.
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Fleks�yon, ekstans�yon, rotasyonel germe egzers�zler�
İzometr�k egzers�zler (abduktor ve kuadr�seps)
Sıcak uygulama
Kr�oterap�
H�droterap�
Elektroterap�
Med�kal masaj

Tedav�ler
Kalça eklem� sorunları k�ş�n�n hareketl�l�ğ�n� kısıtlar, yürümes�n� olumsuz etk�ler,
vücudun hareket senkron�zasyonunu sekteye uğratır. Hastanın ağrısı da olur. Bu
nedenle tedav� ed�lmes� gerek�r.

Eklem İç� Enjeks�yonlar
Cerrah� müdahaleden önce eklem �ç�ne yapılan çeş�tl� enjeks�yonlarla kalça
eklem� sorununu g�dermeye çalışırız. Kalçaya kort�kostero�dler, hyaluron�k as�t,
PRP ve kök hücre enjekte ed�leb�l�r. Bu enjeks�yonlar her hasta �ç�n uygun
olamamakla b�rl�kte, kalça eklem�ne yönel�k yapılan uygulamaları da sınırlıdır.
Enjeks�yonun ve hastanın özenle seç�lmes� gerek�r.

F�z�k Tedav�
Kalça eklem�n�n tedav�s�nde f�z�k tedav� öneml� b�r yer tutar. İk� türlü kullanımı
vardır. Hastayı amel�yat etmeden sorun f�z�k tedav� �le çözülmeye çalışılır ya da
amel�yat sonrası hareketl�l�ğ� yen�den sağlamak �ç�n f�z�k tedav�ye başvurulur.
Kalça eklem�ne yönel�k şu uygulamalar yapılab�l�r:

Kalça eklem� hastalarında eklem�n taşıdığı yükü azaltmak öneml�d�r. Bunun �ç�n
kalça kaslarının kuvvetlenmes� gerek�r. F�z�k tedav�ye ek olarak egzers�zler�n de
öneml� b�r yer� vardır. Egzers�z yaparken öneml� olan kalçaya yük
b�nd�rmemekt�r.
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Artroskop�k Cerrah�
Kalça eklem� sorunlarında en sık uyguladığımız yöntem artroskop�k cerrah�d�r.
D�z ve omuzdan sonra en sık artroskop�k cerrah� uyguladığımız eklem de
kalçadır. İşlem kapalı olarak 1-2 cm’l�k del�klerden vücut �ç�ne g�r�lerek yapılır.
Amel�yatın türüne göre vücutta 2 veya 3 adet kes� yer� açılır. Kamera ve cerrah�
enstrümanlarla kalça eklem�ne ulaşılır ve �şlem yapılır. Amel�yat süres� 80-120
dak�kadır. Kalça eklem� sıkışma sendromu, kıkırdak yaralanmaları, labrum yırtığı,
tendon yırtıkları ve s�yast�k s�n�r sıkışması başta olmak üzere kalça eklem�n�n
neredeyse tüm amel�yatlarında artroskop�k cerrah� kullanılab�lmekted�r.

Kalça Protez� Amel�yatı
Hasta kalça eklem� sorunları neden�yle hareket sorunları yaşıyorsa, yoğun ağrı
çek�yorsa ve yukarıdak� d�ğer tedav�lerle de b�r sonuç elde ed�lemed�yse kalça
protez� amel�yatına başvururuz. Leğen kem�ğ�nde bulunan asetabulumanın
(kalça yuvası) olduğu bölgeye metal, plast�k, seram�k karışımı yen� b�r yuva
yerleşt�r�l�r. Probleml� femur başı vücut dışına çıkarılır yer�ne metal/seram�k b�r
protez takılır. Bu parça yen� yapılan kalça yuvasıyla eşleş�r. Bu şek�lde kalça
eklem�n�n �k� parçası da değ�şt�r�lm�ş olur. Bu �şleme total kalça protez� amel�yatı
adı ver�l�r. Amel�yat sonrası hasta ağrılarından kurtulur. Hastanın hareket
kapas�tes� �se amel�yat önces� hareketler�n�n sınırlılık dereces�yle ve
kem�kler�ndek� şek�l bozukluklarıyla yakından �l�şk�l�d�r. Bu nedenle d�ğer
yöntemlerle çare bulunamadıysa çok beklemeden kalça protez� amel�yatını
yapmakta fayda vardır. Total kalça protez� amel�yatı doğru hastalara, doğru
zamanda uygulandığında oldukça �y� sonuçlar ver�r. Hasta günlük hareketler�n�
rahatlıkla yapar, yürür, oturur, kalkar, eğ�l�r. Ünlü ten�sç� Andy Murray’n�n kalça
protez� amel�yatı geç�rd�ğ�n� ve 1 yıl sonra yen�den rekabetç� düzeyde ten�s
sahalarına ger� döndüğünü bel�rtmekte yarar var. Protez amel�yatı sonrası
düzenl� muayene ve tetk�klerle protez�n tak�p ed�lmes� gerek�r. Kalça
protezler�n�n kullanım süres� 15-25 yıl arasıdır. Bu süre hastanın hareketl�l�ğ�ne,
kem�k dokusunun değ�ş�m�ne ve kullanılan protez�n kal�tes�ne bağlı olarak
değ�ş�r.

Doç. Dr.
Hüsey�n Bahadır GökçenKalça

23

https://bahadirgokcen.com/diz-sagligi/
https://bahadirgokcen.com/artroskopik-cerrahi/


Ayak b�leğ� burkulmaları
Travma (traf�k kazası, düşme g�b�) net�ces�nde oluşan kırık ve çatlaklar
Lateral bağ yaralanmaları
Aş�l tendonunun zedelenmes�

Spor müsabakası esnasında ayak b�leğ�nde yaralanma oluşab�l�r. Özell�kle 
sürekl� zıplama hareket�n�n yapıldığı basketbol, voleybol g�b� sporlarda daha 
çok görülür. Zıplamak �ç�n ayak b�leğ�nden güç almak gerek�r. Yere �nerken 
de ayak b�leğ�ne y�ne b�r basınç uygulanır. Futbol ve ten�s g�b� sporlarda da 
y�ne ayak b�leğ� yaralanmaları �le sık karşılaşılır. Bununla b�rl�kte tüm spor 
dallarında ayak b�leğ� yaralanması r�sk� vardır.
Travmalar da ayak b�leğ� yaralanmalarına yol açar. Traf�k kazaları, düşme, 
b�leğe alınan darbeler, s�lahlı saldırılar sonucunda ayak b�leğ�nde yaralanma 
olab�l�r.
Aşırı kullanım sonucunda ayak b�leğ�nde sorunlar ortaya çıkab�l�r. Uygunsuz 
zem�nde yapılan akt�v�teler, yanlış ek�pman kullanımı, aşırı yüklenme, meslek 
hastalıkları, bazı ev �şler� net�ces�nde ayak b�leğ�nde yaralanmalar olab�l�r. 

Ayak B�leğ� Eklem�
Ayak b�leğ� eklem� vücudun en fazla yük taşıyan eklemler�nden b�r�d�r. Kompleks 
b�r yapıya sah�p olan ayak b�leğ� t�b�a, f�bula ve talus adı ver�len kem�klerden 
oluşmaktadır. Kıkırdak yapıları, bağ dokuları ve d�ğer yumuşak dokularla sarılı 
halded�r. Ayak b�leğ� dend�ğ�nde akla gelen �lk sağlık sorunu ayak b�leğ� 
burkulmalarıdır. Sık görülen b�r durum olan ayak b�leğ� yaralanmaları toplumun 
her kes�m�nde görüleb�l�r.

Ayak B�leğ� Eklem� Yaralanmaları Nelerd�r?
Ayak b�leğ�nde görülen yaralanmalar en sık burkulma şekl�nded�r. Burkulmalar 
spor esnasında olab�leceğ� g�b� günlük yaşam �ç�nde, �ş yer�nde veya evde de 
meydana geleb�l�r. Ayak b�leğ� yaralanmaları şöyled�r:

Ayak B�leğ� Eklem� Yaralanmaları Nelerd�r?
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Ş�şme: Ayak b�leğ� yaralanmalarının hemen hemen heps�nde olur.
Ağrı: Tüm ayak b�leğ� yaralanmalarında b�r ağrı olur. Ağrının ş�ddet� 
yaralanmadan yaralanmaya ve k�ş�den k�ş�ye değ�ş�r. Örneğ�n, bas�t 
burkulmalarda ağrı daha haf�fken, bağ kopmalarında ağrı çok daha 
ş�ddetl�d�r. K�ş� ayağının üzer�ne basmakta dah� güçlük çeker.
B�lekten gelen ses: Tendon yaralanmaları veya kas yırtılmaları net�ces�nde 
özell�kle akt�v�te sırasında ayak b�leğ�nden kopmaya benzer sesler geleb�l�r.
Morluklar: Yaralanmadan sonrak� 1-2 gün �ç�nde �lg�l� bölgede morarmalar 
olab�l�r

Buz uygulaması: Yaralanmanın olduğu bölgeye buz uygulayarak, ş�şl�ğ�n 
g�der�lmes� ve ağrının haf�flet�lmes� amaçlanır. Buz c�lde d�rekt temas 
etmemel�, buz ve b�lek arasına �ç�n �nce b�r havlu konulmalıdır. Günde 3-4 
kez 15 dak�ka kadar buz uygulaması yapılab�l�r.

Tend�n�t, yumuşak doku problemler�, tekrarlayan ödemler, s�nov�tler, kem�k 
ödem�, stres kırığı g�b� ortoped�k sorunlar meydana geleb�l�r.

Bel�rt�ler�
Yaralanmanın şekl�ne ve ş�ddet�ne göre bel�rt�ler değ�şeb�l�r. Ayak b�leğ� 
yaralanmalarında ortaya çıkan semptomlar şöyled�r:

Tanı
Ayak b�leğ� yaralanmalarına �lk aşamada ortoped� ve travmatoloj� doktorunun 
yaptığı f�z�ksel muayene �le tanı konab�l�r. Hek�m�n muayenes� net�ces�nde 
özell�kle kırık şüphes� varsa röntgen çek�leb�l�r. Bağ dokuda ve kıkırdak yapıda 
hasar olup olmadığını görmek �ç�n �se MR görüntülemes� yapılab�l�r.

Tedav�
Yaralanmanın t�p�ne ve ş�ddet�ne göre tedav� planlanır. Hastanın sağlıklı b�r 
şek�lde ayağını kullanmaya başlaması ve ağrılarının geçmes� amaçlanır. Bas�t 
ayak burkulmalarına yapılab�lecek �lk uygulamalar şöyled�r:
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B�r yastık yardımıyla ayağı yüksekte tutmak ağrı ve ş�şl�ğ� azaltab�l�r.
İst�rahat: Bas�t b�lek burkulmalarında temel tedav� �st�rahatt�r. K�m� zaman
kas gevşet�c� krem ve ağrı kes�c�ler de tedav�ye ekleneb�l�r.
Bandaj: Yaralı ayak b�leğ�n� b�r bandaj �le sarmak veya ayak b�lekl�ğ� takmak
faydalı olab�l�r. Böylece yaralı bölge sab�t hale get�r�l�r.

Alçı uygulaması ya da atellerle b�leğ�n sab�tlenmes�
Yürüme botu kullanımı
F�z�k tedav�
Cerrah� tedav�

Ancak her ayak b�leğ� yaralanması bas�t değ�ld�r. Özell�kle 3. derece
yaralanmalarda daha �ler� tedav�lere başvurmak gerekeb�l�r. Bunlar nelerd�r?
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Artroskop�k Cerrah�
Günümüzde b�rçok amel�yat kapalı olarak, vücutta büyük kes�ler açılmadan 
yapılmaktadır. Tıp term�noloj�s�nde kapalı amel�yatlar endoskop�k cerrah� olarak 
adlandırılır. Bu kapalı amel�yat b�r organa değ�l ekleme yönel�k yapılıyorsa o 
zaman buna artroskop�k cerrah� den�r. Yan�, artroskop�k cerrah� endoskop�k 
cerrah�n�n eklemlere uygulanan şekl�d�r. Gel�şen teknoloj� sayes�nde d�z, omuz, 
ayak b�leğ� g�b� eklem dokuları başta olmak üzere vücudumuzun b�rçok eklem�ne
artroskop�k cerrah� uygulayab�l�yoruz.

Artroskop�k Cerrah� Ned�r?
Artro=eklem, skop�=bakmak anlamındadır. Artroskop� kel�mes� ekleme bakma 
şekl�nde d�l�m�ze çevr�leb�l�r. Bu �şlem günümüzde oldukça küçük ve yüksek 
çözünürlüklü kameralarla yapılab�lmekted�r. İşlem� yapmamızı sağlayan 
artroskop c�hazı metal b�r çubuk şekl�nded�r. İç�nde mercekler ve ışık kaynağı 
bulunur. İşlem�n yapılacağı bölgeye göre artoskopun kalınlığı değ�şeb�l�r. En sık 
yapılan artroskop�k cerrah�lerde (omuz ve d�z) kalınlık 5,5 mm çapında �ken 
b�lekler ve d�rsekte daha küçük artroskoplar terc�h ed�leb�l�r.

26



Artroskop�k Cerrah� Nasıl Yapılır?
Amel�yatın yapılacağı bölgede yaklaşık b�r nohut tanes� kadar b�r del�k açılır.
Artoskop vücut �ç�ne yerleşt�r�l�r. Artroskop, elde ett�ğ� görüntüyü yüksek 
 kal�teyle 4-10 kat büyüterek mon�töre aktarır. Böylece cerrah müdahale edeceğ�
eklem� oldukça aydınlatılmış ve büyütülmüş şek�lde mon�törde görür. Ortoped�
uzmanı, �şlem� yapacağı bölgede �k�nc� b�r del�k daha açar ve buradan da d�ğer
cerrah� enstrümanları vücut �ç�nde konumlandırır. Amel�yatı gerçekleşt�r�r.
Operasyonunun süres� �şlem�n hang� ekleme ve ne �ç�n yapıldığına göre değ�ş�r.
Artroskop�k amel�yatlar 30-120 dak�ka arası süreb�l�r. Cerrah� sonrası hastaya
haf�f ağrı kes�c�ler ver�leb�l�r. 1-2 gün �ç�nde her şey yolundaysa hasta taburcu
ed�l�r.

Doç. Dr.
Hüsey�n Bahadır Gökçen

Yara yer� oldukça küçüktür, sadece b�rkaç m�l�metre boyundadır. Aylar sonra 
neredeyse görünmez olur.
Hastanın amel�yat sonrası duyduğu ağrı oldukça haf�ft�r.
Hasta daha kısa süre hastanede yatar ve ayağa kalkar. Daha hızlı �y�leş�r.
Enfeks�yon r�sk� azdır.
Amel�yat süres� kısadır.
Amel�yat sonrası rehab�l�tasyon dönem� daha rahat geçer.

Artroskop�k Cerrah�n�n Avantajları
Artroskop�k cerrah� günümüzde b�rçok ortoped� amel�yatında altın standart 
hal�ne gelm�şt�r. Vücudun b�rçok eklem�ne artroskop�k cerrah� 
uygulanab�lmekted�r. Açık cerrah�lerle kıyaslandığında b�rçok öneml� avantaja 
sah�pt�r.

D�z, omuz, kalça ve ayak b�leğ� en sık artroskop� yapılan eklemlerd�r. D�rsek, el 
b�leğ� ve hatta parmak eklemler�nde artroskop�k cerrah�n�n avantajlarından 

yararlanmak mümkündür.

Artroskop�
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