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Değerli bilim insanları., 

OTSHD “Uluslararası Hakemli Ortopedi Travmatoloji ve Spor Hekimliği Dergisi”; 4 ayda bir 
yayınlanan akademik ve bilimsel nitelikli uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. 
Dergimiz yılda üç sayı halinde çıkarılacaktır. İlk sayımızda 6 bilimsel çalışma yer almaktadır. Bu 
çalışmaları dergimize ve bilim dünyasına kazandıran değerli araştırmacılara şükranlarımı sunuyorum. 
Her geçen gün bilime ve yeni araştırmalara duyulan ihtiyaç giderek artış göstermektedir. Bunun en önemli 
nedenlerinden birisi ilgili alan ve disipline yönelik yeni buluşlar ve tekniklerdir. Dergimiz bu anlamda 
yeni buluşların bilim dünyasına duyurulması, kazandırılması ve araştırmaların araştırmacılarına katkı 
sağlaması amacıyla çalışmalarına devam edecektir. Dergimizin ilk sayısı olması nedeniyle hızlı ve kısıtlı 
bazı imkanlar doğrultusunda ilk adımı atmıştır. Gelecek dönem ve sayılarda giderek daha fazla yayını 
siz değerli takipçilerine ve bilim dünyasına kazandıracaktır. İlk sayımız olması nedeniyle bazı indeks 
çalışmalarına yeni start vermiş bulunmaktayız. Bu nedenle en kısa zaman içerisinde ulusal ve uluslararası 
indekslere hızla gireceğimize olan inancımız tamdır. Dergimiz bilim, akademi ve tüm dünya insanlarına 
fayda sağlayacak hür türlü yayına, araştırmaya ve öneriye açıktır. Dergimiz bünyesinde hakem, bilim 
ve danışma kurullarında yer almak isteyen değerli bilim insanlarına da gönlümüz kapımız her zaman 
açıktır. İlk adımımız olan bu sayımızda belki gözden kaçan küçük hatalarımız olmuştur. Bu nedenle siz 
değerli dostlarımızdan özür dileriz. Dergimizin daha nitelikli kaliteli ve en önemlisi saygın bir yayın 
organı olması konusunda öneri, şikâyet ve dileklerinizi her zaman beklemekteyiz. Ayrıca dergimizde 
görmek istediğiniz yayınları, farklılıkları ve en önemlisi işleyişimizin daha etkin olması adına bizleri 
yönlendirmenizi yürekten isteriz. Kısaca dergimizin işleyişi hakkında bilgi vermek istersek; yılda üç 
sayı halinde iki alan hakemi onayı ve birde istatistikçi değerlendirmesiyle makaleler bekletilmeksizin 
yayına alınmaktadır. Dergimiz yayın kabul alanları ise başta ortopedi ve travmatoloji, fizik tedavi ile 
spor hekimliğinin tüm alanlarını kapsamaktadır. Bu alanlara dair yapılan araştırma, derleme, çeviri ve 
öneri şeklindeki çalışmalara yer verilecektir. Dergimiz içerisinde hakem bilim ve danışma kurulları 
her sayısında güncellenecek ve yeni katılım sağlayan değerli bilim insanlarının isimleri dergimizde 
yayınlanacaktır. Dergimize gönderilen çalışmaların değerlendirme süreci iki aydır. Ayrıca Türkçe ve 
İngilizce olarak yayınlar kabul edilecektir. Bu konulara yönelik bilgiler dergimizin web sitesinde Türkçe 

Prof. Dr. Yavuz TAŞKIRAN
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ve İngilizce olarak siz değerli okurlarımızın hizmetine sunulmuştur. Dergimiz web tabanlı bir dergi olup, 
her türlü işlem sistem üzerinden hem yönetim hem de yazarlar tarafından izlenebilmektedir. Yapılan 
her türlü işlem yazar, hakem ve bilim kurullarına sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir. 
Dergimiz sadece bilim dünyasına hizmet etmekte ve değerli çalışmaları okurlarına ulaştırmak adına 
bir köprü görevi üslenmiştir. Bu konuda her türlü talepleri hızla yerine getirmektedir. Şimdiden tüm 
okurlara, hakemlerimize, bilim kurulumuza, yönetim kurulumuza, editörya ve yazarlarımıza sonsuz 
teşekkür eder saygı, sevgi ve şükranlarımı sunarım. 

Yazar(lar) uygulama içerikli “DENEYSEL”, “VAKA” ve “KURUMSAL” içerikli araştırmalarda 
ETİK KURUL raporu gerektiren çalışmalarında mutlaka çalışmanın sisteme yüklenmesi durumunda 
ETİK KURUL raporunun “TARİHİ” ve “RAPOR BİLGİSİ – RAPOR NUMARASI” çalışma sisteme 
yüklenirken sistemde bulunan “ETİK KURUL RAPOR BİLGİSİ” kısmına gerekli bilgileri yazmak 
zorundadır. Olası bir olumsuzluk ve eksiklik durumunda dergimiz ulusal ya da uluslararası hukuk 
kuralları çerçevesinde bir sorumluluk yüklenmez. Bu konuda her türlü sorumluluk yazar(lar) aittir. Etik 
kurul raporu ve araştırmaya ilişkin resmi bilgiler bulunmakta ise mutlak surette bu bilgiler çalışma 
sisteme yüklenirken girilmelidir. Bu konuda, dergi editörleri, sistem editörleri, yayın kurulu, imtiyaz 
sahibi, yayın yönetmeni, hakem kurulu ve değerlendirme yapan hiçbir hakem yükümlülük ve sorumluluk 
altında değildir. Oluşabilecek her türlü maddi, manevi ve hukuksal bir olumsuzlukta yazar(lar) 
sorumludur. DERGİMİZ ADINA OLUŞABİLECEK HER TÜRLÜ MADDİ, MANEVİ VE HUKUKİ 
BİR DURUMDA “OLUMSUZLUKTA” DERGİMİZ TEK TARAFLI OLARAK HUKUKİ HAKLARINI 
ULUSAL VE ULUSLARARASI OLARAK SAKLI TUTAR.
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Distinguished Readers,

International Refereed Journal of Orthopedia, Traumatology and Sports Medicine is published four 
times in a year. The journal will publish three issues per year. The first issue includes six articles. I 
would like to express my gratitude to the writers of these papers. There is a growing demand in science 
and learning day by day. Major reasons for this are new discoveries and techniques related to the fields. 
The main objective of the Journal is to provide an intellectual platform for researchers and scholars 
worldwide who are all welcome to exchange their latest findings and results. The first issue has been 
published despite the limited opportunities. The journal will publish more articles in the next issues. 
We have just started to work for the journal to be indexed.  Thus, we believe that the journal will be 
included in both national and international indexes in a very near future.  The journal welcomes each 
study which will contribute to the development of science and research. The journal also welcomes 
distinguished academics who would like to be members in the science and advisory board, publication 
board and referee board. We apologize for our mistakes which we might have made in the first issue. 
We are open to criticisms, suggestions and comments to be able to publish a much more scholarly 
and a good quality journal and to be much more effective. The journal publishes three issues per year. 
The articles, approved by the two referees and a statistician, are published without delay. The journal 
publishes studies in orthopedia, traumatology, physiotheraphy, and sports medicine. The members of 
science and advisory board, publication board and referee board will be updated and the new members 
will be listed in each issue. The evaluation process takes two months. The language of the journal is both 
Turkish and English. The publication principles both in Turkish and English are available on the website 
of the journal. The writers and the members of the science and advisory board are informed about each 
process by the system automatically. The journal serves as a bridge to provide the readers with academic 
papers. We would like to thank our readers, referees, editors and writers.  

Author(s) is/are required to fill in the “DATE,” and REPORT INFO- REPORT NUMBER 
in“ETHICAL COMMITTEE REPORT” in their applied “EXPERIMENTATIVE,” “CASE,” and 
INSTITUTIONAL studies that require ETHICAL COMMITTEE report while uploading their studies 
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to the system. The journal cannot be held reponsible for any problems within the frame of national and 
international legal rules.  All the responsibility belongs to author(s). Author(s) is/are required to insert 
relevant information of ethical committee report while uploading paper to the system of the journal if 
studies require ethical committee report.  Our journal, publication board, grant holder, editorial office, 
referee and scientific boards bear no responsibilities regarding the problems that occur or will occur 
under any conditions. Author(s) is/are required to inform the journal regarding this matter. All the 
responsibility belongs to author(s) in case of any financial, moral and legal problems. THE JOURNAL 
HAS THE RIGHT TO USE ITS LEGAL RIGHTS UNILATERALLY WITHIN THE FRAMEWORK 
OF RELEVANT RULES AND LIABILITIES AGAINST THE AUTHOR/AUTHORS ACTING OUT 
OF THE FRAMEWORK OF RELEVANT PRINCIPLES or RULES.
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SPORCULARDA SKAFOİD KIRIKLARI VE  
TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Çetin YAMAN1, Ali Serdar YÜCEL2,  Bülent KILIÇ3,   
Fatih ÇATIKKAŞ4, Gülten HERGÜNER5 

1-5Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Sakarya 
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Elazığ

3Ortopedi Uzmanı, Tekirdağ
4Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu, Manisa

Özet: Skafoid kırıkları, el bileği için malunionun başlıca nedenlerinden biri olabilir. Bu kırıklar, gündelik 
yaşam aktivitelerinin yanı sıra, sportif faaliyetler sırasında da sıkça oluşabilir. Bu tür kırıkların insidansı 
boksörler, futbolcular ve jimnastikçiler ve diğer müsabaka sporcularında daha yüksektir. Kırılan skafoid, 
fleksiyon eğilimi içindedir. Skafoid psödoartrozları beş yıl içerisinde el bileğinde dejeneratif artrite yol 
açmaktadır. Skafoid kırıklarına bağlı dorsal interkalar segment instabilitesi veya skafoid kaynamama 
ilerleyici çökmesi de gelişebilir. Bu nedenle, kırık tipi ve yerleşimine özgü iyi bir tedavi planı uygulan-
malıdır. Skafoid kırıklarının tedavisi kırık ayrılma miktarına ve stabilitesine göre belirlenmektedir. Skafoid 
kırıkların yerleşimi ağırlıklı olarak (%80) bel ve tüberkül bölgesindedir. Bu bölgedeki yer değiştirmemiş 
kırıklarda kaynama oranı %90 civarında olmakla birlikte, kaynamama durumunda tedavi başarısızlığı 
%25-45 arasındadır. Kırık şüphesi olan sporculara manyetik resonans görüntülemenin hemen yapılması 
önerilir. Son yıllarda kapalı kanullü vida uygulamaları ile başarılı sonuçlar literatürde yer almaktadır. 
Bununla birlikte, hangi tedavi seçilirse seçilsin hastanın düzenli aralıklarla takip edilmesi büyük önem 
taşımaktadır. Uygulanmakta olan tüm açık veya kapalı yöntemlerde uzun süreli immobilizasyon ve ikincil 
doku hasarı önemli bir dezavantajdır. Akut skafoid kırıklarının tedavisinde yeni bir yöntem olan trape-
zio-lunat mini eksternal fiksasyon ile ek immobilizasyona ve ikincil doku hasarına gerek kalmamaktadır. 
Çalışmada sporcularda skafoid kırıkların tedavi yöntemlerinden bahsedilecektir. 38 skafoid kırıklı sporcu 
hastamızda uyguladığımız tedavi yöntemleri ve sonuçları anlatılacaktır. Uygulamalarımızda, alçı tespiti 
uyguladığımız akut kırıklı vakalarda ortalama 7.3 haftada ve perkutan vidalama uyguladığımız gecikmiş 
vakalarımızda ortalama13.4 haftada kaynama sağladık. Uzun dönem 4 yıllık takiplerimizde; cerrahi uy-
guladığımız hastalarımızın %20 sinde artrozik şikayetler oluşmuştur.

Anahtar kelimeler: Skafoid Kırıklar, Boksör, Futbolcu, Jimnastikçi, Eksternal Fiksasyon, Trapezio-Lunat
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THE SCAPHOID FRACTURES IN SPORTSMEN  
AND TREATMANT METHODS 

Abstrack: The scaphoid fractures may be one of the main reason of malunion of wrist. These fractures 
may occur during the sportive activities beside the daily life activities. The frequency of incidence of 
these kinds of fractures is higher in boxers, football players, gymnast and in other race sportsmen. The 
broken scaphoid is with flexion tendency. The scaphoid pseudoarthrosis causes degenerative arthritis in 
wrist within five years. Dorsal intercalare segment instability depending on the scaphoid fractures or the 
lack of scaphoid nonunion progredien sedimentation may develop. Therefore a good treatment plan must 
be applied particular for fracture type and settlement. The treatment of scaphoid fractures are determined 
according to the fracture disjunction amount and stability. The settlement of scaphoid fractures are pre-
dominantly (%80) at the semens and tubercule zone. The nonunion rate of the unshifted fractures in that 
zone is % 90 and in lack of nonunion the rate of the treatment failure is between % 25-45.It is suggested 
to make the magnetic resonance monitoring immediately to the sportsmen who have suspected fracture. 
The successful results of closed cannulated screw applications in the last years take part in the literature. 
In addition to this, the follow-up of the patient regularly in any kind of the treatment, has a majör im-
portance. In all open or closed methods that are being applied, long term immobilization and secondary 
tissue damage is a major disadvantage. With the trapezio- lunate mini external fixation which is a brand 
new treatment in acute scaphoid fracture, no additional immobilization and secondary tissue damage 
is needed. In the study, the treatment methods used in the scaphoid fractures shall be mentioned to the 
sportsmen and also the treatment methods that we have applied to 38 sportmen with scaphoid fracture 
shall be mentioned. In our applications, we have provided nonunion in 7.3 week at the acute fracture 
cases that plaster fixation is appliedand in the belated cases we have provided nonunion in 13.4 weeks in 
the cases we have applied percutan screwing. In our long term 4 years follow-ups; % 20 of our patients 
who we applied surgery, have arthosic complaints.

Key Words: Scaphoid Fractures, Boxer, Gymnast, External Fixation, Trapezio-Lunate
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GİRİŞ

Skafoid kemik iki karpal sıranın ilişkisini sağla-
makta ve aşırı el bileği ekstansiyonunda kırılarak 
önemli sorunlara neden olmaktadır. Avuç içi ra-
dial kısmına gelen aşırı yükler el bileği 95 - 100 
ekstansiyonda iken palmar fasyada gerilmeğe, 
tansiyona, dorsalda kompresyona neden olarak 
skafoid kırığına yol açar (Duncan ve Thurston, 
1985). Genellikle dirsek ekstansiyonda, el bileği 
dorsifleksiyonda iken açık elayası üzerine düşmeler 
sonucu meydana gelen kırıklardır. Literatürde ilk 
skafoid kırığı 1846’da Paris’ten Janjavay tara-
fından tanımlanmıştır (Barton, 1992). El bileği 
kemiklerinden skafoid kemik için çok tipik olan 
bir problem; kemiğin hiçbir şikâyet oluştur-
madan da kırılabilmesidir. Birçok kişi skafoid 
kemiği kırıldığı zaman el bileğinde çok az şişlik 
dışında bir bulgu olmadığı için bunu basit bir el 
bileği yaralanması zannedebilir. Skafoid kemik 
el bileğimizin başparmak tarafında ve başpar-
mak ile önkol kemiklerinin sonlandığı bölgenin 
arasında yer alır. Böbrek şeklindedir. Kemiğin 
kan damarları kemiğin tepesinden başlayarak 
aşağı doğru yayılır. Ancak en sık yaralanmalar 
sonrası kırık, kemiğin orta veya alt bölgelerinde 
oluşur. Burada kan damarlarının aşağıda kalan 
bir bölgeyi beslemekte çektiği güçlüğe bağlı 
olarak kaynamanın uzun sürmesi, kaynamama 
gibi sorunlarla karşılaşmasına neden olur (www.
istanbul.edu.tr ).

Skafoid kırıkları el bileği karpal kemik yaralan-
malarının %60’ını oluşturur. 40 yaş erkekler de 
en sık olarak çocuklarda ve çok yaşlılarda daha 
az sıklıkla görülür. El bileğinin üzerine düşme 
sonrasında sık görülür. Travma şiddetiyle orantılı 
yumuşak dokularda meydana gelen aşırı yaralanma 

sonucunda trapezium ve trapezoideum’un intri-
sek oblik yükleriyle skafoid fleksiyona zorlanır 
ve humback deformitesi gelişir. Yere çarpma 
esnasında el bileğinin açısı kırığın hangi bölgede 
oluşacağını belirler. Eğer el bileği çarpma esnasında 
90 derece ve üzerinde bükülecek olursa skafoid 
kemik, 90 derecenin altında bükülecek olursa 
önkol kemikleri el bileği seviyesinden kırılır. 
Bu olay en sık spor yaralanmaları veya motor 
kazaları sonrasında görülür (www.istanbul.edu.
tr) Çalışmamızda da; spora kısa sürede dönüşün 
çok önemli olduğu sporcu hastalarımızda (38 
hasta), skafoid kırık gibi zor kaynamanın elde 
edildiği kırık türündeki tecrübelerimizi paylaş-
mayı amaçladık.

Skafoid psödoartrozları bileğin dorsoradyalinde 
ağrı, aşırı ekstansiyon ve fleksiyonda ağrının 
artması, elin yakalama gücünün azalması şek-
linde bulgular gösterebileceği gibi, hiçbir bulgu 
göstermeksizin de karşımıza çıkabilir. Travma-
dan yıllar sonra karpal kollaps ve posttravmatik 
dejeneratif artrite bağlı olarak ilerleyici ağrı ve 
eklem hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkabilir. 
Posttravmatik dejeneratif artrit önceleri radyoskafoid 
eklemde iken zamanla kapitolunat eklemde de 
gelişir. Radyolojik görüntü ve interpoze dokunun 
cinsine göre skafoid nonunionları fibröz, kistik 
ve sklerotik olabilir.

Russe kırıkları kırık tipine göre üçe ayırmıştır;

(a) Transvers, (b) Horizontal ve (c) Oblik ve 
Vertikal Oblik Kırıklar. Serinin % 60’ını transvers 
kırıklar oluşturmaktadır. Bu sınıflamadaki vertikal 
oblik kırıklar, makaslayıcı kuvvetler nedeniyle 
dengesiz instabil sayılmaktadır. Güncel olarak 
kullanılan sınıflama, Herbert sınıflamasıdır. 
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Herbert ise skafoid psödoartrozlarını iki tipe 
ayırmıştır:

(1) Fibröz Union: Fragmanlar arasında1 mm’den 
az deplasman (stabil), deformasyon yok, değişik 
boylarda kistik görüntüler var.

(2) Psödoartroz: Fragmanlar arasında 1 mm’den 
fazla deplasman (instabil), kısalık ve deformas-
yon var.

Radyodiagnostikteki gelişmelere paralel olarak tanı 
daha rahat konulmaya başlanmıştır. Klinik olarak, 
travma sonrası hastanın el bileğinin radyalinde 
ağrı yakınması vardır. Radyal sinirin duyu dalları 
ile yakın komşuluğu nedeniyle normal kişinin el 
bileğinin radyaline basmakla da ağrı olabileceği 
için kesinlikle sağlam tarafla karşılaştırmalı ola-
rak muayene edilmelidir. Tanı kesinleşene kadar 
naviküler fossada travma sonrası ağrısı olan 
her hasta skafoid kırığı olarak düşünülmelidir. 
Belirli bir algoritm içinde dikkatli bir öykü ve 
klinik muayeneyi takiben hastanın el bileğinin 
posteroanterior, lateral ve semipronasyonda 
oblik grafileri çektirilmelidir. Radyolojik olarak 
kırık görülmez fakat klinik olarak skafoid kırığı 
düşünülmeye devam edilirse, iki hafta sonra gra-
filer tekrarlanmalıdır. Çekilen bu grafilerle % 97 
oranında kırığa tam tanı konulmaktadır (Duncon 
ve Thurston, 1985). Grafiler tanıyı desteklemekte 
yetersiz kalırsa tomografi, kemik sintigrafisi, 
ultrason, bilgisayarlı tomografi veya manyetik 
rezonans görüntüleme ile tanı kesinleştirilebilir 
(Larsen vd., 1993). Skafoid kırıklarının büyük 
bir kısmı ayrılmamış kırıklardır. Deplase kırıklar, 
subkapital kırıklar, kapsülün interpoze olduğu 
kırıklar ve transskafoid perilunar çıkıklar cerrahi 
tedavi edilmesi gereken skafoid travmalardır 
(Herbert, 1994). Ayrıca tanı ve tedavinin dört 

haftaya kadar gecikmiş olgularda kaynamanın 
etkilenmemesine karşın, dört haftadan eski 
kırıklarda kaynama sorunu karşımıza çıkabilir 
(Langhoff ve Andersen, 1988). Kaynamama 
sorunu ve kanlanmasının özelliğine bağlı olarak 
avasküler nekroz, skafoid kırıklarından sonra sık-
lıkla karşılaşılabilecek sorunlardır (Şener, 1996).

Şekil 1: Skafoid Kırık  
(www.eftalgudemez.com)

Fizik muayene, tanı için en değerli yöntemdir, 
ancak radyolojik tetkik genellikle bizi kesin 
tanıya götürür. Kırık hattında kayma olmamış 
kırıklar için öncelikle alçı ile takip tercih edilir-
ken, deplasman, çıkık ve tanıda gecikme cerrahi 
için kesin endikasyonlardır. Günümüzde skafoid 
kırıkları tedavisi için Herbert vidası, Acutrak 
vidası, AO vidası, Kirschner teli ve eksternal 
fiksatör gibi birçok tespit materyalleri yaygın 
şekilde kullanılmakta ve klinik sonuçları bildiril-
mektedir.  Tespit gerektiren skafoid kırıklarında 
ilk tercih, vida ile osteosentezdir. Ancak vida 
ile tespitin de kendine özgü uygulama sorunları 



5

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:01 K:03

www.otshdergisi.com

mevcuttur. İyi pozisyonda yerleştirilmemiş vida 
uygulaması sonucunda ve vida ile tespit edilmiş 
ama kaynamama, psödoartroz gibi durumlarda 
yeniden tespit için belki de Kirschner teli en iyi 
tercih olacaktır (Gökçe, 2007).

Skafoidin 5° lik fleksiyonu el bileğinde % 24 
ekstansiyon kaybına neden olur (Jüpiter, 1994’den 
akt: Kayalar vd., 2012). Skafoid’in beslenmesi 
özellik gösterir ve proksimal 1/5 bölge kırıkları 
sonrası avasküler nekroz görülmesi oranı % 100, 
1/3 orta bölge kırıklarında ise % 33’dür. Green’e 
göre klasik Russe tekniği ile kanlanması iyi bir 
skafoid kaynama % 92,  kanlanma az ise %71, 
kanlanma yok ise % 0 dır (Jüpiter, 1994’den akt: 
Kayalar vd., 2012). Skafoid psödoartrozları beş 
yıl içerisinde el bileğinde % 97 oranında deje-
neratif artrite yol açmaktadır (Ruby ve Belsky, 
1985’den akt: Kayalar vd., 2012). Klasik tedavi 
yöntemlerinin başarısız olduğu avasküler nekroz 
ile komplike olan psödoartrozlarda damarlı kemik 
greftlerinin kullanılması önerilmektedir (Bertelli 
vd., 1992; Zaidemberg vd., 1991’den akt: Ka-
yalar vd., 2012). Literatürde karpal kemiklerin 
kırıklarının damar pediküllü kemik greftleri ile 
tedavisine yönelik teknik sayısı sınırlıdır. Radial, 
ulnar, volar, karpal damar pediküllü greftler tedavi 
amacıyla kullanılmaktadır. 

ANATOMİ

Skafoidin yaklaşık % 80’i kıkırdak yüzey ile 
kaplıdır (Patterson vd., 2003) En dar yeri 6 mm 
eninde bulunmuştur (Menepace vd., 2001) Ana-
tomik yerleşim itibariyle %20 oranında proksimal 
kısım kırılır. Kırıkların geri kalan % 80’lik kıs-
mı ise bel ve tüberkül bölgesini etkiler (Kozin, 
2001). Skafoid kan akımı büyük oranda radial 
arterden dorsal çıkıntısı boyunca olmaktadır. Bu 

dorsal intraosseoz akım % 75 oranında etkilidir 
(Panagis vd., 1983). Distal polun kendine ait ve 
yeterli kan akımı olmasına karşın, proksimal kısım, 
geriye doğru akım ile beslenir. Bu yüzden bel ve 
proksimal kısım kırıkları kanlanmayı olumsuz 
etkiler. Beslenmesi bozulan kemiğin kaynama 
olasılığı düşer (Kayalar vd., 2012).

Şekil 2: Skafoidin Anatomisi

Skafoid proksimal sıradaki en büyük kemik-
tir (Gray, 2002; Ezquerro vd., 2007). Kemik 
proksimalde genişlerken distalde daralmaktadır 
(Gray, 2002). Skafoidin çok karmaşık üç boyutlu 
bir geometrisi ve oblik yönelimi vardır (Gökçe, 
2007; Ezquerro vd., 2007; Patterson vd., 2003). 
Skafoid anatomisi, yüklenme mekaniği ve ki-
nematiği nedeniyle el bileği fonksiyonlarında 
çok önemli bir yere sahiptir. Proksimal ve distal 
sıra karpal kemiklerle radius arasında mekanik 
bir bağlantıdır (Patterson ve Morimoto, 2003). 
Bir skafoid kemiği üzerindeki anatomik köşe 
taşlarına dikkat etmeliyiz. Bunlar; tüberkül, bel, 
dorsal tünel, dorsal yükseltinin dorsal apeksi, 
dorsal yükseltinin lateral apeksi, skafokapitat 
interosseöz ligamentin origosu ve fleksör karpi 
radialis tendonunun oluğudur (Ceri vd., 2004). 
Skafoidin hangi ele ait olduğunu anlamak için; 
radial eklem yüzünü superior ve dorsal yüzü 
posteriora çevirdiğimizde; tüberkülün yöneldiği 
taraf, kemiğin ait olduğu eli gösterir (Gray, 2002).
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Skafoid 5 eklem yüzüne sahiptir bu eklem yüz-
lerinin karşılıkları; radius, lunatum, kapitatum, 
trapezium ve trapezoideum üzerindedir. Skafoid 
kemiği proksimal ve distal karpal sıralar arasında 
mekanik ve dinamik bir köprü işlevi de görür 
(Patterson ve Morimoto, 2003; Green vd., 2005).

ETİYOLOJİ

Skafoid, karplar içinde en sık (%70) kırılan 
kemiktir (Rettig ve Patel, 1995). Sporla ilişkili 
yaralanmalarda ise en sık yaralanan karpal kemiktir 
(Morgan ve Slowman, 2001). El kırıkları içerisinde 
%11 sıklıkta görülür (Haisman vd., 2006). Elit 
bir jimnastikçinin ortalama haftada 3-5 gün ve 
günde beş saat çalıştığı düşünülürse, jimnastikle 
ilişkili el bileği yaralanmalarının çoğunlukla kırık 
ve çıkıklar şeklinde olması şaşırtıcı olmaz. Bu 
tür yaralanmalar erkek jimnastikçilerde daha sık 
görülmektedir. Akut yaralanmaların meydana 
gelme olasılığı yarışmalarda 10 kat daha fazla 
bulunmuştur. Jimnastikçilerde ikinci en sık ya-
ralanan bölge üst ekstremitedir. El bileği bayan 
jimnastikçilerde en sık yaralanan bölge özelliğini 
taşır. Bazı özel aktivitelerde el bileğinin vücut 
ağırlığının 16 katına kadar yük aldığı gösterilmiştir 
(Webb ve Rettig, 2008), Rettig, (Rettig, 2003), 
atletik yaralanmaların % 3-9’unun el ve el bileği 
ile ilgili olduğunu bildirmiştir. Aynı çalışmada 
birçok yaralanmanın spora özgü olarak oluştu-
ğu belirtilmektedir. Örneğin jimnastikçilerde el 
bileği sorunları % 46-87 oranında bildirilmiştir. 
Skafoid, futbolda kalecilerde ve haltercilerde ani 
el bileği dorsifleksiyonuyla, boksda impaksiyonla 
müsabaka sporlarında ise açık el ayası üzerine 
düşme ile kırılabilir (Shively ve Sundaram, 1980; 
Heckman vd., 2008).

Genellikle el bileği dorsifleksiyon ve radial 
deviyasyonda düşme ya da darbe gelmesi ile 
kırıldığı deneysel olarak da gösterilmiştir (We-
ber ve Chao, 1978). Palmar radiokarpal bağlar, 
(radioskafolunat ve radioskafokapitat) skafoidin 
bel bölgesinden geçtikleri için, dorsifleksiyon 
zorlanması sırasında proksimal kısım korunur. 
Skafoid distali aksiyel kompresif kuvvetlerden 
etkilenir ve skafoid kırılır. Kırılan skafoid eğer kırık 
hattında parçalanma içeriyorsa fleksiyon eğilimi 
gösterir ve intraskafoid açı daralır. Skafoid kırığı 
doğası gereği dengesiz bir kırıktır. Deforme edici 
kuvvetler etkisinde kalır (Kozin, 2001; Smith vd., 
1989; Moritomo vd., 2008). Skafoid distal kısmı, 
bu bölgede etkili olan bükücü ve makaslayıcı 
kuvvetlerin etkisiyle fleksiyon eğilimi gösterir. 
Zaten palmarı daha geniş olan ve dorsifleksiyon 
eğilimi gösteren lunatum da proksimal polle olan 
bağlantısı ile beraber dorsale döner. Böylece el 
bileğinde skafoid ve lunatumun birbirinin aksi 
yöndeki hareketiyle, dorsal interkalar segment 
instabilite ortaya çıkmış olur. Nakamura ve ark., 
(Nakamura vd., 1991) skafoid kaynamamalarında 
skafoidin düzeltilmesi ile DISI deformitesini 
düzeltmenin mümkün olduğunu göstermiştir 
(Kayalar vd., 2012).

KLİNİK BULGULAR

Başlıca belirtiler şöyledir: 

•	 El bileğinin başparmak tarafında ağrı ve 
gerginlik.

•	 Hareket ile aşırı ağrı oluşumu

•	 El bileği etrafında şişlik

•	 Ağrı zaman içerisinde azalıp tekrar ve daha 
derinden gelen ataklar ile seyredebilir.
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•	 Başparmağı hareketlendiren iki tendonun ara-
sında mevcut olan üçgen tarzındaki anatomik 
enfiye kutusu = anatomic snuffbox olarak 
adlandırılan bölgede ağrı olması çok karak-
teristik bir bulgudur (www.istanbul.edu.tr ).

TANI VE TEDAVİ

Hastanın ulnar deviyasyon ve pronasyon ile ağrısı 
olur. El bileği şişmiştir. Enfiye çukuru hassastır. 
Skafoid kırığının kesin tanısı travmadan 3 gün 
sonra çekilecek olan kemik sintigrafisi ile kona-
bilir. Ya da 1. hafta ile 10. günler arasında yeni 
röntgenler çekilerek tanı konabilir. İleri tetkik 
yöntemleri olan Manyetik Rezonans Görüntüle-
me (MRI) veya Bilgisayarlı Tomografiden( BT) 
faydalanılabilir (www.istanbul.edu.tr).  Radyog-
rafiler posteroanteriyor (PA), lateral, 45 derece 
pronasyonda oblik, 45 derece supinasyonda oblik 
ve ulnar deviyasyonda PA olarak alınmalıdır. İlk 
çekilen grafilerde kırık %10-20 oranında görü-
lemeyebilir (Haisman vd., 2006; Kozin, 2001; 
Kawamura ve Chung, 2008; Leslie ve Dickson, 
1981). Bu durumda 10-15 gün sonra grafi tek-
rar edilir. Bilgisayarlı tomografi (BT) ince kesit 
alındığında tanıyı koydurur. Manyetik resonans 
görüntüleme (MRG) de yine kırık hattını belir-
lemede yardımcıdır. Kemik sintigrafisi, metalik 
implantı olan ve kalp pili bulunan hastalarda MRG 
yapılamadığında kullanılabilir. Özgüllük % 100, 
özgünlüğü % 92-98 oranında verilmektedir. Pozitif 
sintigrafiye rağmen radyografilerde negatif olma 
durumu ise % 25-35 dir (Henriksen vd., 2009). 
Henriksen, (Henriksen vd., 2009) planar kemik 
sintigrafisi ile radyografilerin birleştirilmesinin 
görüntülerin yorumlanmasında belirgin katkısı 
olduğunu bunun tanı güvenirliliği ve gözlemciler 
arası farklılık azalmasını getirdiğini belirtmiştir. 

Manyetik rezonans görüntüleme kullanımında 
yanlış pozitif sonuçlar görülebilir. Bu bölgedeki 
kemik ödemi, bağ yaralanmaları yanlış yorumlara 
yol açabilir. Ancak MRG özellikle sporcularda 
kırığın dışlanması için kullanılır. Böylece spora geri 
dönüş mümkün olmaktadır (Kayalar vd., 2012). 

Skafoid proksimal bölge kırıklarında canlılığı 
değerlendirmenin üç yöntemi vardır. (i) MRG, 
(ii) ameliyat esnasında turnike açılıp parçadan 
kanamanın gözle kontrolü, (iii) artroskopik ka-
nama kontrolü.

Skafoid kırıklarındaki tedavi seçenekleri şu şe-
kilde sıralanabilir;

1. Konservatif tedavi alçılı tespit

2. Ameliyat tedavisi

2.1. Açık yerleştirme vidalı tespit (palmar/dorsal)

2.2. Kapalı yerleştirme perkutan tespit (palmar/
dorsal)

2.3. Artroskopik yardımlı perkutan tespit

2.4. Ultrasonografi yardımlı perkutan tespit (Beek 
vd., 2008).

Skafoid kırıklarının tedavisini kırığın deplasmanı, 
stabilitesi ve zamanı belirler (Canale, 2003’den 
akt: Gökçe, 2007). Skafoid kırıklarının iyileş-
mesi, benzersiz anatomisinin tamir potansiyelini 
sınırlaması nedeniyle zor gerçekleşir. İnce damar 
yapısı, kırık hattındaki yüksek makaslama kuv-
vetleri, kartilaj yapıdaki kemiğin stabil bir kallus 
oluşturmadaki yetersizliği ve eklem sıvısının kırık 
hattındaki lokal hormon ve stimulanları dilue 
etmesi; başarılı bir osteosentez için karşımızda 
duran doğal engellerdir (Slade ve Dodds, 2006).
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Skafoid üzerindeki eğilme momenti nedeniyle; 
kırık oluşturan kuvvetler, palmar kortekste komp-
resyon oluştururken, dorsal kortekste gerilim 
oluştururlar. Eğer kırık hattı bel bölgesinden daha 
proksimalde olursa deplase olma olasılığı daha 
fazladır. Çünkü proksimal ve distal ligamentler 
arasındaki zıt kuvvetler kaymaya neden olur 
(Green vd., 2005).

Şekil 3:  Vidalama

En sık karşılaşılan kırıklar üç temel kırık oluşum 
şekline sahiptirler; cerrahi bel, dorsal sulkus ve 
proksimal kutup (Compson, 1998). Compton’un 
çalışmasında incelenen 24 bel bölgesi kırığından 
sadece bir tanesi anatomik bel bölgesi kırığı olarak 
değerlendirilmiştir (Compson, 1998).

Skafoid kırıklarının tedavisinde maluniondan 
kaçınmak için anatomik redüksiyon ve stabil 
bir tespit gereklidir. Erken hareket artrit riskini 
azaltırken kaynamama ihtimalini de arttırır (Slade 
ve Dodds, 2006; Günal vd., 2002). Çoğunlukla 
skafoid kırıklarının tedavisi dirsek altı veya üstü 
başparmağı da içine alan alçılar ile yapılır. Kırığın 
kaynama süresi kemiğin tepe bölümü için 6 hafta 
iken alt uç için 6 aya kadar uzayabilir. Alçının 
haftalık kontroller ile gevşeyip gevşemediği 
kontrol edilmeli gerekirse yenilenmelidir (www.
istanbul.edu.tr). Akut skafoid kırıklarında, tip 

A1’de 2 - 3 hafta, tip B2’de ise 6-8 hafta alçılı 
tedavi uygulanır. Tip B1 ve B2 de kırık hattındaki 
açıklık 1 milimetreden daha az ise 8 -12 haftalık 
alçılı tedavi denenir. Takipte gerekirse tespit 
yapılır. Alçı çıktıktan sonra el bileği eklem hare-
ketini düzenleyici fizik tedavi ve rehabilitasyona 
başlanmalıdır. Hemen görülerek alçı tedavisinin 
başlandığı skafoid kırıkları bile bazen uygun 
şekilde iyileşmeyebilir. Nonunion (kaynamama) 
ile karşılaşıldığı zaman cerrahi tedavi ile kemik 
grefti ve internal fiksasyon uygulanmalıdır. Bu 
yöntemle % 75 başarı sağlanabilir. Kırığın ay-
rışmış olduğu durumlarda cerrahi tedavi tercih 
edilir. Ameliyat esnasında kemik uçları bir araya 
getirilerek vida ya da teller ile tutturulur. Zaman 
zaman kemik grefti kullanılabilir. Skafoid kemik-
leri çok uzun zamanda iyileşir. Tanı da gecikme 
kaynama şansını azaltır ve ileride problemler ya-
şanmasına neden olur. En önemli komplikasyonu; 
artrit olup ağrı gidermek için eklem dondurucu 
operasyonlar uygulanmak zorunda kalınabilir 
(www.istanbul.edu.tr). Kırık hattında 1 milimet-
reden fazla açıklık bulunan B grubunda ise açık 
redüksiyon internal tespit uygulanır. Tip C ve D 
kırıklarda birçok teknik ile grefleme seçenekleri 
mevcuttur (Canale, 2003’den akt: Gökçe, 2007; 
Green vd., 2005). Skafoid kırıklarının büyük bir 
yüzdesi alçılı tespit ile başarıya ulaşmıştır. Buna 
rağmen bazı olgularda, anstabil veya deplase 
kırıklardaki kaynamama gibi kemik fragmanlar 
arasındaki kaynamayı desteklemek ve tespit 
süresini azaltmak için internal fiksasyon tercih 
edilir. İnternal fiksasyondaki amaç, kırık hattında 
stabiliteyi koruyarak kaynamayı hızlandırmaktır. 
Vidalar ve Kirschner telleri skafoid kırıkları için 
en sık kullanılan tespit materyalleridir (Ezquerro 
vd., 2007).
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Şekil 4: Skafoid Kemik Kırıklı Hastanın  
Röntgen Görüntüsü

Şekil 5: Hastanın Cerrahi Tedavi Sonrasın-
daki Röntgeni (www.turkhandsociety.org)

Skafoid distal kutuptaki fleksiyon kuvveti ve 
proksimal kutuptaki ekstansiyon momenti ne-
deniyle karakteristik yuvarlak sırt kamburluğu 
deformitesi kronik skafoid malunionlarında 
görülür (Green vd., 2005). Deneysel olarak, 

herbert vidasının ve kanüle vidaların, bir çift 
paralel Kirschner teline göre eğme kuvvetlerine 
dayanma gücü daha fazladır (Ezquerro vd., 2007; 
Toby vd., 1997; Rankin vd., 1992). Bu sonuca 
ulaşan araştırmacılar Kirschner teli ile tespit için 
paralel olarak gönderilen iki adet Kirschner teli 
kullanmışlardır. Ancak Kirschner tellerinin olası 
başka konfigürasyonları göz önüne alınmamıştır 
(Ezquerro vd., 2007). Bir başka açıdan da; kolay 
kullanımı, stabil bir fiksasyon sağlaması ve mi-
nimal diseksiyon ile ligaman hasarlarına neden 
olmaması Kirschner telleri uygulamalarının faydalı 
yönleridir (Ezquerro vd., 2007). Trapeziolunat 
eksternal fiksatörün en temel avantajı basit uy-
gulanabilirliğidir. İnternal fiksasyona göre daha 
minimal cerrahi beceri gerektirir. Trapeziolunat 
eksternal fiksatör kullanımının orta dönem sonuçları 
cesaretlendiricidir (Günal vd., 2002). Eksternal 
fiksatör kullanımının bir avantajı da, postopera-
tif birinci gün ellerini serbest kullanabilmesini 
sağlaması ve stabilite kaybı olmamasıdır (Günal 
vd., 1994; Gökçe, 2007).

Skafoid kırıklarının tedavisinde en önemli sorun-
lardan birisinin, tedavi yöntemi ne olursa olsun 
kırığın kaynamasının değerlendirilmesi olduğu 
açıktır. İster alçılı konservatif tedavi, ister perkütan 
tespit ya da açık yerleştirme + trikortikal kemik 
grefti yapılmış olsun, bazen standart grafilerle 
durum anlaşılamayabilir. Bu durumda altı haf-
talık aralıklarla röntgen çekilmesi, 2.-3. ayda ise 
hala şüphe varsa BT ile değerlendirme yapılması 
önerilir. Dias ve ark. (Dias vd., 1989) bir yıl sonra 
çekilen grafilerde, onceki saptadıklarına gore 
kaynamamanın daha yüksek (%12.3) olduğunu 
bildirmişlerdir. Smith ve ark., (Smith vd., 2009) 
tanı için BT’nin de proksimal kısım avaskuler 
nekrozunda kullanılabileceğini göstermiş ve 
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bu kısımdaki radyodens (sklerotik) görünümün 
histolojik olarak da vaskuler nekrozla ilişkili 
olduğunu bildirmişlerdir (Kayalar vd., 2012).

Skafoid psödoartrozları uzun süreli alçı tespiti, 
greftli veya greftsiz internal tespit ve darbeli 
elektromanyetik alan yöntemleri kullanılarak 
tedavi edilebileceği yukarıda belirtilmiştir. Fakat 
bu yöntemlerle kaynama % 10 -% 50 oranında 
başarısızlıkla sonuçlanır (Jüpiter, 1994). Damarlı 
kemik greftlerinin uygulandığı az sayıdaki seri-
lerde ise kısa tesbit süresi ve kaynama oranının 
yüksekliği en önemli avantajlar olarak gösteril-
mektedir (Zaidemberg, 1991). Bertelli’nin birinci 
dorsal metakarpal ve Zaidemberg’in tanımladığı 
distal dorsoradial radius greftti dorsal yaklaşım 
gerektirmektedir ve volar yaklaşıma göre daha 
kolaydır (Yücetürk vd., 1996).

Distal 1/3 skafoid kırıklarına anteriordan, proksimal 
1/3 kırıklarına dorsalden girişim uygulamalarıdır 
(Baldly vd., 1993; Gelberman ve Menon, 1980). 
Gelberman’a göre skafoidin damarlarının % 70-
80’i dorsalden, % 20-30’u volardan tüberkülden 
girmektedir. Dorsal girişimle bu besleyici damarların 
ve radyal sinirin duyu dalının zedelenme olasılığı 
çok fazladır. Kırığı redükte ettikten sonra mümkün 
olduğunca kırık hattına kompresyon yaparak, 
uygun boydaki Herbert vidası ile osteosentez 
yapmanın ve otojen kemik grefti kullanmanın 
kırığın kaynamasında önemlidir (Şener vd., 1996).

Akut vida tespiti açık girişimle de yapılabilir. 
Palmar açık yerleştirme yapılmasının, palmar 
radiokarpal bağların kesilmesi ve radial arterin 
yüzeysel dalının zarar görmesi gibi dezavantajları 
vardır. Oysa perkütan teknik hem bağları korur 
hem de harekete erken başlama avantajına sahiptir. 
Buna karşın perkütan tespitin dezavantajı ise, 

cerrahın erken öğrenme dönemlerinde radyasyona 
fazlaca maruz kalınmasıdır (Haisman vd., 2006; 
Russe, 1960; Beek vd., 2008; Moser vd., 2003).

Cerrahi tedavinin kaynama suresi üzerine olumlu 
etkisini gösterir kanıt azdır. Cerrahi grup, işe/
spora erken dönüyor görünse de, uzun takipte 
gruplar arasında hareket genişliği ve kavrama gücü 
açısından fark yoktur (Grewal ve King, 2009).

Sporculardaki skafoid kırıklarının farkını, kısa 
zamanda spora dönme isteği oluşturmaktadır. 
Diğer önemli bir nokta ise, tedavinin en iyi şe-
kilde ve sporcunun performansını etkilemeyecek 
sürede sonlandırılmasıdır. Alçılı tedavi seçildi-
ğinde, sure en az 8-12 hafta olacaktır. Genelde 
yer değiştirmemiş skafoid kırıkları uzun ya da 
kısa spica alçısı ile tespit edilebilir. Sporcunun 
yaptığı aktiviteden minimum üç ay geri kalması 
söz konusudur. Kırık kaynayıncaya kadar bu sure 
altı aya kadar çıkabilir (Adams ve Steinmann, 
2007; Skirven ve Trope, 1994). O yüzden skafoid 
kırıklarında perkütan tespit giderek yaygın hale 
gelmektedir (Menapace vd., 2001; Moser vd., 
2003; Yip vd., 2002; Vinnars vd., 2008; Van Der 
Molen vd., 1999; Slade vd., 2008).

Sporcularda, skafoidin perkütan tespiti için, aile 
ve kendisiyle cerrahinin getireceği riskler ve ko-
laylıklar konuşulmalıdır. Kaynamama olasılığının 
% 10-15 olduğu alçılı tedavinin dezavantajları göz 
önüne alınacak olursa, bir sporcu için perkütan 
tespit daha avantajlıdır (Geissler, 2009).

Kayması olmayan veya minimal yer değiştirmesi 
olan kırıklarda cerrahi tedavi uygulanması son 
zamanlarda yaygınlaşmaktadır. Burada hastanın 
sosyo-ekonomik kayıpları, alçılı tedavinin uzun 
sürmesi, cerrahinin kısa dönem kazançları göz 
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önüne alınmaktadır. Skafoidin yer değiştirmemiş 
akut kırıklarında alçılı tedavi ile %90’ın üzerinde 
kaynama olasılığına olsa da, günümüzde artık 
bu tür kırıkların perkütan tespiti giderek daha 
yaygınlaşmaktadır (Shih, 2005; Yip vd., 2002; 
Chen vd., 2010; Adams ve Steinmann, 2007; 
Haddad ve Goddard, 1998a; Mcqueen vd., 
2008; Meermans ve Verstreken, 2008; Haddad 
ve Goddard, 1998b).

UYGULAMA

Çalışmamızda; çeşitli tarihlerde skafoid kırığı 
nedeniyle tedavi ettiğimiz 38 hastamızı dahil 
ettik. Hastalarımızın tamamı aktif sporcudur 
ve sportif faaliyetleri esnasında oluşan el bileği 
travmaları nedeniyle tarafımıza başvurmuşlardır. 
22 hastamız travmadan hemen sonra, 16 hastamız 
travma sonrası 5-22 gün içinde başvurmuşlardır. 
Tüm hastalarımızda el bileği ağrısı ve hareket 
kısıtlılığı ortak şikayetlerdir. Hastalarımızın 
ortalama yaşı 32.8 dir. 11 hastamız bayan ve 27 
hastamız erkektir. 

Tüm hastalarımız, detaylı fizik muayeneden 
sonra 3 yönlü (posteroanterior, lateral ve oblik) 
grafilerle değerlendirilmiştir. Gecikmiş vakalarda 
magnetik rezonans inceleme yapılmıştır.

24 hastamıza (17 hasta akut kırıklı ve 7 hasta 
gecikmiş kırıklıdır) uyguladığımız dirsek üstü 
ve baş parmağı içine alan sirküler alçı uygula-
ması sonrası 2 haftada bir çekilen radyografilerle 
poliklinik takibi uygulanmıştır, alçı 4.haftada 
dirsek altına kısaltılmıştır ve ortalama 7.3 haftada 
kaynama nedeniyle alçı tamamen çıkartılmıştır. 
Bu hastalarımız, kendi kendine egzersiz yapmış-
lardır. Cerrahi perkutan vidalama uyguladığımız 
14 hastamızda (Şekil 6), cerrahi sonrası dirsek 

altı sirküler alçılama uygulanmıştır ve 2 haftalık 
radyografi takiplerine alınmıştır, ortalama 13.4 
haftada kaynama elde edilmiş ve alçı çıkartılmıştır. 
Bu hastalarımız fizik tedavi programına alınmıştır.

Şekil 6:  Skafoid Kırıklı Hastamıza Perku-
tan Vidalama Uygulamamız

Hastalarımız ortalama 4 yıl takip edilmişlerdir ve 
% 20 oranında artrozik bulgular ve buna bağlı 
şikayetler görülmüştür.

TARTIŞMA

Skafoid kırıkları el bileği karpal kemik yara-
lanmalarının %60’ını oluşturur. 40 yaş erkekler 
de en sık olarak çocuklarda ve çok yaşlılarda 
daha az sıklıkla görülür. El bileğinin üzerine 
düşme sonrasında sık görülür (www.istanbul.
edu.tr). Skafoid, karplar içinde en sık (%70) 
kırılan kemiktir (Rettig ve Patel, 1995). Sporla 
ilişkili yaralanmalarda ise en sık yaralanan karpal 
kemiktir (Morgan ve Slowman, 2001). Skafoid 
psödoartrozları beş yıl içerisinde el bileğinde 
dejeneratif artrite yol açmaktadır.

Skafoid kırıklarının tedavisini kırığın deplasmanı, 
stabilitesi ve zamanı belirler (Canale, 2003’den 
akt: Gökçe, 2007). Skafoid kırıklarının tedavi-
sinde en önemli sorunlardan birisinin, tedavi 
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yöntemi ne olursa olsun kırığın kaynamasının 
değerlendirilmesidir.

Çalışmamızda, 38 hastamızda elde ettiğimiz % 
100 lük başarı oranı çok önemlidir. Bunun sebebi 
olarak; Tedavide kullandığımız 2 yöntem; 1) 
Alçılı tespit 2) Perkutan vidalama, skafoide en 
az zararla uygulanan yöntemlerdir ve kemiğin 
kan dolaşımını azaltıcı riskler içememektedir. 
Hastalarımızın ortalama yaşı 32.8 dir ve genç 
hastalardan oluşmaktadır. Başvuru zamanları 
0-22 gün aralığındadır ve çok geç değildir. Mi-
nimal deplasmanlı 14 hastamıza, alçı uygulaması 
yapmadan direkt perkutan vidalama yapmamızın 
avantajı olumlu sonuçlara yansımıştır. Hastaları-
mızın hepsinin sporcu ve aktif olmasının önemli 
olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızda 4 yıllık takiple elde ettiğimiz %20 
lik artritik bulguların ve bu bulguların el bileği 
fonksiyonunu etkilemeyecek düzeyde olmasının 
önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Çalışmamızın 38 hastayı içermesi, cerrahi çeşitlilik, 
uzun takip süresi, farklı cerrahların uygulamalarını 
ve demografik çeşitlilik içermemesinin, çalışma-
mızın kısıtlıklıkları olduğunu düşünmekteyiz.

SONUÇ

El bileği skafoid kırıkları sık görülen el bileği 
kırıklarındandır. Sporcularda skafoid kırığı, erken 
spora dönüşün önemli olmasından dolayı daha 
fazla önem oluşturur. Skafoid kemiğin kaynamama 
ve yetersiz tedaviye bağlı uzun yılar içerisinde 
artrit oluşturma riskinden dolayı önemlidir. 

Akut veya erken (3 haftaya kadar) gecikmiş 
kırıklarda; hastaya minimal travma ile skafoi-
din kan dolaşımını azaltma ihtimali en az olan 

gerek konservatif gerekse cerrahi uygulamalar-
la çok iyi sonuçlar elde ettiğimiz 38 hastalık 
uygulamamızda; alçılı uygulamalar ve cerrahi 
kapalı perkutan vidalama yöntemi ile elde ettik. 
Hastalarımzıın tümünde kaynama oluşmuştur 
ve 4 yıllık takibimizde % 20 hastamızda erken 
artrozik bulgulara rastladık. 
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SPORCULARDA GÖRÜLEN EL FALANKS KIRIKLARI

Fatih ÇATIKKAŞ1, Ali Serdar YÜCEL2, Çetin YAMAN3, 
Gülten HERGÜNER4, Bülent KILIÇ5

1Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu, Manisa 
2Fırat Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ

3-4Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Adapazarı
5Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, Tekirdağ

Özet: Sporcunun kariyerini etkileyebilen, falanks kırıkları daha çok spor yaralanmaları sonucu oluşur ve 
oldukça sık görülen yaralanma tipidir. Falanks kırıkları akut travmalara bağlı veya sporun türüne göre 
elin aşırı kullanımı ve zorlanması sonucu oluşur. Falanks kırıkları tüm spor yaralanmaları içerisinde %3 
ila %25 oranında görülür. Özellikle voleybol, hentbol, basketbol, boks, rugby, tırmanma, doğa sporları ve 
kış sporlarında (kayak, paten, snowboard vb.) sıkça görülebilmektedir. Klinik bulgu olarak ilk aşamada 
parmak eklemlerindeki deformite, dolaşım bozukluğu, parmakların postürü, duyu kaybı, ödem, ciltte renk 
değişiklikleri ve fonksiyon kaybı görülebilir. Falanks kırıklarının tedavisi amatör, profesyonel sporcular 
ya da sedanterler için aynıdır. Ancak sporcular açısından endikasyonlar, ameliyat sonrası tespit süresi ve 
bakım ile spora dönüş süresi daha da önemlidir. Bu kırıkların tedavisinde amaç sporcuyu olabildiğince 
erken spora döndürmek ve tekrarlama olasılığını en aza indirmektir. Sporcularda görülen Falanks kırıkları-
nın tedavisi sırasında yapılan spor şekli, oyuncunun spor ortamındaki konumu, seviyesi ve elini kullanma 
sıklığı dikkate alınmalıdır. Falanks kırıklarında konservatif veya cerrahi tedavi uygulanabilir. Sporcuların 
el ve parmak fonksiyonlarını yaralanma sonrası bir an önce geri kazanabilmeleri için erken mobilizasyon 
ve rehabilitasyon da önemlidir. Uygulamalarımızın tamamının konservatif ve lokal anestezi ile yapılan 
vakalardan oluştuğu çalışmamızda; çeşitli tarihlerde tedavi ettiğimiz 278 el falanks kırıklı sporcu hastamızın 
(Şekil 10, Şekil 11, Şekil 12, Şekil 13, Şekil 14), uyguladığımız çeşitli konservatif ve cerrahi yöntemlerle, 
ortalama 3.6 haftada spora dönüşünü sağladık.  

Anahtar kelimeler: Sporcu, Kırık, El, Falanks, Spor Yaralanması
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HAND PHALANX FRACTURES  
OBSERVED IN THE SPORTSMEN 

Abstract: Which may affect the athlete’s career, phalangeal fractures as a result of sports injuries and 
more common types of injuries are quite common. Phalangeal fractures as a result of acute trauma or 
overuse occurs. Phalangeal fractures in all sports injuries occur from 3% to 25% . In particular, volleyball, 
handball, basketball, boxing, climbing and winter sports are seen frequently in. In the first stage of clinical 
signs of deformity in the finger joints , circulatory disorders , posture of the fingers , sensory loss , edema, 
skin discoloration and loss of function may occur. Phalangeal fractures of the amateur and professional 
athletes or sports are the same for all the people they deal with. Differences in treatment of indications 
in athletes, detection of post-operative period and the timing of maintenance is due to return to play. The 
goal of treatment of these fractures athlete to return to sports as early as possible and to minimize the 
likelihood of recurrence. Phalangeal fractures during treatment with sport mode, the player’s place in 
the game, the level and use your hands need to be considered. Phalangeal fractures can be treated with 
conservative or surgical treatment. Athletes for a moment before hand and finger function after injury 
recovery and rehabilitation is also important to enable early mobilization. In our study, the all patients in 
different dates were treated conservatively or by methods done with local anesthesia. 278 patients ( all 
of them were interested with sport) with phalangeal fractures in their hands were treated and returned to 
sport aproximately 3.6 weeks.

Key Words: Athletes, Cracked Hands, Phalanges, Sports Injury
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GİRİŞ

Falanks; el ve ayak parmaklarındaki kemiklere 
verilen addır. El ve ayakta başparmak iki, öteki 
parmaklar ise üç falankstan oluşur. Bunlar yakın, 
orta ve uzak falanks olarak adlandırılır. Falankslar 
birbirine geniş bükme ve germe hareketlerini 
sağlayan eklemlerle bağlanır. Yakın falankslar 
elde ve ayakta bilek kemiklerine eklemlenir. 
Uzunlukları birinciden üçüncüye doğru azalır; 
tırnak falanksı adı verilen sonuncu falanks çok 
kısadır ve at nalı biçimli yarı yuvarlak bir ibik ile 
son bulur (www.saglikkitabi.org) (bkz Şekil 1).

Şekil 1. El Anatomisinde Falankslar  
(www.elcerrahi.com) 

Şekil 2. El Kemikleri, Karpal, Metakarpal, 
Falanks (www.istanbul.edu.tr)

Falanks kırıkları elde en sık görülen kırıklarıdır. 
Acil servise travma nedeniyle başvuran hastaların 
%14-28’ini bu kırıklar oluştur. Tüm el kırıklarının 
% 46’sı falanks kırıklarıdır (Herdem ve Bayram, 
2006). Ülkemizde yapılan bir çalışmada 12803 
kırıktan 1035’i falanks kırığı olarak saptanmıştır 
(Kaplan, 1991).  Buna göre el kırıkları tüm kı-
rıkların % 12’sini, üst ekstremite kırıklarının % 
23’ünü oluşturmaktadır. Bu kadar sık rastlanan 
el kırıkları çoğunlukla basite alınarak tedavi 
edilmeye çalışılır, ancak basit görülen bu kırıklar 
hem hastayı hem de hekimi sonuçları açısından 
üzebilir (Stern, 1999; Ada ve Bal, 2004). 

Falanks kırıkları her türlü sportif faaliyette oldukça 
fazla görülen yaralanmalardır (Barton, 1997; Brown, 
1977). Sporcularda falanks yaralanmaları önemli 
bir yer tutmakta, bu da sporcunun fonksiyonel 
kapasitesini tehlikeye atmaktadır. Günümüzde 
spor yapan birey sayısının sürekli olarak artması 
nedeniyle hekimlerin bu yaralanmalarla karşılaşma 
sıklığı da artmaktadır. Ülkemizde netball, rugby, 
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tag rugby, kaya tırmanışı, düz duvar tırmanışı, 
kick-boks gibi sporlar çok yaygın olmasa da, 
boks, jimnastik, golf, tenis, futbol, voleybol, atle-
tizm, kayak gibi sporlar gerek amatör gerekse de 
profesyonel olarak yaygın olarak yapılmaktadır. 
Futbol, basketbol, hentbol ve yakın dövüş sporları, 
golf ve tenis gibi sporlarla uğraşanlarda eli aşırı 
kullanıma bağlı olarak falanks kırıkları ortaya 
çıkmaktadır (Ay vd., 2012).

FALANKS KIRIKLARININ  
SINIFLANDIRILMASI

Falanks kırıklarını üç grupta inceleriz:

A) Distal Falanks Kırıkları

Elin en sık görülen kırıklarıdır. Tüm el kırıklarının 
%45-50’sini oluşturur. Sıklıkla tırnak yatağı yara-
lanması ile birliktedir. Tırnak altı hematomunun 
tedavisi önemlidir. Tırnak yatağının %50’sinden 
fazlasını ilgilendiren bir hematom var ise, tır-
nağın kaldırılması ve matriks yaralanmalarının 
değerlendirilmesi gerekebilir. Tırnak her zaman 
korunmalı ve bir atel gibi kullanılmalıdır. Distal 
falanks kırıkları “tuft”, cisim, epifiziyel kırıklar 
olarak ayrılabilir. Genellikle basit bir atelleme 
yeterlidir. Açık ve deplase kırıklarda K-teli ile 
tespit yapılabilir. Rotasyonel deformite, orta ve 
proksimal falanks kırıklarına göre daha azdır 
ancak gelişebilir. 

Çekiç parmak; distal falanksın dorsal eklem yüzünü 
ilgilendiren kırığıdır. Ekstansör tendon yapışma 
yerini ilgilendirmesi açısından önemlidir. 

Şekil 3: Çekiç Parmak

Genellikle konservatif tedavi tercih edilir. Atelleme 
süresi diğer distal falanks kırıklarına göre uzundur 
(4-6 hafta). Cerrahiden genellikle kaçınmak ge-
rekir, ancak kırık parça eklemin 1/3’ünden fazla 
ve eklemde subluksasyon varsa cerrahi tedavi 
düşünülür. Cerrahi tedavide kapalı yöntemlerle 
tespit yapılmaya çalışılmalıdır. Yüksek komp-
likasyon oranları nedeniyle çok özenli cerrahi 
teknik uygulamasını gerektirir (Green ve Butler, 
1996; Burkhalter, 1989; Ada ve Bal, 2004). Distal 
falanks kırıklarının sınıflandırması şöyledir (www.
istanbul.edu.tr):

Şekil 4: Distal Falanks Kırığı

A. Ezilme kırıkları

1. Basit
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2. Parçalı

B. Cisim kırıkları

1. Transvers

a) Stabil

b) Non-stabil

2. Longitudinal

C. Eklemi ilgilendiren kırıklar

1. Volar (profundus avülsiyonu)

2. Epifiz kırıkları

a) Çocuk (Salter Harris Tip 1 veya 2)

b) Adolesan (Salter-Harris Tip 3)

3.Dorsal (mallet finger) (www.istanbul. edu.tr ).

Şekil 5: Distal Falanks Kırığı Grafisi

Şekil 6: Distal Falanks Ekstansör Tendon  
Kopma Kırığı

B) Orta Falanks Kırıkları

Fleksör ve ekstensör mekanizma orta falanksa 
çok yakın olduğu için bu tip kırıklarda tendon 
yapışıklıkları sıktır ve fonksiyonu etkiler. Orta 
falanks distal kırıklarında, proksimal parça FDS 
tendonunun çekmesi ile palmar yöne; distal parça 
ekstensör mekanizmanın çekmesi ile dorsal yöne 
kayar. Kapalı redüksiyonu güçtür. Genellikle K-teli 
ile internal tespit gerekir. Cisim kırıkları genellikle 
stabildir. Oblik ve spiral kırıklar kaymaya eğilim 
gösterir. Ancak yine de konservatif tedavi denen-
melidir (Ada ve Bal, 2004). 

C) Proksimal Falanks Kırıkları

Bu kırıklarda, rotasyon ve açılanma, hareket kı-
sıtlılığı ve eklem sertliğine yol açar. En yüksek 
komplikasyon oranına sahip kırıklardır. 3 mm’ye 
kadar olan kısalık kabul edilebilir. Tespitte vida, 
Kteli, mini plaklar kullanılabilir. Transvers kırık-
larda proksimal parça palmara kayarsa cerrahi 
tedavi gerekli olur (Ada ve Bal, 2004). Stabil ve 
non-deplase (ayrılmamış) kırıklar atel veya diğer 
parmağa tesbit ile tedavi edilirler. Hastanın yaşı ve 
profesyonel yaşantısına göre kırıkların tedavileri 
planlanır. Tedavide kirşner tespiti, vidalar, plak ve 
vidalar, eksternal fiksatör kullanılabilir. Redükte 
edilmemiş intra artiküler kırıklar ağrı, açılanma, 
hareket kısıtlılığı ve geç dönemde dejeneratif 
artrite neden olabilirler. Kırık meydana gelmiş bir 
parmağın erken mobilizasyonu önemlidir. Eklem 
sertliklerinin önlenmesi için erken mobilizasyonun 
sağlanması gerekir. Bu da kırığın iyi tespit edilmiş 
olmasına bağlıdır (www.istanbul.edu.tr) Orta ve 
proksimal falanks kırıkları: Stabil ve non-deplase 
(ayrılmamış) kırıklar atel veya diğer parmağa tespit 
ile tedavi edilirler. 
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Değişik bölgelere yapışan tendonların çekmesine 
bağlı olarak falanks kırıkları, çok fazla kayma eği-
limi gösterir. Proksimal falanks kırıkları intrinsik 
kaslar, santral slip ve lateral bantların çekmesi ile 
tepesi palmarde açılanma gösterir. Orta falanks 
kırıkları proksimalde santral slip çekmesine bağlı 
tepesi dorsalde açılanma gösterirken, distalde 
fleksör digitorum superfisyalis ve terminal tendo-
nun çekmesi nedeniyle tepesi palmarde açılanma 
gösterir (Morgan ve Slowman, 2001). Parmaklara 
gelen doğrusal travmalar çoğu kez açılanma eği-
limindeki transvers kırıklara neden olur. Bu tip 
kırıklarda rotasyonel deformitenin radyografi ile 
anlaşılması çok zordur. Distal falanksta bu kırıklar, 
tırnak yatağı yaralanması ile birliktelik gösterir. 
Parmaklara gelen makaslama kuvvetleri kısa oblik 
kırıklara, burkulma kuvvetleri ise spiral kırıklara 
neden olur ve bu kırıklar dönme, açılanma, kı-
salık ile kaymamış olsalar bile potansiyel olarak 
kaymaya eğilimlidirler. Bu şekilde takip edilen 
kırıklarda ise ekstansör yetmezlik, kaynamama, 
parmak sertliği ile fonksiyon kayıpları görülebilir 
(Morgan ve Slowman, 2001; Rettig, 2004; Stern, 
2005; Nalbantoğlu vd., 2009). Sporcularda düşük 
enerji ile oluşan falanks kırıkları başlangıçta 
stabil olsalar da hem kırığın doğası gereği, hem 
de sporcunun normal hastalardan daha hareketli 
olması nedeniyle kayma eğilimindedirler. Çocuk 
sporcularda ise falanks kırıkları çoğunlukla yaş 
ağaç kırığı şeklinde görülürler veya kalın periost 
nedeniyle stabildirler. Bu yaş grubunda eklem 
içi kırıkların büyük çoğunluğu Salter-Harris tip 
II kırıklardır (Stern, 2005).

KLİNİK BULGULAR VE İLK MUAYENE

Spor yaralanması sonrası parmakta şişme, mo-
rarma ve hareket kaybı falanks kırığı yönünden 

şüphe uyandırmalıdır. Bazı hallerde ise parmakta 
deformite ve açılanma gözle görülür. Her durumda 
radyolojik inceleme mutlaka yaptırılmalıdır. Bu 
noktada şüphe edilen her parmağın ayrı ayrı iki 
yönlü grafileri istenmelidir. Sadece el grafisi isten-
diğinde falankslar çoğu kez oblik görülmekte ve 
kırık tanısının konulması zorlaşmaktadır (Gereli 
vd., 2012). 

Kırığın tedavisinin iyi yapılması iyi bir radyolojik 
tetkik ile mümkündür. Bunun için en azından 3 
yönlü grafi gereklidir; posterior-anterior (PA), oblik 
ve lateral grafiler. Tam lateral grafide parmakların 
üst üste binmesinden dolayı değerlendirme yapmak 
zordur. Bu yüzden özel pozisyon grafileri gerekli-
dir. Falanksların yan grafileri elin ve el bileğinin 
nötral pozisyonunda; yani önkol nötralde, elin 
ulnar yüzü kasete değecek tarzda çekilir. Parmak-
lar birbirinden ayrılarak sünger merdiven üzerine 
yerleştirilir. Parmaklarda da gerektiği durumlarda 
oblik grafiler alınır. Falankslarda deformite, ön-
arka veya yana açılanma ya da rotasyon şeklinde 
olur (Ada ve Bal, 2004). 

Spor yaralanmalarında, yaralanma sırasında par-
makların hangi pozisyonda olduğu belirlenmelidir 
(Akgün vd., 2012). Hastanın hangi spor dalı ile 
uğraştığı, önceki parmak yaralanmaları ve varsa 
parmak kaybı not edilmelidir (Akgün vd., 2012; 
Bindra ve Foster, 2009; Jüpiter vd., 2010). 

Genel parmak muayenesinde devaskülarizasyonun 
miktarı, derinin durumu, parmakların postürü, de-
formite ve kanamanın varlığı kaydedilmelidir. İki 
taraflı kuvvet kontrol edilmelidir (Akgün vd., 2012; 
Bindra ve Foster, 2009; Jüpiter vd., 2010). Hasta 
yumruğunu sıktığında orta ve distal falanksların 
oryantasyonu gözlenmelidir. Yumruk yapılınca 
hastanın parmak uçları bir araya gelir. Başparmağın 
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ucu diğer dört parmağın ucuyla temas halindedir. 
Bu kabaca median, ulnar ve radial sinir motor 
fonksiyonunun normal olduğunu gösterir. Tutma 
fonksiyonu mutlaka test edilmelidir (Akgün vd., 
2012). Hasta başparmakla işaret parmağı arasına 
konan gazete kağıdını sıkıca tutar. Kuvvetsizlik 
median sinir veya ulnar kollateral bağ ayrılmasını 
gösterir, yaralanmanın değerlendirilmesi meka-
nizmaya bağlıdır (Johnson ve Culp, 2009). Sinir 
testinin parmak yaralanmalarında yapılması gerek-
mektedir. Median sinir testinde başparmağın distal 
falanksı dirence karşı fleksiyona getirilir. Hasta 
opozisyon yapabiliyorsa median ve ulnar sinir 
fonksiyonu normaldir (Johnson ve Culp, 2009). 
Ulnar sinir testinde parmaklar ayrılır ve dirence 
karşı hastanın onları bir araya getirmesi istenir. 
Hipotenar kaslar test edilir, parmaklar uzatılır ve 
hareketlerine bakılır (Johnson ve Culp, 2009). 
Duyu testi iki nokta ayrımı ile belirlenir. Sağlam 
ve yaralı el karşılaştırılmalıdır. Duyu defisiti po-
tansiyel digital arter laserasyonunu düşündürür. 
Çünkü digital sinir ile ikisi yakın seyreder (Tuttle 
vd., 2006; Akgün vd., 2012).

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Falanks kırıklarının tedavisinde kullanılan tedavi 
yöntemlerini kısaca şöyle sıralayabiliriz;

A) Konservatif Tedavi Yöntemleri

•	 Erken aktif hareket: El kırıklarının büyük bir 
kısmını oluşturan stabil kırıklar erken aktif 
hareketle tedavi edilir. Ağrılı durumlarda bir-
iki hafta süre ile geçici atelleme yapılır. Erken 
aktif harekette, parmakların birbirine tespiti 
en basit yoldur. En az üç hafta süre ile tespit 
devam etmeli, sonraki üç hafta ise hasta elini 

korumalıdır. Sonuçlar genellikle mükemmeldir 
(Ada ve Bal, 2004). 

•	 İmmobilizasyon: İmmobilizasyon genellikle iki 
parmağı içine almalıdır. Palmar yüzden atelleme, 
dorsal yüze göre daha sık yapılır. Proksimal 
falanks kırıkları MF eklem 90° fleksiyonda ve 
interfalangial eklemler ekstansiyonda (Edinburg 
pozisyonu) tespit yapılır. Bu pozisyon MF eklem 
fleksiyonda iken kollateral ligamentin en gergin 
olduğu pozisyondur. Aynı şekilde interfalangial 
eklemler ekstansiyonda iken kollateral ligament 
ve palmar kapsül uygun gerginliktedir. Böylece 
yumuşak dokuların kısaldığı durumlardaki 
fibrozis önlenerek eklem sertliklerinin önüne 
geçilir. Pratikte interfalangial eklemlerin flek-
siyonda ve MF eklemlerin ekstansiyona yakın 
tespitiyle sık karşılaşılır. Bu da MF eklemde 
fleksiyon sınırlılığına, interfalangial eklem-
lerde ise ekstansiyon kısıtlılığına yol açar. El 
kırıklarının belki de en dikkat edilmesi gereken 
noktası atelleme şeklidir. Redüksiyon sonrası atel 
içinde haftada bir grafi kontrolü yapılmalıdır. 
Genellikle üç ile dört hafta tespit yeterli olur. 
İnstabil kırıklar bu yöntemle tedavi ediliyorsa, 
atelin kaymamasına dikkat edilmelidir. Özellikle 
transvers kısa oblik, orta ve proksimal falanks 
kırıklarında (cisim ve boyun) bu yöntem kulla-
nılır. Proksimal falanks bazis kırıklarında ise bu 
yöntemi uygulamak zordur, çünkü bu kırıklar 
ekstansiyon deformitesi ile birliktedirler. MF 
eklem fleksiyona getirildiğinde kayma eğilimi 
gösterir (Ada ve Bal, 2004).
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Şekil 7: Konservatif Tedavi

•	 Kontrollü hareket

Aksiyel stabilitesi olan tip 2 instabil falanks kı-
rıklarında uygulanır. Amaç redüksiyon kaybına 
yol açmayacak şekilde erken harekettir. 

•	 Traksiyon yöntemleri

Redüksiyon sonrası aksiyel stabilitesi olmayan 
tip 2 instabil kırıklarda uygulanır. Uzun oblik 
falanks kırıkları ve Rolando kırığı konservatif 
tedavi edilecekse bu yöntem seçilmelidir. Par-
mak ucuna yapıştırılan çengel ve lastik bant 
atele tespit edilir. Bu yöntem için hasta uyumu 
önemlidir (Ada ve Bal, 2004). 

B) Cerrahi Tedavi

Fiksasyon tekniği, cerrahın tercihine bağlı olmakla 
birlikte, intrensek ve ekstrensek kasların deforme 
edici kuvvetlerine karşı gelebilecek stabiliteyi 
sağlamalı, yumuşak dokuya zarar vermeyen ve 
hareketlerine izin veren tarzda olmalıdır (Ada ve 
Bal, 2004).

Şekil 8: Cerrahi Tedavi

•	 K-teli ile tespit: Ucuz ve basit ancak stabilitesi 
azdır. Tek K-teli rotasyonu engellemedigi için 
genellikle çapraz K-telleri kullanılır. Teller tam 
kırık hattında birbirini çaprazlarsa distraksiyo-
na yol açar. Teller eklem kapsülü, kollateral 
ligamentler ve tendonlara penetre olmamalı; 
hemen cilt kenarında kıvrılarak kesilmelidir. 
Genel olarak el kırıklarında 0.6-1.25 mm.lik 
K-telleri kullanılır. 

•	 İntraosseöz tel: Tek basına 90-90 yöntemi 
ile veya K-teli ile kombine olarak kullanılır. 
Kompresyon gücü daha fazladır. Özellikle 
proksimal falanksta kullanılır. 

•	 İnterfragmanter vida: En sık orta falanks kı-
rıklarında endikedir. Kemiğin çapına göre 2.7, 
1.5 veya 1.0 mm çapında vidalar en az iki tane 
olmak üzere AO prensiplerine göre kullanılır.

•	 Plak ve vidalar: İnce profilli plaklar daha çok 
proksimal falanks kırıklarında dorsalden veya 
lateralden uygulanır. Teknik olarak zordur, rijit 
tespit sağlar. Erken aktif-pasif hareket verilebilir. 

•	 Intramedüller tespit: K-tellerinden yapılan 
çivilerle medüller kanal doldurarak (3-5 çivi) 
tespit uygulanır (Ada ve Bal, 2004). 
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Şekil 9: Ele Atel Uygulaması Güvenli Pozis-
yonda Yapılmalıdır. 90 Derece.

FALANKS KIRIKLARI TEDAVİSİ

Sporcuların falanks kırıklarında elin kullanım 
gereksinimi arttıkça cerrahi tedavi daha ön plana 
çıkmaktadır. Çocuk sporcularda ise kırıklar daha 
stabil olduğundan sargı, kapalı düzeltme ve atel 
tespiti gibi ameliyat dışı ek yöntemler kullanılabilir. 
Sporcularda görülen kırıklar daha ziyade düşük 
enerjili yaralanmalar olduğundan kapalı düzeltme 
öncelikli tercih olmalıdır (Gereli vd., 2012). 

Bu tip düşük enerjili yaralanmalarda genellikle 
atelleme, immobilizasyon yeterli gelmektedir. 
Falanks kırıklarında genellikle proksimal falanksta 
kırık hattında oluşan 1 derecelik rotasyon distale 5 
derece yansır. Hasta yumruk yapınca parmaklarda 
birbirinin üstüne binme oluşur. Bu durum kabul 
edilemez ve anatomik redüksiyon gerektirir. Trans-
vers kırıklar daha nadir görülür ve genellikle orta 
falanksta oluşur. Redüksiyon sonrası daha stabildir 
(Durmaz ve Boynuk, 2005; Rettig, 2003). Eğer 
açık düzeltme yapılacaksa kemik ve çevre doku en 
az düzeyde sıyrılmalıdır (Nalbantoğlu vd., 2009). 

Sporcularda görülen falanks kırıkları eğer dü-
zeltme gerektiriyorsa, düzeltme sonrası stabil 
kalsalar bile, cerrahi olarak tespit edilmelidir. 

Çocuk sporcularda düzeltme sonrası stabil kalan 
kırıklarda atel tespiti yapılabilir. Cerrahi tespit için 
en sık kullanılan malzeme K-telleridir. Ancak bir 
an önce idmana dönmesi veya elini kullanması 
gereken aktif sporcuda tellerin yer değiştirmesi, 
tespit kayıpları ve telin cildi rahatsız etmesi ne-
deniyle kullanımı sınırlıdır. Kullanılabilen diğer 
yöntem açık düzeltme ve mini plak/vida tespitidir. 
Transvers veya parçalı kırıklarda güvenli tespit 
sağlamasına rağmen kalıcı şişlik, parmak sertliği, 
ekstansör yetmezlik ve kaynama sorunları gibi 
komplikasyonlara neden olabilmektedir. Takipte 
malzemelerin çıkarılması ve tenoliz gerekebilir 
(Nalbantoğlu vd., 2009; Freeland ve Orbay, 2006; 
Stern, 1998’den akt: Gereli vd., 2012). 

Bu noktada uygun kırıklarda (kondili tutan, oblik 
veya spiral şekilli) kapalı düzeltme sonrası perkütan 
uygulanan vida tespiti, beklentileri karşılayan bir 
yöntem olarak öne çıkmaktadır. Bu amaçla ele 
atel uygulaması güvenli pozisyonda yapılmalıdır 
(Gereli vd., 2012). 

Cerrahi sonrası kırığın şekline ve tespitin güve-
nirliğine bağlı olarak 1-2 hafta süreyle güvenli 
pozisyonda özel yapım atel uygulaması, erkenden 
kondisyon egzersizlerine dönen sporcuya konforlu 
bir koruma sağlar. Ağrı ve ödemin gerilemesi ile 
erken dönemde el rehabilitasyonu başlanmalıdır. 
Yakın radyolojik takip ile aktif idman izni 3. 
haftadan sonra verilebilir. İkili mücadele, maça 
çıkma izni kaynamaya göre ve atel koruması 
ile elini aktif kullanmayan sporcuda 3. haftadan 
sonra, elini aktif kullanan sporcuda 4-6. haftadan 
sonra verilebilir (Gereli vd., 2012). Kaynamış ve 
ayrışma göstermeyen stabil kırıklarda sporcunun 
elini kullanma gereksinimi gözetilerek ameliyat 
dışı tedavi denenebilir. Ağrı ve ödemin az olduğu 



26

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:01 K:03

www.otshdergisi.com

fissür tarzı kırıklarda veya küçük avülziyon kırık-
larında orta esneklikteki sargılarla yaralı parmağın 
yanındaki parmaklara tespiti ‘yandaş sargılama’ 
yeterlidir. Bu tip yaralanmalarda sargının izin 
verdiği ölçüde parmak egzersizleri ile kondisyon 
egzersizlerine hemen başlanabilir. Belirgin yumuşak 
doku ödeminin eşlik ettiği stabil kırıklarda güvenli 
pozisyonda 1-2 hafta süreyle atel uygulanmalıdır. 
Kondisyon egzersizlerine hemen başlanabilir. Ar-
dından yandaş sargılama ile el rehabilitasyonuna 
geçilebilir. Her iki durumda da yakın radyografik 
takip ve atel desteği ile elin aktif kullanılmadığı 
sporlarda aktif idman izni 2. haftadan sonra, bi-
rebir mücadele ve maça çıkma izni 3. haftadan 
sonra verilebilir. Elini aktif kullanan sporcularda 
aktif idman izni 3. haftadan, birebir mücadele ve 
maça çıkma izni kaynamaya göre 4-6. haftadan 
sonra verilmelidir. Takiplerde kırıkta kayma var-
lığında cerrahi düzeltme ve tespit uygulamaktan 
kaçınılmamalıdır. Bu kırıklarda açılı ve yanlış 
kaynama tedavisi oldukça zor ve sporcuda ka-
riyer sorunu yaratabilecek bir komplikasyondur. 
Falanks kırıklarında dört hafta ve üzeri tespit süresi 
sonunda parmaklarda toplam aktif eklem hareket 
aralığının normalin % 66’sına indiği göz önüne 
alınırsa (Strickland vd., 1982) tespit süresinin üç 
haftayı geçmemesi uygun olur. Sporcularda üç 
hafta üzeri tespit gereksinimi öngörülen falanks 
kırıkları cerrahi olarak tedavi edilmelidir. Eklemi 
ilgilendiren, dönme açılanma ve kısalık gösteren 
kırıklarda ameliyathane şartlarında kapalı dü-
zeltme mutlaka denenmelidir. Tendon, periost 
gibi yumuşak dokuların araya girmesi nedeniyle 
kapalı düzeltmenin başarılamadığı durumlarda 
açık düzeltme denenmelidir. Ancak kalıcı şişlik, 
parmak sertliği, ekstansör yetmezlik ve kaynama 
sorunları gibi komplikasyonlar açık düzeltme 

sonrası görülebilmektedir (Nalbantoğlu vd., 2009; 
Freeland ve Orbay, 2006; Kurzen vd., 2006’dan 
akt: Gereli vd., 2012).

Falanks kırıkları en basit ve en güvenilir teknikle, 
optimum el fonksiyonunu sağlayacak tarzda ve 
kozmetik olarak da kabul edilebilir şekilde tedavi 
edilmelidir. Falanks kırıklarının çoğu konservatif 
olarak tedavi edilir. Burada önemli olan, hangi 
kırıkların konservatif olarak tedavi edilemeyece-
ğidir. Bu da kırığın stabilitesi ile ilgilidir (Herdem 
ve Bayram, 2006).

Konservatif tedavide pozisyon önemlidir. El bileği 
nötral, MCP eklemler 70-90 derece fleksiyon ve 
İP Eklemler ekstansiyonda olmalıdır. Falanks 
kırıklarında kabul edilir redüksiyon; 6 mm.den 
daha az kısalık, 15 dereceden daha az açılanma 
ve sıfır rotasyon. Falanks kırıklarının tedavisinde 
erken hareket amaç olup ortalama immobilizasyon 
süresi 3-4 haftadır. Klinik olarak kaynama bulgu-
ları 3-6 haftada görülür. Açık kırıklar daha uzun 
süreli kaynama zamanına gerek duyarlar. Falanks 
kırıkları komplikasyon oranı yüksek kırıklardır. Bu 
oran bazı serilerde % 42’ye ulaşır. İyileşme sonrası 
ortalama parmak hareketi (ROM) normalin % 71’i 
kadardır. K telleri 6,2 haftadan daha sonra çıkarıl-
mışsa komplikasyon oranı anlamlı olarak yükselir. 
Swanson’un söylediği gibi el kırıklarının akibetini 
büyük oranda tedavi belirler. “El kırıkları tedavi 
edilmez ise deformiteyle, tedavide aşırıya kaçılır 
ise eklem sertliği ile yetersiz tedavi edilirse de hem 
deformite hemde eklem sertliği ile sonlanabilir 
(Herdem ve Bayram, 2006). Falankslar uzun süreli 
immobilizasyonu kabul etmez. Tedavi yönteminin 
konservatif olduğu durumlarda 3 haftadan daha 
uzun süreli immobilizasyon uygulanmamalıdır.
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Orta ve Proksimal Falanks Kırıklarında rotasyo-
nel deformite ve açılanmadan kaçınmak gerekir. 
Rotasyonel deformiteyi değerlendirmek için 
parmaklar fleksiyona getirilerek, üst üste binme 
veya tırnaklardaki rotasyonel asimetri araştırılır 
(Green ve Butler, 1996; Stern, 1999’dan akt: Ada 
ve Bal, 2004). Açılanma miktarını değerlendirmek 
için tam yan grafi incelenir. Aşırı açılanma var 
ise tendon yaralanması düşünülmelidir. FDS’nin 
yapışma yerinin proksimalindeki kırıklarda de-
forme edici kuvvetler fazladır. Bu kırıklarda, açık 
veya kapalı redüksiyon sonrası K-teli veya plakla 
tespit gerekebilir (Burkhalter, 1989’dan akt: Ada 
ve Bal, 2004). 

Orta falanks transvers kırıkları genellikle stabildir. 
Atelleme ve erken hareketle iyileşir. Proksimal 
falanks transvers kırıkları ise genellikle instabildir. 
İnterosseöz kaslar proksimal parçayı fleksiyona, 
santral slip ise distal parçayı ekstansiyona çeker. 
Dikkatli atelleme ile konservatif tedavi yapılabilir, 
ancak sıklıkla açık redüksiyon ve internal tespit 
gerekir (Green ve Butler, 1996; Stern, 1999; Burk-
halter, 1989’dan akt: Ada ve Bal, 2004).

Oblik ve spiral orta ve proksimal falanks kırıkları 
genellikle redüksiyon sonrası instabildir ve sıklık-
la rotasyonel deformiteye yol açar. Konservatif 
tedavi edilirse yakın takip edilmelidir, proksimal 
falanks kırıklarında açık redüksiyon gerekebilir 
(Green ve Butler, 1996; Stern, 1999’dan akt: Ada 
ve Bal, 2004). Kondil kırıklarına oblik grafilerle 
tanı konur. Genellikle vida ile açık tespit gerekir 
(Green ve Butler, 1996; Stern, 1999; Burkhalter, 
1989’dan akt: Ada ve Bal, 2004). 

Parçalı orta ve proksimal falanks bası kırıkları 
nadirdir. Subluksasyonlarla birlikte görülür ve 
parmağın “pilon” kırıkları olarak adlandırılırlar. 

Özellikle proksimal falanks başı parçalı kırıklarının 
tedavisi zordur. Açık redüksiyon internal tespit veya 
eksternal fiksasyon uygulaması ve erken hareket 
yöntemi en geçerli tedavilerdir. Eklem sertliği, 
dejeneratif artrit, şişlik ve ağrı en sık rastlanan 
komplikasyonlardır. El cerrahisinin yine en zor 
tedavi edilen kırık tiplerindendir. Açık proksimal 
ve orta falanks kırklarının tedavisi, distal falanks 
yaralanmalarına göre daha zordur. Eklem sertlikleri 
sık gelişir. Proksimal falanks kırıklarında uzunluğun 
korunması fonksiyonel sonuçlar için önemlidir. 
Bu yüzden plaklı osteosentez ve gerekirse kemik 
grefti ilave edilebilir. Ayrıca yumuşak dokunun kan 
dolaşımının sağlanması, iyi cilt örtüsü ve rehabi-
litasyon önem kazanır (Margles, 1996; Swanson 
vd., 1991). Tüm falanks kırıklarında atelleme 
güvenli pozisyonda yapılmalıdır. Bu pozisyon; 
el bileği 15-20° ekstansiyonda, bozmayacak en 
az fleksiyon derecesinde (ekstansiyona yakın) 
bir tespiti gerektirir. Malrotasyon, dejeneratif 
artrit, tendonun kemiğe yapışıklığı (özellikle açık 
veya çok açılanması olan kırıklarda) sık görülen 
komplikasyonlardır. “Buttonhole” (Düğme De-
liği) deformitesi orta falanks kırıklarından sonra 
görülebilir. Bu deformite ekstansör tendon santral 
slip rüptürüne bağlı olarak proksimal interfalangial 
eklemin fleksiyonu, distal interfalangial eklemin 
hiperekstansiyonu ile karakterizedir. Fleksor tendon 
rüptürleri nadirdir (Ada ve Bal, 2004).

UYGULAMA

Çalışmamızda; çeşitli tarihlerde, sportif faaliyetler 
sırasında oluşan yaralanmalar nedeniyle el falanks 
kırığı oluşan ve tarafımızdan tedavi edilen 278 
hasta dahil edilmiştir. Hastalarımızın tamamı, aktif 
olarak çeşitli spor dalları ile uğraşan kişilerden 
oluşmaktadır. Hastalarımızın yaş ortalaması 27.36 
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dır. Hastalarımızın % 39.56 sı fotbol, % 19.78 
i basketbol, % 15.10 u voleybol ve % 12.94 ü 
hentbol ve % 12.58 i diğer spor dalları ile uğraşan 
sporculardan oluşmaktadır. Hastalarımızın 176 sı 
erkek ve 102 si bayandır. 17 hastamız 1 cm den 
az yaralanmalı açık falanks kırıklı hastalardır. 
Hastalarımızın hiçbirisinde, damar ve sinir yara-
lanması bulunmamaktadır. 

Tarafımıza başvuran tüm hastalara detaylı fizik 
muayene ve 2-3 yönlü (anteroposterior, lateral 
ve oblik) radyografiler çektirilmiştir. Tüm açık 
kırıklı hastalarımıza uygun antibiyotik başlanmıştır. 
Hastalarımızın 114 ü ayrışmamış falanks kırığı ( 
Şekil10, Şekil 12) ve 164 ü ayrışmış falanks kı-
rığıdır ( Şekil 11). 83 hastamız proksimal falanks 
kırıklı, 126 hastamız orta falanks kırıklı ve 69 
hastamızın distal falanks kırıklıdır. Distal falanks 
kırıklı 26 hastamızda tırnak altı hematom ve 18 
hastada tırnak detaşmanı mevcuttur. 

Ayrışmamış falanks kırıklı tüm hastalarımıza tespit 
yapılarak tedavi edilmiştir. Ayrışmış falanks kırıklı 
164 hastamızın 103 ü kapalı redüksiyon ve tespit 
ile tedavi edilmiştir (Şekil 14). 103 hastamızın 14 
ünde, tespit sırasında deplasman gelişmesi nedeniyle 
cerrahi uygulanmıştır. 75 ayrışmış falanks kırıklı 
hastamıza; dijital blok anestezisi uygulanmıştır, 
fluoroskopi altında kapalı redüksiyon uygulandıktan 
sonra kirşner telleri kullanılarak çeşitli şekillerde 
osteosentez sağlanmıştır (Şekil 13). Osteosentezin 
stabilitesi, fluoroskopi altında kontrol edilmiştir. Tüm 
cerrahi osteosentez uyguladığımız hastalarımıza 
2 haftalık tespit uygulanmıştır. Tırnak altı hema-
tomların tamamı drene edilmiştir. Hastalarımızın, 
radyografik olarak yeterli kaynaması görüldükten 
sonra, aktif spora dönmelerine izin verilmiştir.

TARTIŞMA

Spor yaralanmaları bir sporcunun performansını 
ve gelecekteki kariyerini önemli derecede etki-
leyebilmektedir. Yaralanma çeşitleri farklı spor 
dallarında farklı bölgelerde görülebilmektedir. 
Özellikle el kırıklarının tüm kırıkların %12’sini, 
üst ekstremite kırıklarının ise %23’ünü oluştur-
duğu (Stern, 1999; Ada ve Bal, 2004) dikkate 
alındığında önemi daha da iyi anlaşılacaktır. 
Tüm el kırıklarının %46’sı falanks kırıklarıdır 
(Herdem ve Bayram, 2006). Görülme sıklığı 
bu kadar yoğun olan Falanks kırıkları daha çok 
spor yaralanmaları sonucu ortaya çıkmaktadır. 
Akut travmalara bağlı veya aşırı kullanım sonucu 
oluşan Falanks kırıkları tüm spor yaralanmaları 
içerisinde %3 ila %25 oranında görülmektedir. 
Özellikle üst ekstremite içerisinde elin sıklıkla 
kullanıldığı voleybol, hentbol, basketbol, boks, 
tırmanma ve bazı ekstrem sporlarda daha yaygın 
görülür. Spor yaralanmalarında sıkça görülebilen 
bu tarz kırıkların tedavisinde de sedanter ya da 
sporcu ayırımı yapılmaksızın genel tedavi yön-
temleri kullanılmaktadır. Ancak sporcuların hızlı 
bir iyileşme süreci geçirmeleri, antrenmanlara ve 
eski performanslarına dönebilmelerinde tedavi 
sürecindeki endikasyonlar, ameliyat sonrası tespit 
süresi ve müdahale sonrası rehabilitasyon evresi 
sporcular açısından daha etkili olmaktadır. Tedavi 
süreci sporcunun olabildiğince erken sürede spora 
dönmesi ve bu yaralanmaların tekrarlanma ola-
sılığının en aza indirilmesini sağlamayı amaçlar. 
Kliniğimize başvuran tüm sporcu hastalarımıza, 
erken spora dönüşü sağlamak amacıyla, konservatif 
yöntemler veya cerrahi diseksiyon gerektirmeyen 
kapalı kirşner teli tespiti uygulanmıştır. Hastala-
rımızın tümünde tespit süreleri kısa tutulmuştur 
(2-3 hafta).
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Sporcuların falanks kırıklarında yaptıkları spor 
dalına ve elin kullanım gereksinimi ilişkin olarak 
cerrahi tedavi daha ön plana çıkmaktadır. Sporcu-
larda görülen kırıklar daha ziyade düşük enerjili 
yaralanmalar olduğundan kapalı düzeltme öncelikli 
tercih olmalıdır stabildir (Durmaz ve Boynuk, 2005; 
Rettig, 2003). Bu tip düşük enerjili yaralanmalarda 
genellikle atelleme, immobilizasyon yeterli gel-
mektedir (Nalbantoğlu vd., 2009). Hastalarımızda; 
parçalı kırık ve kirşner tespitinin yetersiz kaldığı 
hasta olmadığından, cerrahi uygyulama oranımız % 
26.9 dur. Hastalarımızın çoğunluğunda konservatif 
yöntemler yeterli olmuştur.

Sporcularda görülen falanks kırıkları eğer düzeltme 
gerektiriyorsa, düzeltme sonrası stabil kalsalar 
bile, cerrahi olarak tespit edilmelidir. Cerrahi 
tespit için en sık kullanılan malzeme K-telleridir. 
Ancak kısa süre içerisinde antrenmanlara başla-
ması veya elini kullanması gereken aktif sporcuda 
tellerin yer değiştirmesi, tespit kayıpları ve telin 
cildi rahatsız etmesi nedeniyle kullanımı sınırlıdır. 
Kullanılabilen diğer yöntem ise açık düzeltme 
ve mini plak/vida tespitidir (Gereli vd., 2012). 
Hastalarımızın 103 üne ayrışmış kırık nedeniyle 
fluoroskopi altında kapalı redüksiyon ve tespit 
uygulanmıştır, bu hastalarımızın yakın klinik ve 
radyolojik takiplerinde, sadece 14 ünde redüksiyon 
kaybı nedeniyle cerrahi uygulanmıştır.

Diwaker ve Stothard (Ouellette ve Freeland, 1996’dan 
akt: Gereli vd., 2012) falanks kırıklarının tespiti 
için K-teli ile plak vida uygulamalarını deformite 
ve fonksiyonel sonuç yönünden incelemişler ve 
K-teli uygulanan grupta iyi sonuç oranını %50, 
plak vida uygulanan grupta ise %79 bulmuşlardır. 
Tasarımlarda ilerlemiş ve düşük profilli, titanyum 
plaklar ile mini vidalar kullanılmaya başlanmıştır. 

Ancak, bu gelişmelere paralel olarak başarılı sonuç 
bildiren çalışmaların sayısında artış gözlenme-
miştir. Trevisan ve ark (Trevisan vd., 2004) 44 
hastanın falanks kırığına mini plak vida ile tespit 
uygulamışlar, çalışmada falanks kırıklarında daha 
fazla komplikasyon görüldüğü ve sonuçların daha 
başarısız olduğu el kırıklarında, mini plak vida ile 
tespitin iyi sonuç verebilen bir tedavi seçeneği 
olarak düşünülmesi gerektiği bildirilmiştir (Gereli 
vd., 2012).

Çalışmamızda; uygulama kolaylığı ve cerrahi 
travmaya bağlı komplikasyon risklerinden uzak 
durmak nedeniyle, kapalı redüksiyon ve kirşner 
teli uygulamaları tercih edilmiştir. Mini plak vida 
ile tespit yöntemi üzerine yapılan çalışmalar son 
yıllarda yöntemin komplikasyonları üzerinde 
yoğunlaşmıştır. Page ve Stern (Morgan ve Slow-
man, 2001) mini plak ve vida ile tespit uygulanan 
falanks kırığında önemli komplikasyon oranını 
%36, toplam eklem hareket aralığı için mükemmel 
ve iyi sonuç oranlarını falanks kırıklarında %11 
olarak bildirmişlerdir (Gereli vd., 2012). 

Son yıllarda, ortopedik cerrahideki en önemli ge-
lişme, kırıkların içerden tespiti alanında olmuştur. 
İnternal tespit, hastanın hastanede kalış süresini 
kısaltır,  erken dönemde fonksiyon kazanmasını 
sağlar ve kırığın kaynamama ihtimalini azaltır 
(www.eyupskarakas.com). Bu durum sporcular 
açısından önemli bir durum olarak değerlendirilebilir. 
Çalışmamızın genel bilgilendirme bölümünde; el 
bölgesinde sıklıkla görülebilen falanks kırıklarının 
biçimleri ve buna ilişkin tanı ve tedavi süreçleri 
değerlendirilmiş ve özellikle bu tür yaralanmalara 
maruz kalan sporcular açısından durum değerlen-
dirilmiştir. Ayrıca bu tür yaralanmalarda da erken 
tanı ve tedavi ile tedavi sonrası rehabilitasyon 
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sürecinin sporcular açısından önemi vurgulanmaya 
çalışılmıştır. Bu konudaki klinik uygulamalarımızda 
hastalarımızın 3.6 haftada aktif spor yaşamlarına 
dönmelerini sağladık.

Konservatif veya cerrahi tedavi uygulanabilen 
Falanks kırıklarında sporun türü, oyuncunun elini 
kullanma durumu ve oyun içindeki durumu da 
değerlendirilmelidir. Sporcuların sakatlık sürele-
rinin uzaması kariyerleri açısından istenmeyen bir 
durumdur. Bu yüzden spor yaralanmalarında ivedi 
müdahale, tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Doğru 
tanı ve tedavi yöntemleri kullanılarak sporcuların 
kısa sürede spora dönüşleri sağlanmalıdır. Spor 
yaralanmaları içerisinde önemli yeri olan falanks 
kırıklarında da sporcuların yaralanma sonrası el ve 
parmak fonksiyonlarını geri kazanabilmelerinde 
erken mobilizasyon ve rehabilitasyon iyileşme 
sürecini hızlandırıcı etkenlerdir. Uygularımızda; 
cerrahi uygulamalarımızın oranının ( % 26.9) 
(Şekil 13)  düşük olması ve bu cerrahininde, 
minimal travmalı kapalı redüksiyonlu kirşner teli 
uygulamaları olmasının, hızlı iyileşme ve erken 
spora dönüşte önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Hastalarımızın yaş ortalamasının % 27.36 olarak 
düşük olmasının, komplikasyonlu ve kompleks 
kırıklar içermemesinin; kısa sürede spora dönüşte 
etkili olduğunu düşünmekteyiz. Uygulamalarımızın 
cerrahi çeşitlilik içermemesi çalışmamızın kısıtlılığıdır. 

Hastalarımızın 110 unun ( % 39.56) sının futbol 
gibi elle oynamayan sporculardan oluşması, spora 
dönüş süresi anlamında çalışmamızın kısıtlılığıdır.

SONUÇ

Sporcu el falanks yaralanmaları; klinikte sık 
karşılaştığımız kırıklardandır ve sporcuların kısa 
sürede spora dönüşünü sağlayıcı yöntemlerle tedavi 

edilmelidirler. Tedavi ettiğimiz 278 hastamızda; 
kısa sürede spora dönüşü sağlamak için; konser-
vatif yöntemler (Şekil 11 ve Şekil 13) ve cerrahi 
travmanın çok az olduğu kapalı redüksiyon ve 
çeşitli kirşner teli uygulamalarımızla (Şekil 13)  
ortalama 3.6 hafta gibi kısa sürede komplikasyon-
suz olarak spora dönüşü sağladık. Günümüzde, 
spora ilgi ve ihtiyaç çok artmıştır, böylece sporcu 
el falanks kırıkları artmaktadır. Bu konuda; daha 
fazla hasta sayısı, daha çeşitli sporcuları içeren, 
daha çok cerrahi uygulama içeren ve birçok cerrah 
tarafından yapılan uygulamaları içeren çalışmalara 
ihtiyaç vardır.

KAYNAKLAR

ADA, S., BAL, E., (2004).  El Kırıklarının Teda-
visi, TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji 
Birliği Derneği) Dergisi,  Cilt: 3, Sayı: 1-2

AKGÜN, U., KOCAOĞLU, B., NALBANTOĞLU, 
U., (2012). Sporcularda parmak yumuşak doku 
yaralanmaları, TOTBİD Dergisi,11(3):214-219

AY, Ş., GÜNER, D.,  BEKTAŞ, U.,  DEMİRTAŞ, 
M., (2012). Sporcularda Elde Tendon Yara-
lanmaları, TOTBİD Dergisi, 11(3): 201-213

BARTON, N., (1997). Sports injuries of the hand 
and wrist. Br J Sports Med, 31: 191-6

BİNDRA, R.R., FOSTER, B.J., (2009). Ma-
nagement of proximal interphalangeal joint 
dislocations in athletes. Hand Clin, 25: 423-35

BROWN, H.C., (1977). Common injuries of the 
athlete’s hand. Can Med Assoc J, 117: 621-5

BURKHALTER W.E., (1989). Closed treatment 
of hand fractures. J Hand Surg, 14-A:(2 Pt 
2): 390-3



31

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:01 K:03

www.otshdergisi.com

DURMAZ, H., BOYNUK, B., (2005). El ve elbileği 
spor yaralanmaları. Travma. Ed: Ertekin C., 
Taviloğlu K., Güloğlu R., Kurtoğlu M. pp: 
1264- 1268. Istanbul

“EL KIRIKLARI” www.istanbul.
edu.tr/itf/attachments/268_El%20
k%C4%B1r%C4%B1klar%C4%B1.pdf, 
Erişim tarihi: 20.03.2014

FREELAND, A.E., ORBAY, J.L., (2006). Extra-
articular hand fractures in adults: a review of 
new developments. Clin Orthop Relat Res, 
445:133-45

GERELİ, A., NALBANTOĞLU, U., TÜRKMEN, 
M., (2012). Sporcularda görülen metakarp 
ve falanks kırıkları, TOTBİD Dergisi, 11(3): 
220-227

GREEN, D.P., BUTLER T.E., (1996). Jr: Fractures 
and dislocations in the hand. In: Rockwood 
and Green’s fractures in Adults, Bucholz RW, 
Beckman JD(eds), Vol.1, 4th ed., Lippincott, 
New York, 607-744

HERDEM, M., BAYRAM, H., (2006). Falanks 
Kırıkları, Türkiye Klinikleri Dergisi, 2(17): 
27-31

JOHNSON, J.W., CULP, R.W., (2009). Acute 
ulnar collateral ligament injury in the athlete. 
Hand Clin, 25: 437-42

JUPİTER, J.B., HASTİNGS, H., 2nd, CAPO, 
J.T., (2010). The treatment of complex frac-
tures and fracture-dislocations of the hand. 
Instr Course Lect, 59: 333-41

KAPLAN, EROĞLU, M., (1991). 1983-1989 
yılları arasında 12803 kırığın analizi. XII. 

Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre 
Kitabı, Ege R. (ed), T.H.K. Basımevi, s: 193-6

KARAKAŞ E.S., “Kırıklar”,

 www.eyupskarakas.com/?pnum=8&pt=K%
C4%B1r%C4%B1klar#tedavii, Erişim tarihi: 
09.03.2014

KURZEN, P., FUSETTİ, C., BONACCİO, M., 
NAGY, L., (2006). Complications after plate 
fixation of phalangeal fractures. J Trauma, 
60: 841-3

LUBAHN, J.D., (1989). Mallet finger fractures: 
a comparison of open and closed technique. 
J Hand Surg, 14-A(2 Pt 2):394

MARGLES, S.W., (1996). Early motion in the 
treatment of fractures and dislocations in the 
hand and wrist. Hand Clin, 12(1):65-72

 MORGAN, W.J., SLOWMAN, L.S., (2001). Acute 
hand and wrist injuries in athletes: evaluation 
and management. J Am Acad Orthop Surg, 
9: 389-400

NALBANTOĞLU, U., GERELİ, A., CİLLİ, 
F., UÇAR, B.Y., TÜRKMEN, M., (2009). 
Open reduction and low-profile plate and/or 
screw fixation in the treatment of phalangeal 
fractures. [Article in Turkish] Acta Orthop 
Traumatol Turc, 43:317-23

OUELLETTE, E.A., FREELAND, A.E., (1996). 
Use of the minicondylar plate in metacarpal 
and phalangeal fractures. Clin Orthop Relat 
Res, 38-46

PAGE, S.M., STERN, P.J., (1998). Complications 
and range of motion following plate fixation 



32

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
ID:01 K:03

www.otshdergisi.com

of metacarpal and phalangeal fractures. J Hand 
Surg Am, 23:827-32

  RETTİG, A.C., (2004). Athletic injuries of the 
wrist and hand: part II: overuse injuries of 
the wrist and traumatic injuries to the hand. 
Am J Sports Med, 32: 262-73

  STERN, P.J., (2005). Fractures of the metacarpals 
and phalanges. In: Green DP, Hotchkiss RN, 
Pederson WC, Wolfe SW, editors. Green’s 
operative hand surgery. Vol. 1, 5th ed. Phi-
ladelphia: Elsevier-Churchill Livingstone, 
p. 277-341

STERN, P.J., (1999). Fractures of the metacarpals 
and phalanges. In: Green’s Operative Hand 
Surgery. Green DP, Hotchkiss RN, Pederson 
WC (eds), Vol. 1, 4th ed., Churchill- Living-
stone, New York, s:711-71

STRİCKLAND, J.W., STEİCHEN, J.B., KLE-
İNMAN, W.B., HASTİNGS, H., FLYNN, N., 
(1982). Phalangeal fractures: factors influencing 
digital performance. Orthop Rev, 11: 39-50

SWANSON, T.V., SZABO, R.M., ANDERSON, 
D.D., (1991). Open hand fractures: prognosis 
and classification. J Hand Surg, 16- A(1): 101-7

 TREVİSAN, C., MORGANTİ, A., CASİRAGHİ, 
A., MARİNONİ, E.C., (2004). Lowseverity 
metacarpal and halangeal fractures treated 
with miniature plates and screws. Arch Orthop 
Trauma Surg, 124:675-80

TUTTLE, H.G., OLVEY, S.P., STERN, P.J., 
(2006). Tendon avulsion injuries of the distal 
phalanx. Clin Orthop Relat Res, 445: 157-68.

 http://www.elcerrahi.com/basit-el-anatomisi.
html, Erişim tarihi: 22.03.2014

 http://www.saglikkitabi.org/falanks, Erişim 
tarihi: 22.03.2014

İLAVELER:

Şekil 10) Sağ el 5.Parmak Proksimal Fa-
lanks Distalinde Ayrışmamış Kırığı Olan 
Sporcu Hastamızın Radyografik Görü-

nümü. 

Şekil 11) El Orda Falaks Proksimal Uçta 
Eklem İçi Falaks Kırığı Olan Sporcu 
Hastamızın Radyografik Görünümü.
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Şekil 12) El 5. Parmak Distal Falanks Prok-
simal Uç Epifizyolizi Olan Sporucu Has-

tamızın Radyografik Görünümü. 

Şekil 13) Sol el 5. Parmak Deplase Falanks 
Frantürü Nedeniyle İntramedüller Kirş-
ner Teli İle Cerrahi Osteosentezini Yaptı-

ğımız Hastamız.  

Şekil 14) El Falanks Kırığı Nedeniyle Atel 
İle Redüksiyonunu Yaptığımız Sporcu 

Hastamız.
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Özet: Günümüzde sporun öneminin kavranması ve spora aktif katılımın toplum içinde artması nedeniyle, 
klinikte karşılaşılan sporcu menisküs yaralanma vakaları da hızla artmıştır. Menisküs yaralanmalarının 
başlıca şikâyet belirtileri; diz ekleminde ağrı, kilitlenme, diz ekleminde şişlik, dizi tam olarak bükememek 
veya doğrultamamaktır. Sporcuların kısa sürede spora dönmesini sağlamak önemli olduğundan, çalışmada 
sporcularda görülen menisküs yırtıklarının tedavi yöntemleri ve sonuçları anlatılmıştır. Çalışmada klinik 
uygulamalarda karşılaşılan ve tarafımızdan takip ve tedavi edilen 128 sporcunun menisküs yırtıklarındaki 
tedavi şekilleri ve sonuçlarının açıklanması amaçlanmıştır. Uygulamalarımıza göre; sporcularda en hızlı 
iyileşme ve kısa sürede spora dönme, artroskopik cerrahi sonrası elde edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Menisküs, Sporcu, Tedavi

MENISCUS TEARS IN ATHLETES 

Abstract: Increasing importance of sports in today’s world and increasing number of athletes within the 
society play an important role in the increased number of patients receiving treatment at our clinic for 
meniscus tear. The main symptoms of meniscus tear include pain or swelling in the knee joint, locking 
of the knee joint, inability to bend or straighten the knee fully. Since it is of utmost importance to ensure 
that athletes can return to sports before long, this study focused on the methods of treatment for meniscus 
tear and their results. We tried to explain the methods of treatments for meniscus tear cases we observed 
in 128 athletes that were kept under surveillance and treated in our clinic as well as the results we obtai-
ned. Among the methods we employed, arthroscopic surgery gave the best results, ensuring the quickest 
recovery and return to the sports within the shortest time possible. 

Key Words: Meniscus, Athlete, Treatment
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 INTRODUCTION

In today’s world, sports activities become widespread, 
leading to increases in the injury rates.  According 
to the literature, sports-related injuries constitute 
10% of the patients admitted to the hospitals for 
injury treatment. 88% of these are related with 
lower extremity and 58% are localized in the knee. 
Among the sports branches causing meniscus 
tear, football is placed on the top. Injuries on the 
knees are the most time and power consuming 
cases for both the treatment facilities and sports 
clubs (www.mehmetbinnet.com).

Under the pathology caused by knee joint injuries 
the athletes suffer lies the anatomical structure 
of the knee joint. Knee joint is one of the most 
movable joints in the human body.  The reason 
behind this is the relationship between the osseous 
structures forming a joint (www.mehmetbinnet.
com) (Figure 4). 

Small problems in the stabilization mechanism 
can be compensated to a certain extent in athletes 
with well-developed and strong muscles; however 
serious function loses will be inevitable in tho-
se without strong muscle structure. Developed 
muscle power gained through regular training has 
an active stabilizer effect on the knee, acting as 
a protective shield against the injuries during the 
sports competitions (www.mehmetbinnet.com).

During the sports activities, the knee joint usually 
faces overloads that push its physiological limits. 
Compared to other sports activities, occurrence 
of knee injuries is five times higher in American 
football. The sports activity with the second highest 
rate of knee joint injury is football. Ice hockey is 
in the third and handball is in the fourth place. 

As it is understood, these are all contact sports.   
Traumatic injuries in contact sports like football 
mostly occur on a slightly bend knee, as a result of 
a force to twist the joint excessively. Mechanisms 
of injury, directly proportional to the severity and 
period of the injury, lead to various disabilities 
(www.mehmetbinnet.com).

All types of meniscus tears occur in sports like 
football (Figure 6, Figure 8, Figure 9, and Fi-
gure 10). These are mostly multiple tears such 
as lateral meniscus with an anterior horn tear or 
longitudinal tears in the white-white zone (Choi 
ve Victorof, 2006).

First symptom of meniscus tear, locking of the knee 
joint (locking with sudden flexion and unable to 
move) occurs suddenly as a result of a loose piece 
of meniscus getting stuck in the joint following 
the tear. Other symptoms include limited range 
of motion, pain and blister in the joint (Figure 
7). In practice, pain exists in all meniscus cases, 
either in the joint spacing or on the whole joint, 
localized on the side of the tear. Pain is severe in 
the newly formed tears and can extend below the 
knee. Due to the pain, the athlete either does not 
lean over that knee or cannot continue the sports 
activity (www.mehmetbinnet.com).

Figure 1. Macroscopic image of fibrillation 
and corrosion of meniscus
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Tomography and magnetic resonance imaging 
(Figure 5) are the most preferred methods used for 
the diagnosis of meniscus tears. However, defini-
tive diagnosis and treatment requires arthroscopy 
that allows for direct visualization of the internal 
joint structures. With arthroscopic surgery, views 
on meniscus have been based on certain criteria 
and problems the athletes experience become no 
longer life destroying for their sports life. Through 
a minor surgery, it becomes possible to return back 
to active sports life within a short time. Arthroscopy 
also provides precise information for the treatment 
of meniscus tear and it is only possible through 
arthroscopy to administer certain treatment methods.  
Although non-surgical treatments are suitable for 
people living a normal life, the need for arthros-
copy arises when the symptoms observed in the 
highly active athletes constitute an impediment 
to the active sportive life. The basic advantage 
of arthroscopy as a minimally invasive surgical 
alternative is the chance to shorten the time it takes 
to return to sports activities considerably. Repair 
of meniscus tears through arthroscopic methods 
protects the athletes against having knee problems 
in the long-term and prolongs active sports life. 
The latest technique used for meniscus tears is 
the “meniscus transplant” applied in people that 
previously had a meniscus removal operation for 
various reasons to prevent the negative course of 
the injury (www.mehmetbinnet.com). 

MENISCUS TEARS 

Menisci are anatomical fibro cartilage structures 
lying between the tibia and femur on the knee joint 
(Aşık ve Atalar, 2009). This structure is solid and 
flat with a rubbery texture.  It covers the surface 
of the joint and supports it like a cushion. There 
are two menisci on the knee, one on the inner side 
(medial meniscus) and other on the outside (lateral 
meniscus) (Figure 11). Each meniscus is attached 
to the tibia, making contact with the femur. They 
serve as shock absorbers when excessive stress 
is put on the knee joint during weight lifting or 
doing exercises (http://Sakur.Uludag.Edu. Tr). The 
proximal surfaces of the menisci are concave and 
in contact with the condyles of the femur, their 
distal surfaces are flat or slightly convex, and rest 
on the tibial plateau (Alparslan ve Çullu, 2000; 
Davies ve Coupland, 1972). Tears on the peripheral 
or central portion show different healing response 
depending on their location on the meniscus. Pe-
ripheral 20-25% of the meniscus is called red-red 
zone due to its vascular structure and tears on this 
zone have high healing potential. Central 50% of 
the menisci is called white-white zone. This zone 
is avascular and has a poor prognosis for healing 
even if the tears are repaired. The area between 
these zones comprising approximately 25% of 
the meniscus is called red-white zone due to its 
partially vascular structure and this zone also has 
partial healing potential (Arnoczky ve Warrren, 
1983; Arnoczky ve Warren, 1982’den akt: Aşık 
ve Atalar, 2009).



37

ULUSLARARASI HAKEMLİ ORTOPEDİ TRAVMATOLOJİ VE SPOR HEKİMLİĞİ DERGİSİ
Ocak  /  Şubat  / Mart / Nisan 2014 Sayı: 01 Cilt: 01 İlkbahar Dönemi

January / February / March / April 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Semester
 ID:03 K:03

www.otshdergisi.com

Figure 2. Degenerative Complex Meniscal 
Tear 

Meniscus tears are one of the most commonly 
encountered problems (Aşık ve Atalar, 2009; 
Alturfan vd., 2006; Hede vd., 1990; Nielsen ve 
Yde, 1991; Poehling vd., 1990) (Figure 6, Figure 
8, and Figure 9). Meniscus tears may occur when 
the body turns strongly with the body weight on 
the slightly bent knee during training or usually 
a competition. (body feint in football, ball fake 
when the feet stay still in basketball) (http://Sakur.
Uludag.Edu.Tr). Main symptoms of meniscus in-
juries include: pain in the knee joint, swelling on 
the knee joint developing suddenly or gradually 
depending on the meniscus portion where the tear 
occur (Figure 7); inability to bend or straighten the 
knee fully. The knee may get locked or stuck at a 
certain point. During the trauma, sound of a tear 
or a “popping” sound may be heard and a chronic 
meniscus tear can cause pain during the sports 
activity accompanied   with or without swelling. 
The tear can cause a feeling of instability of the 
knees (http://Sakur.Uludag.Edu.Tr). 

Figure 3. Meniscal Tear Knee Anatomical 
Structure

The meniscus tear is diagnosed when taking the 
history of the patient.  In people of older ages, the 
symptoms like sneaky development, accompan-
ying swellings as well as pain and clicking in the 
joint line point to the degenerative meniscus tear. 
Joint line tenderness observed during the physical 
examination, the McMurray test and the Appley 
grind test are the most frequently used techniques. 
Evaluating the tests not separately, but together 
with the medical history helps to get a more ac-
curate diagnosis (Greis vd., 2002; Weinstabl vd., 
1997; Medlar vd., 1980; Terry vd., 1995; Aşık 
ve Atalar, 2009).

In the diagnosis of the meniscal tears, plain ra-
diography and magnetic resonance imaging give 
95% accuracy (Muellner vd., 1997). There are 
certain factors that need to be taken into consi-
deration before determining if surgical treatment 
is performed for the meniscus tear. Arthroscopic 
surgery become a requirement if the symptoms 
affect sports participation and daily activities of the 
patient; the examination findings are positive; there 
is no response to the conservative treatment or no 
other cause of the knee pain (Metcalf vd., 1996). 
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However, bucket handle meniscal tears locking 
the knee must be urgently treated by arthroscopic 
surgery (Aşık ve Atalar, 2009).

As a treatment, the torn part of meniscus is usu-
ally removed. However, in today’s world, repair 
of the meniscus is a more preferable treatment 
option especially for the athletes (Demirağ, 2003). 
Longitudinal tears which lie within the peripheral 
vascular zone heal with conservative treatment 
methods.  In patients with minimal symptoms, 
NSAIDs and other conservative treatment methods 
should be used for the meniscal tears. However, 
tears accompanied with the symptoms of locking, 
severe pain or the feeling of instability are usually 
candidates for general surgery. Especially in the 
cases where the meniscal tear is accompanied 
by ligament injury on the knee and no recons-
truction will be done, the tear should be treated 
using conservative methods as far as possible. If 
meniscectomy is performed on the knee without 
any ligament reconstruction, the existing instability 
will get worse (Yıdırım, 2007). 

It becomes necessary to perform surgery if the 
symptoms affect the daily and sports life of the 
patient; the examination findings are positive; 
there is no response to the conservative treatment 
(restriction of activities, anti-inflammatories etc.) 
or no other cause of the knee pain (Metcalf vd., 
1996).

The meniscal tears are basically classified during 
the arthroscopic surgery. Classification of the tears 
is important in terms of giving indications for 
resection and repair after the diagnostic operation 
(Yıldırım, 2007).

Meniscal tears are classified as follows: 

1) Longitudinal tears

2) Horizontal tears

3) Oblique tears

4) Radial tears 

5) Variations (flap, complex or degenerative tears) 

Meniscus surgery consists of two basic groups. 
1. Meniscectomy, 2. Meniscal Repair (Aşık ve 
Atalar, 2009).

Today, arthroscopy is usually performed as a 
surgical procedure for the treatment of meniscal 
tears. The primary factor affecting the surgical 
treatment method is the location of the meniscal 
tear.  Indications for repair exist in the periphe-
ral tears that lie in the zone of abundant blood 
supply. Meniscectomy is the treatment option for 
the tears in the centre of the meniscus where the 
blood supply is poor. The extent of meniscectomy 
depends on the size of the tear (Yıldırım, 2007). 

Meniscectomy is categorized into three types de-
pending on the amount of the meniscus removed 
(Steenbrugge vd.,  2002).

1) Partial meniscectomy

2) Subtotal meniscectomy

3) Total meniscectomy

 general, longitudinal tears in the red-red zone 
are suitable for repair in young and athletic pe-
ople. Meniscectomy is usually preferred as the 
age advances, the period from trauma to surgery 
prolongs, the torn meniscus begins to move to the 
centre or the tear is morphologically different from 
longitudinal tears. Meniscectomy is the surgical 
excision of the torn part from rest of the meniscus 
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on the periphery. Total meniscectomy was heavily 
used especially during the time before arthroscopy 
was invented, causing many athletes to end their 
athletic career. Poor outcomes obtained after a 
long period of follow-up led to abandoning the use 
of this method in the young patients and athletes 
(Aşık ve Atalar, 2009).   If partial excision will 
be performed on a tear: 1. All mobile fragments 
should be removed, 2. The remaining meniscal 
rim should be smoothed 3. Meniscocapsular 
joint should be protected (Metcalf vd., 1996). 
The studies showed that partial meniscectomy 
caused permanent damage on the joint cartilage 
in the long term (Bonneux ve Vandekerckhove, 
2002; Jaureguito vd., 1995). Ligament stability 
and chondral lesions during the surgery are the 
most important factors having an influence on the 
status of the knee on which meniscectomy was 
performed (Burks vd., 1997; Schimmer vd., 1998).

In severe injuries like multiple ligament injuri-
es, knee dislocation and tibia plateau fracture, 
menisci are also torn from their peripheral at-
tachments. It is highly important in terms of the 
knee stability to perform open meniscal repair 
during the repair of medial and lateral ligament 
and capsular structures. During the surgery, the 
menisci are reached using the defects caused by 
the injury and respecting the tissue planes in a 
way to cause minimum damage to the already 
damaged tissues. After the lips of the tear are 
renewed, non-absorbable sutures are placed 
every 4 to 5 mm in a vertical plane and the pe-
ripheral attachment of the meniscus is repaired. 
Use of short and sharp-pointed suture needles 
will be in favour of the repair. When the menis-
co-tibial ligaments are totally avulsed, it might 
be necessary to attach them to the bone with 

suture anchors. Meniscus repair is not preferred 
in injuries other than the severe ones. In cases 
where the performance of arthroscopic repair 
is not possible, tears within 2-3 mm of the me-
niscocapsular junction located in the posterior 
horns of both menisci may be treated with open 
repair methods following postero-medial or 
postero-lateral dissection. Use of open approac-
hes is highly difficult in more centrally located 
tears. Similarly, tears on the bucket handle are 
not suitable for open repair as they need both 
posterior and anterior arthrotomy. Arthroscopic 
methods should be used in such patients (Tan-
doğan, 2002).

Arthroscopic Repair; can be employed for all kinds 
of tears. After it is decided through arthroscopic 
examination that the meniscus is reparable, the 
tear is reduced. Both rims of the tear are refres-
hed and removed from fibrinosis by means of 
arthroscopic raspers, curettes and shavers. To 
stimulate the healing response, both femoral and 
tibial sides of the synovia are rasped and refreshed 
with the same tools.  This procedure called syno-
vial abrasion must be performed with great care 
during all meniscal repairs. Then repair materials 
(suture or fixer) are placed every 4 to 5 mm on 
both inferior and superior surfaces of the menis-
cus. If sutures are used, 2-0 non-absorbable ones 
must be preferred. Various studies demonstrated 
that vertical suture techniques give the strongest 
results.   Since it is vertical to the circumferential 
fibres of the meniscus, vertical sutures should be 
preferred as they have a better holding capacity. 
Vertical sutures are followed by horizontal sutures. 
The weakest point in a suture is at the knot. The 
wavy deformation occurring after the meniscal 
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repair is not important and disappears over time 
(Tandoğan, 2002). 

Many studies indicated that, when compared bi-
omechanically, conventional sutures have highly 
superior strength over the meniscal fixation implants 
(Aşık ve Şener, 2002; Barber ve Herbert, 2000; 
Post vd., 1997; Aşık ve Atalar, 2009). During 
the repair with sutures, attention must be paid to 
perform posterolateral or posteromedial incision 
without damaging the peroneal and saphenous 
nerves. As a result, for a successful meniscal 
repair, longitudinal tears on highly vascularised 
areas must be preferred, the edges of the tear must 
be refreshed and the repair must be as stabile as 
osteosynthesis. The surgeon must always use a 
method he/she is accustomed to and must be 
prepared in advance in a way to use suture fixer 
combinations depending on the location of the 
tear (Atalar ve Aşık, 2008).

Menisci play an important role in maintaining the 
functions of the knee joint. Especially the athletes 
experience meniscal tears. To make an accurate 
diagnosis, it is important to combine anamnesis, 
clinical examination and imaging. During the 
arthroscopic surgery, protection of the meniscal 
tissue should be prioritized. The accompanying 
lesions must be carefully evaluated and all problems 
must be solved together via a holistic approach 
(Aşık ve Atalar, 2009). 

Sports rehabilitation aims to ensure that athletes can 
return to sports or activities as safely as possible. 
In general, the longer period of time the patient 
has the symptoms, the longer the recovery period 
is. An athlete can return back to sports after the 
treatment if: 

•	 He/she can bend or straighten the knee fully 
without suffering any pain.

•	 His/her injured knee gained strength when 
compared to the other knee and leg.  

•	 There is no swelling on the knee. 

•	 He/she can do jogging without limping,

•	 He/she can run without limping,

•	 He/she can do 45
o 
scissors move laterally

•	 He/she can do 90
o 
scissors move laterally.

•	 He/she can jump on both legs and on the in-
jured leg without pain (www.mehmetbinnet.
com; http://Sakur.Uludag.Edu.Tr ).

If the athlete develops the muscles supporting the 
knee joint, increases their flexibility and develops 
his technical skills of the sport during the training 
period, the chance of experiencing meniscus tear 
can be minimized (www.mehmetbinnet.com; http://
Sakur.Uludag.Edu.Tr ).

PRACTICE

The study includes 128 cases of sports-related 
traumatic meniscal tears we treated on different 
dates.   The study does not include the patients 
with additional traumas like single or multiple 
ligament injuries, fractures etc. Out of all the 
patients in our study, 96 were male and 32 were 
female. All the patients had meniscus injury on 
a single knee. Among the sports-related traumas 
included in our study, football is in the first place 
(82 patients), basketball in the second (21 patients), 
volleyball in the third (13 patients) and other sports 
in the fourth place (12 patients). The mean age of 
the patients is 33.6. All our patients were amateur 
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athletes. 66% of the knees with meniscal tear were 
left knees (these patients dominantly use their right 
knees), and 62% were right knees (10% of these 
patients dominantly use their left knees). 

All patients underwent detailed physical exami-
nation, plain two-way radiography (Figure 4) and 
knee magnetic resonance imaging (MRI). Patients 
other than those suffering locking of the knee due 
to acute meniscal tear and severe pain were subject 
to conservative treatment methods (knee bracings, 
medical treatment etc.) and surgical operation was 
performed on those showing no response to the 
conservative methods. 33 patients (out of 128) 
showed response to the conservative treatment. 
95 patients underwent arthroscopic surgery. 17 
patients subject to arthroscopy are those treated 
with emergency intervention due to knee locking 
and severe pain. 34 patients had only anterior horn 
tears of lateral meniscus, 39 patients had central 
tears of medial meniscus, 17 had bucket handle 
tear of medial meniscus and 5 had both medial 
and lateral meniscal tears.

Following the detailed examination and imaging 
(plain radiographies and MRI), patients showing 
no response to conservative treatment methods 
and those suffering locking of the knee with se-
vere pain were subject to surgery. After necessary 
surgical preparations were done, all the patients 
were administered spinal anaesthesia and some 
were administered additional sedatives, the lower 
extremity was exanguinated with esmarch ban-
dage and a pneumatic tourniquet was used (250 
mm Hg pressure). Following the sterilization of 
the surgical site, the joint was reached through 
medial and lateral portals. Physiological saline 
solution was used during the arthroscopic surgery. 

After detailed examination of the torn area of the 
meniscus, partial meniscectomy was performed 
properly. The remaining meniscus was checked in 
terms of stability. General arthroscopic examination 
was performed on the joint. Portal incisions were 
closed and the surgery was finished. All patients 
were discharged on the first post-operative day.

Out of 95 patients that underwent surgical opera-
tion, 3 patients suffered from temporary swelling 
in the gastrocnemius muscle due to leakage of 
physiological saline solution and 10 patients had 
post-operative hemarthrosis which were drained 
later. All patients were mobilized on post-op day 
1 and no brace or knee sleeve were used.  

All patients we operated returned to sports actively 
within 3 months. No complication was observed 
in any of the patients during 3 years follow-up. 
In the patients treated with conservative methods, 
the period for returning to sports actively extended 
up to 6 months. 

DISCUSSION

According to the common literature, sports-related 
injuries constitute 10% of the patients suffering 
with injury. 88% of these are related with lower 
extremity and 58% is localized in the knee.  Sports-
related injuries constitute 10% of the patients 
admitted to the hospitals for injury treatment. 
88% of these are related with lower extremity and 
58% is localized in the knee. Meniscus tears are 
one of the most commonly encountered problems 
(Aşık ve Atalar, 2009; Alturfan vd., 2006; Hede 
vd., 1990; Nielsen ve Yde, 1991; Poehling vd., 
1990). Knee joint is one of the most movable 
joint in the human body. The reason behind this 
is the relationship between the osseous structures 
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forming a joint (www.mehmetbinnet.com) (Figure 
4). Therefore, among all kinds of sports-related 
injuries, meniscus tears and treatment approaches 
are particularly important. Developed muscle 
power gained through regular training has an 
active stabilizer effect on the knee, acting as a 
protective shield against the injuries during the 
sports competitions (www.mehmetbinnet.com).

In our study, 33 patients out of 128 showed res-
ponse to the conservative treatment. All of these 
patients were admitted to the hospital for acute 
injuries. 95 patients underwent arthroscopic sur-
gery. The MRI results (Figure 6, Figure 8, and 
Figure 9) are in consistency with the arthroscopic 
diagnosis. During the arthroscopic surgery, all 95 
patients underwent partial meniscectomy, which 
we thought became effective in disappearance of 
the symptoms within a short time. We performed 
this treatment method since our patients wanted 
to return to sports in a short time. This study is 
restricted as we did not perform a meniscal repair. 
Another restriction of the study is that the follow-
up period is limited to 3 years. Meniscal repairs 
with arthroscopic methods provided protection 
for the athletes against having knee problems in 
the long term and prolonged the active sports life.  
The latest technique used for meniscus tears is 
“meniscus transplant” applied in people previo-
usly underwent a meniscus removal operation for 
various reasons to prevent the negative course of 
the injury (www.mehmetbinnet.com). It is possible 
for our patients treated with partial meniscectomy 
to have certain problems in the long term.

Small problems in the stabilization mechanism 
can be compensated to a certain extent in athletes 
with well-developed and strong muscles; however 

serious function loses will be inevitable in tho-
se without strong muscle structure. Developed 
muscle power gained through regular training has 
an active stabilizer effect on the knee, acting as 
a protective shield against the injuries during the 
sports competitions (www.mehmetbinnet.com). This 
study detected that sports-related meniscal tears 
occur mostly on the non-dominant limbs of the 
patients, which we thought could be related with 
the muscle strength. This study is restricted since 
all the patients involved were amateur athletes.  

CONCLUSION

According to the common literature, sports-related 
injuries constitute 10% of the patients suffering 
with injury. 88% of these are related with lower 
extremity and 58% is localized in the knee. Among 
the sports branches causing meniscus tear, football 
is placed on the top. Injuries on the knees are the 
most time and power consuming cases for both 
the treatment facilities and sports clubs (www.
mehmetbinnet.com). 

As a result of the treatment of various types of 
meniscus tears (Figure 6, Figure 8, Figure 9) with 
both conservative methods and arthroscopic sur-
gery, we concluded in this study that conservative 
methods are effective in acute injuries, however 
arthroscopic partial meniscectomy is much more 
effective in terms of the period of time it takes to 
return to sports. 

We observed that most of the injuries occurred on 
the non-dominant limbs of the patients. Therefore, 
muscle strength is extremely important as it has 
significant protective function on the knees. 

Sports activities have increasingly important place 
in the social life. Therefore, we are of the opinion 
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that further studies are required to examine the 
efficiency of the treatment methods.
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APPENDICES:

Figure 4: Plain Radiographic image of the 
knee.

Figure 5: Magnetic resonance image of the 
knee structures.

Figure 6: Magnetic resonance image of the 
meniscus tear.

        
Figure 7: Magnetic resonance image of joint 

fluid following the traumatic meniscus 
tear.
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Figure 8: Magnetic resonance image of the 
meniscus tear.

Figure 9: Magnetic resonance image of the 
meniscus tear.

Figure 10: Magnetic resonance image of the 
tear in the medial meniscus.

Figure 11: Magnetic resonance image of the 
medial and lateral meniscus.
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PES EKİNOVARUS HASTALIĞININ TANI YÖNTEMLERİ

Bülent KILIÇ1, 
1Ortopedi Uzmanı, Tekirdağ

Özet: Pes Ekino Varus (PEV) ayağın en sık karşılaşılan konjenital anomalilerinden biridir. Clubfoot, 
talipes, çarpık ayak olarak da isimlendirilmektedir. İlk olarak Hipokrat tarafından tanımlanmakla birlikte, 
eski çağlardan beri bilinmektedir. İnsidansı, ırk ve cinsiyete bağlı olarak yaygın değişiklikler gösterir. 
Erkek / kız oranı 2.5/1 dir. % 50 olguda bilateraldir, tek taraflı olgularda sağ tarafta sol taraftan biraz 
daha fazla görülür. Bu çalışmanın amacı; Pes Ekinovarus hastalığının Ponseti yöntemi ile tedavi yöntem-
lerinin incelenmesidir.  Çalışmamıza; çeşitli tarihlerde ponseti yöntemini uygulayarak, tedavi ve takibini 
yaptığımız 24 konjenital pes ekinovaruslu hastamızı dahil ettik. Hastalarımız, Dimeglio ve arkadaşlarının 
sınıflamasına göre; 10 hasta grade 1 ve 14 hasta grade 2 dir. Hastalarımızın yaş ortalaması 2 hafta – 5 
ay arasında değişmektedir. Hastalarımızın 16 sı bilateral PEV hastasıdır. Tüm hastalarımıza haftalık 4-6 
hafta süresince diz üstü düzeltici alçılama yapılmıştır, ekinus pozisyonu direnç gösteren vakalara perkutan 
aşilotomi uygulanmış ve 4 haftalık alçılama yapılmıştır. Tüm hastalarımıza alçı sonrası 2 yaşına kadar 
ponseti cihazı kullandırılmıştır. 2.5 yıllık takiplerinde; hastalarımızın deformiteleri tamamen düzelmiştir 
ve 4 hastamızda dorsifleksiyonda kısıtlılık tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Pes Ekino Varus, Ponseti, Çarpık Ayak

TALIPES EQUINOVARUS DEFORMITY  

Abstract: Talipes Equinovarus (CTEV) is one of the mostly seen congenital deformities of feet. It is also 
called Clubfoot and talipes. It was firstly defined by Hippocrates, and it has been well-known from old 
times. Its incidence varies depending on the race and sex. The rate of male/female is 2.5/1. It is bilateral in 
50% of cases, it is seen more in right side of unilateral cases than the left side. The purpose of this study 
is to analyze the treatment methods of Talipes equinovarus deformity with Ponseti method. In our study, 
we included 24 patients with congenital talipes equinovarus on whom we applied ponseti method and 
performed treatment and follow-up on different dates. According to the classification of Dimeglio et all., 
10 patients are grade 1, and 14 patients are grade 2. Average age of our patients varies between 2 weeks 
and 5 months. 16 of our patients have bilateral CTEV. Above-knee corrective plastering was performed on 
all our patients during 4-6 weeks, percutaneous achillotomy was applied to the cases resistant to echinus 
position and 4-week plastering was performed. All patients were asked to use Ponseti device until the 
age of 2. The deformities of our patients were completely healed in 2.5 year follow-ups and restriction in 
dorsiflexion of our 4 patients were determined.

Key Words: Talipes Equinovarus, Ponseti Clubfoot 
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GİRİŞ

Pes Ekinovarus- PEV (Doğuştan çarpık ayak - 
DÇA ) en sık rastlanan yoğun tedavi gerektiren 
bir doğumsal iskelet sitemi ayak anomalisidir 
(Sökmen vd., 2013; Azboy vd., 2011). Clubfoot, 
talipes, çarpık ayak olarak da isimlendirilmektedir 
(Yıldız vd., 2011). DÇA tek başına bir anomali 
olabileceği gibi, artrogriposis mültipleks kongenita, 
musküler distrofiler, konjenital miyopatiler, down 
sendromu, ve distrofik cücelik gibi sendromların 
bir parçası da olabilir (Ege, 1997; Herring, 2002). 
Günümüzde dizin distalinde lokalize gelişimsel bir 
displazi olarak nitelendirilmektedir [3].   DÇA te-
davisinde amaç uzun dönemde fonksiyonel, ağrısız, 
yere düzgün basan, kozmetik, hareketli ve ortez 
gerektirmeyen, olabildiğince normale yakın bir ayak 
oluşturmaktır (Muratlı vd., 2001). Tüm ortopedistler 
idiopatik çarpık ayağın ilk tedavisinin cerrahi dışı 
olması gerektiği konusunda hemfikirdirler  (Bor 
et al., 2006; Heilig et al., 2003; Yücel ve Uçar, 
2002).  Cerrahi tedavi ise konservatif tedavinin 
başarısız olduğu ve deformitenin devam ettiği 
olgularda uygulanır (Sökmen vd., 2013; Centel 
vd., 2000). Tedavide uygulanan geniş gevşetme 
ameliyatları tek seferde düzeltme sağlar (Mckay, 
1983; Carroll, 1988). Ancak uzun dönemde en 
başarılı çalışmalarda dahi % 20-30 civarında nüks 
görüldüğü bildirilmiştir (Turco, 1979; Uglow 
and Clarke, 2000). Fonksiyonel sonuçlar uzun 
dönemde incelendiğinde, geniş cerrahi geçiren 
DÇA’lı çocukların ayak bileği çevresindeki kas 
gruplarında zayıflık, eklem sertliği ve bunlara 
bağlı alt ekstremite de biyomekanik sorunlar or-
taya çıkmıştır (Davies et al., 2001; Aronson and 
Puskarich, 1990). DÇA tedavisinde konservatif 
tedavi arayışları süregelmiştir (Dimeglio et al., 
1996).  Laaveg ve Ponseti (1980)  geliştirdikleri 

konservatif tedavi ile % 89 başarı bildirmişlerdir 
(Azboy vd., 2011). Deformitenin düzeltilmesinde 
günümüzde uygulanan yöntemler arasında uzun 
dönem sonuçları en iyi olan metod 1940’lı yılla-
rın sonlarında Dr. Ignacio V. Ponseti tarafından 
tariflenmiştir (Sökmen vd., 2013; Yıldız vd., 2011; 
Herring, 2002)

ETİYOLOJİ

Etiyolojide genetik faktörler, intrauterin mekanik 
faktörler, nöromüsküler defektler, fetal gelişmenin 
durması, primer germ hücre defekti, myodisplazi, 
müsküler dengesizlik, lokal displazi, beslenme 
bozukluğu, hormonsal dengesizlik, enfeksiyonlar 
sorumlu tutulmuştur (www.istanbulsaglik.gov.tr; 
Wynne-Davies, 1972; Herring, 2002). Günümüzde 
PEV’in çevre faktörlerinin de katkıda bulunduğu 
multifaktöriyel geçiş gösterdiği kabul edilir (www.
istanbulsaglik.gov.tr). Genetik faktörlerin etkisi-
ne örnek olarak etkilenen bireylerin kardeşleri 
30 kat fazla riske sahip olması verilebilir. PEV 
monozigotik ikizlerde her iki kardeşi % 32.5 
oranında etkilerken, bu oran dizigotik ikizlerde 
% 2.9 dur. Etkilenen bireylerin % 24.4’ünde aile 
hikayesi vardır (Cummings et al., 2002). Etkilenen 
birçok dokuda histolojik anomaliler tanımlanmış-
tır. Ultrastrüktürel kas anomalileri, primer sinir 
anomalileri, talus ve navikülerde deformite ile 
sonuçlanan kemiğin primer germ plazm defekti, 
kıkırdak defektleri ve artmış kollajen sentezi, distal 
bacak kaslarının ve destek dokularının retraksiyon 
fibrozisi, kaslarda bölgesel büyüme bozuklukları 
ve iyileşme dokularındaki farklılıklar gibi pek 
çok neden ileri sürülmüştür. Olguların çoğunda 
anterior tibial arterin yokluğu veya hipoplazisi 
gözlenmiş ve vasküler displazinin nedensel bir 
ilişkisi olduğu belirtilmiştir. Anormal kasların 
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varlığı, intrauterin eksternal bası, oligohidroam-
niyoz, ayağın intrauterin gelişiminin duraksaması 
gibi diğer faktörler de etyolojide öne sürülmüştür 
(Yücel ve Uçar, 2002).

ANATOMİ

Şekil 1:Pes Ekinovarus (Sönmez, 2005).

Pes ekino varus’un tedavisinde talokalkaneonavi-
küler eklemin yapısının bilinmesi çok önemlidir. 
Bu eklem gerçek bir sferoid eklem olmamasına 
karşın, sferoid eklem gibi fonksiyon yapar. Kon-
veks eklem yüzünü talus başı oluşturur. Konkav 
yüz ise naviküler kemiğin konkav yüzü, kalkaneus 
ön ucundaki ön ve orta faset eklem yüzleri ve 
kalkaneonaviküler (Spring) ligamentten oluşur. Bu 
yüze ayağın asetabulumu adı verilir.  Bu eklemin 
diğer sferoid eklemlerden önemli iki farkı vardır. 
Konkav yüz, konveks yüz çevresinde hareket eder 
ve konkav yüz plantar fleksiyon ve inversiyonda 
daralır, dorsal fleksiyon ve eversiyonda ise geniş-
ler (Cummings et al., 2002; Turco, 1979; Yücel 
ve Uçar, 2002). Kalkaneusun ve navikulerin yer 
değiştirmesi ön ayağın varusuna neden olmakta 
ayağın ekinde kalması ile sonuçlanmaktadır. 
Yumuşak dokuların kontrakturu equinovarus 
denilen eklemlerin patolojik malaligamenti ile 
sonuçlanmaktadır. PEV deki ana patoloji kaba 

olarak bakıldığında; ayak bileği ve subtalar ekle-
min ekinizmi, topuk inversiyonu, ayak ortası ve 
önünde adduksiyon ve pronasyondadır (www.
istanbulsaglik.gov.tr). Kalkaneusun arka ucunun 
proksimale ve laterale doğru dönmesi sonucu 
aşil tendonu, ayak bileği ve subtalar eklemlerin 
posterior kapsülleri, talo-fibular ve kalkaneofibular 
bağlar kontrakte olurlar ve kalkaneusun arka ucu 
fibulaya yaklaşır. Deformitenin uzun süreli olarak 
devam etmesi durumunda ise ikincil kemiksel de-
formiteler oluşmaya başlar (Yücel ve Uçar, 2002).

SINIFLAMA

PEV 3 grupta sınıflandırılır:

• Konjenital PEV: Diğer kas iskelet sistem anoma-
lileri ile birlikte değildir. PEV ların büyük kısmı 
bu gruptandır.

• Teratolojik PEV: AMC ve Myodisplazi gibi 
altta nöromüsküler bir hastalık bulunur. • Bir 
sendromun parçası olan PEV: Streeter Sendromu, 
Larsen sendromu, Pierre Robin sendromu gibi 
sendromlarda görülen PEV dır.

• Pozisyonel PEV: Inutero pozisyonun devam 
etmesine bağlı esnek (flexible) PEV dır (Yücel 
ve Uçar, 2002).

Ayrıca PEV tedavi boyutunda şöyle sınıflandırılır:

Tedavi edilmemiş PEV: 2 yaşından küçük, tedavi 
edilmemiş 

İhmal edilmiş PEV: 2 yaşından büyük, tedavi 
edilmemiş

Düzeltilmiş PEV: Ponseti tedavisiyle düzeltilmiş

Nüks PEV: Başlangıçtaki düzelmeden sonra su-
pinasyon ve ekinus gelişmiş
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Dirençli PEV: Artrogripozis gibi sendromlarla 
ilişkili olarak görülen sert ayaklar

Kompleks PEV: Başlangıçta Ponseti tedavisi dışında 
bir yöntemle tedavi edilmiş (Pirani et al., 2014).

RADYOLOJİK DEĞERLENDİRME

Görüntüleme Yöntemleri olarak grafi, artrografi, 
ultrasonogram, magnetik rezonans görüntüleme 
(MRG) kullanılır. Radyolojik çalışmalar, ayak yük 
taşıma pozisyonunda ve maksimüm düzeltmede 
tutulurken yapılmalıdır. Röntgen tüpü, ön-arka 
film çekilirken arka ayak üzerine odaklanarak 
vertikalden 30° eğimli olmalıdır. Yan grafide, 
rotasyonel bozulmadan kaçınmak için ışın, fi-
bula-tibia nın posterior yarısı üzerinde olacak 
şekilde transmalleoler odaklanmalıdır (Yücel ve 
Uçar, 2002).

AP grafide; 

1) Talokalkaneal açı 

2) Talus ile 1. metatarsal açı

3) Kalkaneus ile V. metatarsal açı şeklinde üç 
ölçüm yapılmalıdır (Simons, 1977; Simons, 1978):

Artrografi; Poulain tarafından kullanılmıştır. Preop 
artrografi yapılmıştır. Sonuçlar klinik ve diğer 
radyolojik sonuçlarla paralellik gösterir. Kullanım 
alanı sınırlıdır.

Ultrasonogram; Naviküler kemik 5, 6 yaşından 
önce ossifıye olmaz. Bu nedenle naviküler ve medial 
malleol arasındaki ilişkiyi ultrasonografi ile ortaya 
koymak mümkündür (Hamel ve Becker, 1996). 
Ancak alçılı ayakta kullanımı mümkün olmadığı 
için kullanım alanı yoktur (www.istanbulsaglik.
gov.tr; Simons, 1978).

MRG, T2 sekanslı MRG incelemeleri kıkırdağı 
daha iyi gösterir. Downey çalışmasında PEV’li 
ayaklarda talus baş ve boyunun deviasyonunu 
ve kalkaneusun rotasyonunu, anterior kısmının 
subluksasyonunu ortaya koymuştur (Downey 
et al., 1992). Davidson ve arkadaşlarının MRG 
çalışmalarında talusun, küboidin, kalkaneusun 
plantar ve varus deviasyonunu göstermiştir (www.
istanbulsaglik.gov.tr; Simons, 1977).

DEĞERLENDİRME VE TANI

Prenatal USG ile 16-18. gebelik haftasından itibaren 
pes ekinovarus deformitesinin tanısı koyulabilmek-
tedir. Gebelik haftası arttıkça da tanı ve tiplendirme 
şansı artmaktadır. Bu konuyla ilgili olarak Bar-On 
ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada, ortalama 
21,6 haftalık iken yapılan intrauterin (İ.U) USG 
ile idiyopatik olgularda %87, teratojenik olgularda 
ise %69 doğru tanı koyulduğu belirtilmektedir 
(Yıldız vd., 2011; Bar-on et al., 2005). 

PEV’in değerlendirmesi tanı için önemlidir Simons, 
(1985, 1995). klinik değerlendirmeyi sınıflamadan 
ayrı tutmuştur. Sınıflandırma ayağın etiyolojik 
olarak ayrımlaması iken, değerlendirme ayağın 
boy, şekil ve eklem hareket açıklığı ve radyolojik 
değerlendirme gibi ölçümleri içerir. Gerek sınıflama 
gerekse değerlendirme PEV.in başarılı tedavisi ve 
sonuçları için önem taşır. PEV değerlendirilmesi 
ile ilgili birçok yöntem olmasına rağmen üzerinde 
mutabakata varılmış standardize edilmiş bir format 
mevcut değildir. Lovell ve arkadaşları hikâye, fizik 
muayene, radyolojik değerlendirme ve fonksiyonu 
da içeren yaklaşık 85 parametreyi incelemiş ve 
sonuç olarak %80 güvenirliği olan 12 parametre 
elde etmişlerdir (Cummings ve Lovell, 1988). 
Watts (1991) PEV’in radyolojik ölçümlerinin 
güvenirliğinin yetersiz olduğunu savunmuştur . 
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Flynn ve arkadaşları (1998),  Pirani ve Dimeglio ve 
arkadaşlarının tanımladığı derecelendirme sistemi 
ile (Johnston ve Richards, 1999)  PEV li ayağı 
interobserver bir çalışma ile değerlendirmiştir. 
Uzun bir öğrenme eğrisi sonrası değerlendirmenin 
başarı ile yapılabileceği ancak terapistler arasında 
değerlendirme farklılıklarının olabileceğine dikkat 
çekmişlerdir (www.istanbulsaglik.gov.tr).

Dimeglio sınıflandırması:

Dimeglio ve arkadaşları PEV’i 20 puanlık skala 
kullanarak başlıca dört gruba ayırmışlardır (Di-
meglio et al., 1995). Puanlar; harekete göre ve 
her biri 4 puan üzerinden değerlendirilmek üzere 
ekinizm, topuğun varusu, ayağının ortasının supi-
nasyonu ve adduksiyon ölçülerek elde edilmiştir. 
Ek olarak varlığında bir puan eklenilmek üzere; 
posterior, medial katlantı, kavus ve adale zafiyeti 
de değerlendirmeye katılmıştır. Puanlar daha sonra 
tedaviye yanıt hakkında bilgi veren derecelere 
dönüştürülür (www.istanbulsaglik.gov.tr).

Grade 1: PEV.in cerrahi gerektirmeyen postural 
bir durum olduğunu gösterir.

Grade 2: Kabul edilebilir reduksiyon olabilecek 
olgular

Grade 3: Dirençli ancak tedaviyle redükte ola-
bilecek olgular.

Grade 4: Teratolojik olgular (www.istanbulsaglik.
gov.tr).

Pirani Deformite Skoru: (Flynn et al., 1998; Pirani 
et al., 2014).

Pirani skoru 6 klinik belirtiyi derecelendirir. Bunlar:

0 (normal),

0.5 (orta derecede ağır),

1(ağır) deformedir.

Ayak ortası skoru

Ayak ortası skorunu (midfoot score: MS) 3 belirti 
oluşturur. Deformitenin derecelendirmesi 0 ile 3 
arasında olmaktadır.

Ayak dış kenarının konveksitesi 

Medial cilt kıvrımı Talus başı örtülmesi 

Ayak arkası skoru (Hindfoot score HS)

Arka ayak skorunu 3 belirti oluşturur. Deformitenin 
derecelendirmesi 0 ile 3 arasında

olmaktadır.

Posterior cilt kıvrımı

Rijid ekinizm 

Boş Topuk

Pirani skorunun kullanımı:

1) Ponseti tekniği ile tedavi gören her çocuğa her 
hafta bu skorlama uygulanmalıdır.

2) Skorların grafik üzerinde işaretlenmesi, ayağın 
tedavideki durumunu görsel olarak

belirtir ve aileye düzelmeyi gösterebilmeyi sağlar 

3) HS . 1, MS . 1 ve talus başı örtülü ise tenotomi 
gereklidir (www.istanbulsaglik.gov.tr).

Yukarıdaki açıklamadan sonra tanı için, doğumsal 
pes ekinovarus (PEV) ayağın konjenital deformitesi 
olarak günümüzde halen ortopedide önemli yer 
tutmaktadır, etkilenen ayak genelde normalden 
küçüktür ve üç ana bulgu dikkati çekmektedir:

1) Ekinizim.

2) Ayağın önünün adduksiyonu (varus).

3) Plantar fleksiyon (aşilde kısalık) (www.istan-
bulsaglik.gov.tr).
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PEV’li hastaların tüm vücutları muayene edilir. Üst 
ekstremiteler, sırt, kalçalar ve bacakların ilişkili 
anomalileri, deformitenin etyolojisi ve başarılı 
tedavi olasılığı hakkında bilgi sağlar (Yıldız vd., 
2011). Ayağın ortası ve adduksiyonda, ayak önü 
ayak ortasına göre daha fazla pronasyondadır. Ayak 
lateralinde, talusun ön kısmı çıkıntılı şekilde ele 
gelir. Deformitenin konveks tarafında cilt ince ve 
gergindir. Lateral malleol daha posteriordadır (Bor 
et al., 2006; Simons, 1985). Muayene esnasında 
genelde 90 derecedeki dizin referans alınması 
önerilir.

Torsiyonel dizilim, varus, valgus, ekinus, tüm 
bacak, ayak bileği, ayağın büyüklüğü ve şekli 
değerlendirilmelidir (Yıldız vd., 2011). PEV ge-
nelde normal ayaktan küçük ve geniştir. Atrofiye 
olmuş baldır özellikle gecikmiş PEV in beklenen 
komponentlerinden biridir (www.istanbulsaglik.
gov.tr).  Plantar yüzdeki ve topuktaki yarıklar 
not edilmelidir (Yıldız vd., 2011). Ekin diz hem 
fleksiyonda hem de ekstansiyondayken değerlendi-
rilmelidir. Dizin ekstansiyonunda ve fleksiyonunda 
değerlendirilen ekinizim ayak bileğinin sertliği ile 
ilgili bizi aydınlatır. Ekinizm ölçülürken kalka-
nesusun muayenesi dikkatli yapılmalıdır çünkü 
topuk proksimale çekilebilir (www.istanbulsaglik.
gov.tr; Pirani et al., 2014).

Topuğun istirahatta ve maksimal düzelme pozisyo-
nundaki varus ve valgusu not edilmelidir. Subtalar 
eklemin esnekliğini değerlendirmek oldukça güçtür. 
Talus başı orta ayağın dorsolateralinde palpe edilir. 
Ön ayağı talus başına redukte etmek için harcanan 
çaba orta ayağın sertliği hakkında bilgi verir. Ayağın 
önünün pronasyonu mutlaka not edilmelidir. Bütün 
deformiteler en yakın proksimaldeki yapıya göre 
değerlendirilmelidir. Örneğin ayağın önünün açısal 

deformitesi ayağın ortasına göre; ayağın ortasının; 
ayağın arkasına göre yapılmalıdır. Ayağın ortası 
30 derece varusta, ayak önü ise tibia ya göre 30 
derece angule olması durumunda deformite ayak 
arkasındadır ve ayağın önünün supinasyonu yoktur 
(www.istanbulsaglik.gov.tr).

Değerlendirmedeki yanlışlıklar cerrahın alçıyla 
aşırı düzeltmesine veya cerrahi olarak pronasyon 
deformitesi oluşturmasına neden olabilmektedir. 
Tedavi edilmeyen vakalarda deformite yapısal 
olur ve rijit bir hal alır. Çocuk büyüdükçe, ayak 
lateraline ve lateral malleola basarak yürür (www.
istanbulsaglik.gov.tr).

Ayırıcı tanı şöyledir:

Postural PEV: En önemli nokta konjenital PEV ile 
postural PEV.in ayırımıdır. İntrauterin malpozisyo-
na bağlıdır, manipülasyonla düzelir. Talusun baş, 
boyun tilti yoktur. Talokalkaneonaviküler eklem 
sublukse olmamıştır (Herring, 2002)

• Konjenital tibia yokluğu.

• Teratolojik kökenli PEV’ler (MMS, AMC).

• Bir sendromun parçası olan PEV (Streeter, 
Freeman Sheldon, Larsen sendromu, Mobius 
sendromu) (www.istanbulsaglik.gov.tr).

UYGULAMA

Çalışmamıza; çeşitli tarihlerde ponseti yöntemi 
ile tedavi ettiğimiz 24 konjenital PEV’li hastamız 
dâhil edilmiştir. Tüm hastalar, tarafımızdan tedavi 
ve takip edilmiştir. Hastalarımız, Dimeglio ve 
arkadaşlarının sınıflamasına göre; 10 hasta gra-
de 1 ve 14 hasta grade 2 dir. Hastalarımızın yaş 
ortalaması 2 hafta – 5 ay arasında değişmektedir. 
Hastalarımızın 16 sı bilateral PEV hastasıdır. 
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Hastalarımızın, 17 si erkek, 7 si kız hastadır. 
Tüm hastalara, detaylı tüm vücut fizik muaye-
nesi, bilateral kalça USG veya grafi incelemesi, 
ultrasonogram incelemesi yapılmıştır. Artrografik 
incelemeye gerek duyulmamıştır. Hastalarımızda, 
ilave anomali tespit edilmemiştir. 

Hastalarımıza; poliklinik şartlarında, haftalık diz 
üstü ponseti yöntemine göre düzeltici alçılama 
yapılmıştır. Tüm hastalarımızda sentetik alçı 
kullanılmıştır. Hastlarımızın ayak eklemleri 2 haf-
talık grafilerle kontrol edilmişlerdir. Ortalama 4-6 
hafta alçılama sonrası, tam düzelme sağladığımız 
10 bilateral konjenital PEV hastamıza ve 5 tek 
taraflı konjenital PEV hastamıza ponseti cihazı 
kullandırılmaya başlanmıştır. 6 bilateral konjenital 
PEV lu ve 3 tek taraflı konjenital PEV lu hasta-
mızda tespit ettiğimiz aşil gerginliğine bağlı rijid 
ekinus deformitesi nedeniyle, perkutan aşilotomi 
yapılmıştır ve 4 haftalık düzeltici diz üstü alçılama 
yapılmıştır. Aşilotomi yapılan tüm hastalarımızda, 
alçı sonrası ponseti cihazı kullanımına geçilmiştir.

Hastalarımız periyodik poliklinik takibi ile takip 
edilmişlerdir. 4 hastamızda, ayak bileği dorsif-
leksiyonunda kısmi kısıtlılık tespit edilmiş ve 
rehabilitasyon uygulanmıştır. Aşilotomi uyguladı-
ğımız 3 hastamızda; aşil tendonu ve cilt arasındaki 
kısmi yapışıklık nedeniyle hareket kısıtlılığı tespit 
edilmiş ve yapışıklık cerrahi olarak giderilmiştir.   

TARTIŞMA

Pes Ekinovarus- PEV (Doğuştan çarpık ayak - 
DÇA ) en sık rastlanan yoğun tedavi gerektiren 
bir doğumsal iskelet sitemi ayak anomalisidir 
(Sökmen vd., 2013; Azboy vd., 2011). DÇA 
tedavisinde amaç uzun dönemde fonksiyonel, 
ağrısız, yere düzgün basan, kozmetik, hareketli 

ve ortez gerektirmeyen, olabildiğince normale 
yakın bir ayak oluşturmaktır (Muratlı vd., 2001). 
Tüm ortopedistler idiopatik çarpık ayağın ilk te-
davisinin cerrahi dışı olması gerektiği konusunda 
hemfikirdirler (Bor et al., 2006; Heilig et al., 2003; 
Yücel ve Uçar, 2002).  Laaveg ve Ponseti (1980)  
geliştirdikleri konservatif tedavi ile % 89 başarı 
bildirmişlerdir (Azboy vd., 2011).  PEV’li hastaların 
tüm vücutları muayene edilir. Üst ekstremiteler, 
sırt, kalçalar ve bacakların ilişkili anomalileri, 
deformitenin etyolojisi ve başarılı tedavi olasılığı 
hakkında bilgi sağlar (Yıldız vd., 2011).

Çalışmamızdaki 24 hastamızda, erken yaşta 
tespit edilen ve düşük gradeli hastalardır (2 hafta-5 
ay). Ponseti yöntemiyle elde ettiğimiz erken dönem 
% 83 lük (4 hastada dorsifleksiyon kısıtlılığı) ve 
geç dönem % 100 lük başarı oldukça tatminkardır 
ve  Laaveg ve Ponseti (1980)  nin bildirdiği % 89 
luk başarı oranının üzerindedir (Azboy vd., 2011). 
Bu başarıda, hastalarımızın tamamının konjenital 
PEV olması, düşük gradeli olması, küçük yaş 
grubundan olması, rijid deformiteli olmamaları ve 
tedavinin etkin uygulanmasının önemli olduğunu 
düşünmekteyiz. Ancak hastalarımızın daha uzun 
dönem takipleri değişebilir.

Çalışmamızda, sadece konjenital PEV hastaları-
nın olması, ilave vücut patolojisi veya hastalığı 
olmaması, hastaların düşük gradeli olmaları, ileri 
yaş ve başarısız tedavi girişimi geçiren hastaları 
içermemesi, kısıtlı sayıda hastayı içermesi, çalış-
mamızın kısıtlılıklarıdır. 

Tedavi ve takibin aynı hekim tarafından uygulan-
mış olmasının, alınan başarılı sonuçlarda önemli 
olduğunu düşünmekteyiz.
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Hastalarımızda kullandığımız sentetik alçının, idrar vb 
etkenlerden etkilenmeyen ve esnekliğini kaybetmeyen 
özellikte olmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz. 

SONUÇ

Prenatal USG ile 16-18. gebelik haftasından 
itibaren pes ekinovarus deformitesinin tanısı 
koyulabilmektedir. Gebelik haftası arttıkça da 
tanı ve tiplendirme şansı artmaktadır. Bu konuyla 
ilgili olarak Bar-On ve arkadaşlarının yaptığı bir 
çalışmada, ortalama 21,6 haftalık iken yapılan 
intrauterin (İ.U) USG ile idiyopatik olgularda 
%87, teratojenik olgularda ise %69 doğru tanı 
koyulduğu belirtilmektedir (Yıldız vd., 2011; 
Bar-on et al., 2005). En önemli nokta konjenital 
PEV ile postural PEV’in ayırımıdır. İntrauterin 
malpozisyona bağlıdır, manipülasyonla düzelir. 
Talusun baş, boyun tilti yoktur. Talokalkaneonavi-
küler eklem sublukse olmamıştır (Herring, 2002). 

Çalışmamızda PEV un etiyolojik, anatomik, 
radyolojik ve değerlendirme ile tanısı için önemli 
olan özelliklerini ele aldık. Ponseti yöntemini uy-
guladığımız hastalarımızın sonuçlarını paylaştık. 
Klinik olarak takip ve tedavi ettiğimiz 24 konjenital 
PEV lu hastamızda ponseti yöntemi uygulaması 
ile aldığımız erken dönem %83 ve geç dönem 
% 100 lük başarı literatüre göre biraz  yüksektir. 
Uzun dönem takiplerde bu oran değişebilir. Ba-
şarı oranımızın yüksek olmasında; hastalarımızın 
tamamının konjenital PEV olması, düşük gradeli 
olması, küçük yaş grubundan olması, rijid deformi-
teli olmamaları ve tedavinin etkin uygulanmasının 
önemli olduğunu düşünmekteyiz. PEV un erken 
dönem tespit ve cerrahiye gerek kalmadan tedavisi, 
birçok hastada mümkün olduğundan, dikkatli ve 
zamanında uygulanan ponseti yöntemi başarı oranı 
yüksek bir tedavidir.
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YÜZÜCÜLERDE SPOR SAKATLIKLARI VE  
RAHATSIZLIKLARIN ARAŞTIRILMASI*

Şakir Öner ŞAVK1, Aylin ZEKİOĞLU2, Şaheser GÜREŞ3, Bülent ALPARSLAN1

1Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.-
2Celal Bayar Üniversitesi BESYO

3Adnan Menderes Üniversitesi- BESYO

Özet: Bu çalışmada yüzme sporuna bağlı olarak yüzücülerde ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının tipi, 
sıklığı ve özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. İzmir’de en az 1 yıldan beri aktif olarak yüzme sporu 
ile uğraşan 150 yüzücüye daha önceden geçirilen sakatlık ve sağlık sorunlarını araştırmak amacıyla 37 
sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Sporcuların daha once geçirdikleri sağlık sorunları, tanı, sıklık, 
sağaltım yöntemleri, iyileşme süreleri ve rekürrens yönü ile de araştırılmıştır. Sıklık sırasına gore kar-
şılaşılan sağlık sorunları içerisinde %24,7 kulak, %20,7 göz, %18 cilt ve %15,3 ile lokomotor sistem 
sorunları olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yüzme, Sakatlık, Spor, Spor Yaralanması, Sporcu

ANALYSIS OF THE SWIMMING-RELATED  
SPORT INJURIES AND DISORDERS

Abstract: The aim of this study is to investigate the type, the frequency, and the characteristics of the 
swimming-related injuries. Thirty-seven item-questionnaire was applied to 150 swimmers to analyse the 
health disorders and disabilities. The frequency, diagnosis, treatment method and time, recurrence was also 
evaluated. The most frequent injuries seen in swimmers were otitis (24.7%), ocular pathologies (20.7%), 
dermatological disorders (18%), and locomotor system injuries (15.3%). 

Key Word: Swimming, Injury, Sport, Sports Injuries, Athletes

*  5.Türk Spor Yaralanmaları ve Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 2000, İSTANBUL
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GİRİŞ

Yüzücülerde gastrointestinal sistem, deri, kulak 
burun boğaz ve genitoüriner sistem enfeksiyon-
ları görülür. Bu enfeksiyonlar tedavi edilmediği 
zaman daha büyük sorunlar ortaya çıkmakta ve 
diğer yüzücülere de bulaşabilmektedir. O yüzden 
kontrol altına alınıp en kısa sürede tedavi yoluna 
gidilmeli ve yayılımı engellenmelidir.

Sık görülen bu enfeksiyöz hastalıkların yanı sıra, 
havuz suyunun dezenfeksiyonu için kullanılan 
kimyasallarla atopik dermatit ve konjonktivit gibi 
hastalıklar da sıklıkla izlenir. Yüzücünün  ilgili 
stile uygun olmaması, hatalı teknik öğrenimi, ağır 
ve/veya yanlış egzersiz programı da kas ve eklem 
problemlerine neden olabilmektedir. 

Yüzme sporunda görülebilecek rahatsızlıkları 
şöyle sıralayabiliriz: 

A-Enfeksiyonlar

1- Gastrointestinal sistem hastalıkları

2- Deri hastalıkları.

3- Kulak burun boğaz hastalıkları

a. Dış kulak yolu enfeksiyonu (otitis eksterna)

b. Rinit

c. Rinosinüzit 

4. Genitoüriner sistem hastalıkları

a. Bakteriyel

b. Fungal 

B-Kimyasal İrritasyonlar

a.Atopik dermatit

b.Konjonktivit

C-Kas-İskelet Problemleri

D-Eklem Problemleri

GEREÇ VE YÖNTEM

İzmir’de en az 1 yıldan beri aktif olarak yüzme 

sporu ile uğraşan 150 yüzücüye daha önceden 

geçirilen sakatlık ve sağlık sorunlarını araştırmak 

amacıyla 37 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır.

Anketde; sosyo-demografik parametreler, spor 

sakatlıklarını araştıran sorular, sağaltım ve spora 

dönüş soruları bulunmaktadır.

BULGULAR

Tablo 1: Cinsiyet Dağılımı

Cinsiyet Yüzde Dağılımı
Erkek 96 (%64)
Kadın 54 (%36)

Tablo 2: Stillere Göre Dağılımı

Still Yüzde Dağılımı
Serbest %56
Sırtüstü %6,7
Kelebek %10
Kurbağalama %8
Karışık %19,3

Tablo 3: Mesafeye Göre Dağılım

Mesafe Yüzde Dağılımı
Kısa %48,6
Orta %42
Uzun %9,3
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Sporcuların yaş ortalaması 17.9 (8-27) dır. Yüz-
düğü süre 5,7 ve 4,4 yıl arasında değişmektedir. 
Haftalık antrenman süreside 8 ile 6 saat arasında 
değişmektedir. %5’i lisanslı yüzücüdür.

Yüzücülerde sistemlere göre hastalıkların dağılımı 
aşağıda sunulmuştur.

% 24,7 kulak

% 20,7 göz

% 18 Cilt

% 14,6 kas iskelet sistemi

Kadın yüzücülerde ek olarak

% 16,6 mens düzensizliği

% 5,5 idrar yolu enfeksiyonu

Kulak yakınmalarına  göre;

% 75 kulak iltihabı

% 8,3 kulak zarı perforasyonu

% 2,8 kulak tıkanıklığı

% 13,9 diğer

Göz yakınmalarının dağılımı:

% 28,6 kaşıntı

% 28,6 kızarıklık

% 16,7 sulantı/akıntı

% 7,1 hordeolum

% 2,3 diğer

Cilt yakınmalarının dağılımı;

% 54,6 mantar enfeksiyonu

% 21,2 kuruluk

% 21,2 kaşıntı

% 3 lekelenme

Kas iskelet sistemi yakınmalarının dağılımı;

% 48 Üst ekstremite

% 44 Alt ekstremite

% 8 Vertebra

Anatomik lokalizasyona gore kas iskelet sistemi 
patolojileri:

Omuz (n=10, % 40)

Ayak (n=7, % 28)

Diz (n=1, % 4)

Dirsek (n=1, % 4)

El (n=1, % 4)

Uyluk (n=1, % 4)

Diğer (n=2, % 8)

Üst Ekstremite;

Omuzda sıkışma sendromu (n=7, % 4,7)

Omuzda instabilitesi (n=2, % 1,3)

Dirsekte lateral epikondilit (n=1, % 0,1)

Klavikula kırığı (n=1, % 0,7)

Falanks çıkığı (n=1, % 0,7)

Alt Ekstremite;

Ayak bileği lateral kollateral ligament yaralanması 
(n=4, %2,7)

Ayak bileğinde ekstensör tendiniti (n=3, %2)
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Dizde medial kollateral bağ lezyonu (n03, %2)

Medial hamstring yırtığı (n=1, %0,7)

Vertabra,

Bel ağrısı (n=1, % 0,7)

Sırt ağrısı (n=1, % 0,7)

Sporcuların % 91 sağaltım görmüş olup % 9’unda 
sağaltım görmemiştir. Sağaltımı uygulayan;

% 80 branş hekimi

% 10 spor hekimi

% 5 pratisyen hekim

% 5 sporcunun kendisi

Sporcularda  sakatlık süresi 1-365 gün arasında, 
sağaltım süresi 7-365 gün arasında değişmektedir. 
Tam iyileşme ve eski performansa dönüş % 86,3 
oranındadır.

TARTIŞMA

Günümüzde spor aktivitelerinin toplumun geniş 
kesimlerinde hızla yaygınlaşması, daha fazla katı-
lım sağlanması ve yarışma sporlarının zorlaşması 
ile beraber spor ortamında gerekli uygulamaların 
yapılmaması ve tedbirlerin alınmaması da spor 
sakatlıkları riskini artırmıştır. Sporda birçok ya-
ralanma türü vücudun farklı bölgelerinde yapılan 
spor türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. Spor 
yaralanmalarının en sık görüldüğü bölgelerden biri 
üst ekstremite ve özellikle omuz bölgesidir. Bu tür 
yaralanmalara omuzun yoğun olarak kullanıldığı 
voleybol, tenis, basketbol, halter, sutopu, yüzme 
gibi branşlarda daha sık karşılaşılmaktadır (Kılıç 
vd., 2014).

Yüzücülerde en sıklıkla saptanan sağlık sorunları; 
yüzücü omuzu ve diğer kas iskelet sistemi zede-
lenmeleri; yüzücü kaşıntısı ve diğer dermatolojik 
sorunlar ve eksternal otittir. Nadiren ise diplopi, 
oküler purpura, kot stres fraktürü, pubik kol stress 
fraktürü, yüzme sonrası ortostatik intolerans, 
yüzücü migreni ve yeşil saçtır (McMaster,1996; 
1999; Sarniak, 1986).

Omuz yaralanmaları ve omuz ağrısı yüzmede 
görülen en sık yaralanmalardandır ve %40 ve %91 
oranları arasında izlenir (Bak, 1997; Brushoj et 
al., 2007; Master,1999; Sein et al., 2010).

Diz problemi, yüzücülerde görülen en önemli 
sakatlıklardan biridir. Yapılan bir çalışmada, 
Kanada’daki olimpik yüzücülerin 35 tanesinde 
(% 34) diz problemi olduğunu gösterilmektedir 
(Kennedy et al., 1978).

İskelet sisteminde aşırı kullanımdan oluşan yara-
lanmalar yüzücülerde ağrının genel kaynağıdır. 
Tekniğin doğru kullanılması yaralanmaları önle-
yebilir (Wanivenhaus, 2012).

Abdominal, gövde, skapula ve rotator cuff kasla-
rını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizler, ağrının 
önlenmesi için uygulanması önerilmektedir (Wa-
nivenhaus, 2012).

Alt ekstremite kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik 
egzersizler ve esneklik çalışmaları her zaman 
antrenman programlarında olmalıdır. Ağrının yok 
olması için antrenörler doğru kulaç tekniğini iyi 
anlatması gerekmektedir (Wanivenhaus,2012).

Yüzmede görülen bu sakatlıkları ve yaralanmaları 
önleye bilmek için yüzmenin biyomekeniğini iyi 
bilmek gerekmektedir. Bu nedenle antrenörlere, 
yaralanmayı erken dönemde tespit etmek, tedaviye 
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başlamak için yüzmenin biyomekaniğini anlatmak 
gerekmektedir. 

Bu çalışmada, kişilerin geribildirimlerine dayalı 
sonuçlar değerlendirilmiştir. Daha geniş serilerde 
yapılacak boylamsal araştırmalar ile yüzücülerde 
spor sakatlıkları ile ilgili daha detaylı sonuçlara 
ulaşılabilecektir. Bu sayede de sakatlıkların oluşma-
ması için nelerin yapılması gerektiği antrenörlere 
anlatılabilecektir.
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SPORDA KARDİOVASKÜLER SEBEPLİ ANİ ÖLÜMLER
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Özet: Sporda ani ölümler daha çok kardiovasküler sistem kaynaklıdır. Dünya Sağlık Örgütü, spor ve 
egzersize bağlı ani ölümlerin, egzersizden sonra ki 30 saniye ile 6 saatlik süre içinde ortaya çıktığını belirt-
mektedir. Bir sporcuda ani kardiyak ölüm, travma olmadan, normal sağlık durumu öncesinde 6 saat içinde 
oluşmakta ve beklenmedik ani kalp durması olarak tanımlanmaktadır. Adli tıpa göre birkaç dakikadan bir 
kaç saate kadar süren bir zaman zarfında meydana gelen ve genellikle başkaları tarafından görülen ölüm-
lere “ani ölümler” denmiştir. Ancak ani ölümün tanımı konusunda bir görüş birliği bulunmamaktadır. Ani 
ölüm, gençlerde çoğunlukla kalp ve damar sistemindeki doğumsal anormalliklere bağlıyken, yaşlı grupta 
ağırlığı koroner arter hastalığına bağlıdır. Çalışmada, sporda meydana gelen kardiyovasküler sebepli ani 
ölümler ve bunlara yol açan etkenlerinin incelenmesi amaçlanmış ve bu tür ölümlerin önlenmesine dair 
bazı öneriler sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Ani Ölüm ve Spor, Ani Kardiyak Ölüm

SUDDEN DEATHS IN SPORTS DUE TO  
CARDIOVASCULAR REASONS

Abstract: Sudden deaths in sports are mostly dependent on cardiovascular system.  World Health Orga-
nization states that sudden deaths due to sports and exercises are mostly seen within time period of 30 
seconds and 6 hours after the exercise.  Sudden cardiac death of a sportsman is experienced within 6 hours 
without any trauma and defined as unexpected heart failure. According to forensic science, deaths which 
occur within a time period continuing between few minutes to several hours, and usually observed by 
others, are called “sudden deaths”.  However there is no consensus on the definition of the sudden death. 
Sudden death is mostly dependent on congenital abnormalities in heart and vascular system in young 
people, whereas it is dependant on coronary artery disease in older group.  In our study, it is aimed to 
investigate sudden deaths occurred in sports due to cardiovascular reasons and the factors causing these 
deaths, and certain suggestions are offered to prevent such deaths. 

Key Words: Sudden Death And Sports, Sudden Cardiac Dependent Death
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GİRİŞ

Düzenli fiziksel egzersizlerin insan sağlığına 
olumlu etkileri herkes tarafından kabul edilmekle 
birlikte, bazen çok ciddi problemler ortaya çıka-
bilmekte ve ölümler olabilmektedir. Sağlıklı bir 
kişinin, egzersiz yapmaktan dolayı bu durumla 
karşılaşma şansının olmadığının belirtilmesine 
karşın, yine de egzersiz sonrası ani ölüm bulgu-
larıyla karşılaşılmakta ve bu durum tam olarak 
açıklanamamaktadır (Kalyon, 1990; Sivrikaya, 
2004). Spor ölümleri, spor aktivitesi esnasında 
veya fiziksel aktivite ile prensipte edilen pato-
fizyolojik durumlara sekonder ölüm meydana 
gelmesi olayıdır (Akçan ve Hilal, 2007). 

Ani ve beklenmeyen ölüm sporda çok nadir bir 
olaydır (Sherry, 1997). Sporda ani ölüm yüz binde 
iki oranında görülmektedir. Sporcuların ciddi bir 
kalp sorunuyla karşılaşma olasılıkları ise yüz binde 
beş dolaylarındadır (Türel, 2000).  Sporcu sağlığı 
açısından bakılırsa bir gencin ani kardiyak ölümü 
çok trajiktir (Tracy ve Ray, 1997). Dünya Sağlık 
Örgütü, egzersize bağlı ölümlerin, egzersizden 
sonra ki 30-53 saniye ile 6 saatlik süre içinde 
ortaya çıktığını belirtmektedir (Kalyon, 1990). 

Sporcularda ani ölümlerin büyük bir çoğunluğu 
kardiyovasküler nedenlere bağlıdır (Türel, 2000; 
Hillis vd., 1997). Bu tür ölümlerin hemen hemen 
hepsinde bilinçsizce ve sağlığa zarar verecek 
yapıda spor anlayışı vardır. Sporda ani ölümler 

genellikle dolaşım istemindeki düzensizliklere 
bağlı olarak, egzersiz esnasında veya hemen 
sonrasında ortaya çıkar (Orhan vd., 2009). 

Bir sporcuda ani kardiyak ölüm, travma olmadan, 
normal sağlık durumu öncesinde 6 saat içinde 
oluşmakta ve beklenmedik ani kalp durması 
olarak tanımlanmaktadır (Jonathan ve Drezner, 
2000; Sivrikaya, 2004). Fiziksel aktivite sırasında 
kalp hızı, arter kan basıncı ve miyokard kasılabi-
lirliği artar. Bunun sonucunda miyokardın oksijen 
tüketimi de artmaktadır. Yapısal ve fonksiyonel 
olarak normal bir kardiovasküler sistem, koroner 
kan akımını, dolayısıyla miyokarda oksijen sunu-
munu artırarak bu duruma uyum sağlar. Ancak 
bu değişiklikleri tolere edemeyecek derecede 
kardiovasküler problemi olan bireylerde egzersizle 
ilişkili semptomlar; hayatı tehdit eden aritmiler ve 
ani ölüm ortaya çıkarmaktadır (Orhan vd., 2009). 
1995 yılında bir yıl önce buz pateninde dünya 
şampiyonu olan bir sporcu kalp krizi sonucu 
ölmüştür. Yine 1995 yılında Avrupa maratonun-
da genç bir sporcu kalp krizi sonucu yaşamını 
yitirmiştir. 1984 yılında Amerika’da büyük isim 
yapmış ve yasam boyu sporun yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmuş Jim Fix 52 yaşında bir koşu 
esnasında kalp krizi geçirerek ölmüştür. Jim Fix’in 
ölüm sebebini spor yapmaya bağlamak yanlıştır. 
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Spor bilinçsiz yapıldığı zaman zararlıdır (Orhan 
vd., 2009; Akgün, 1996). Sporcularda kardiyo-
vasküler hastalıkların tespiti, yarışma ve sportif 
aktivitelerin engellenerek ölüm riskinin azaltıl-
ması nedeniyle çok önemlidir. Hem profesyonel 
sporcularda hem de düzenli egzersize başlayacak 
olan bireylerin bu aktivitelere başlamadan önce 
ve başladıktan sonra periyodik olarak mutlaka 
ciddi bir kardiyak değerlendirmeden geçirilmesi 
bu olayların gelişimini engellemek için önemlidir. 
Düzenli yapılan egzersiz ve spor aktivitesinin 
birçok sistem özellikle kardiyovasküler olumlu 
etkileri bilinmekle birlikte diğer yandan ani 
ölümlerin yaşanabilmektedir (Kaşıkçıoğlu, 2009).

Genç sporcularda, yarışmalı sporlar sırasında 
kardiyovasküler hastalıktan dolayı ani ölüm 
sıklığı konusunda farklı veriler mevcuttur. Liseli 
sporcular arasında yapılan çalışmalarda 1:100.000 
ile 1:300.000 arasında değişen rakamlar verilirken 
başka bir çalışmada İtalya’da 1979-96 yılları 
arasında 35 yaş altındaki sporcularda ani ölüm 
insidansı 100.000’de 0.8 olarak bildirilmiştir. 
Yaş ilerledikçe spor esnasında ani ölüm gelişme 
sıklığı artan kardiyovasküler risk faktörlerinin 
artışıyla 1:50.000 değerlerine yükselmektedir. 
Yapılan çalışmalarda, genç sporcular arasındaki 
ani ölüm olgularının çoğunun erkek olduğu, 1,5-8 
özellikle futbolcular ve basketbolcular arasında 

gözlendiği saptanmış ve bunların % 60’ının lise 
yaş grubunda olduğu bildirilmiştir.  Sporcular 
genellikle sağlıklı, antrenmanlı ve ağır egzersiz-
leri tolere edebilen bireyler olarak düşünülmekte 
ve özellikle asemptomatik bireylerde patolojiler 
gözden kaçırılarak istenmeyen sonuçlar ortaya 
çıkabilmektedir. Diğer taraftan egzersize fizyolo-
jik kardiyak adaptasyon sonucu ortaya çıkan bir 
takım değişiklikler de yanlışlıkla patolojik olarak 
değerlendirilip bireyin sportif aktivitesi gereksiz 
yere engellenmektedir. Sonuçta her iki durumda 
da birey hem bedensel hem de psikolojik olarak 
olumsuz etkilenmektedir. Bu nedenle takım 
doktorları, spor hekimleri ya da bireyi sportif 
aktiviteye başlamadan önce değerlendiren hekim-
ler, sportif faaliyetlerin engellenmesini gerektiren 
kardiyovasküler problemlerle, sporcularda ortaya 
çıkan egzersize fizyolojik adaptasyona bağlı 
değişiklikleri çok iyi tanıyıp birbirinden ayırt 
edebilmelidir (Kaşıkçıoğlu, 2009).

Sporcularda ani ölüm, spor yapan popülasyonda 
görülen artışla birlikte artan bir sağlık problemi 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Spor aktivitesi 
esnasında veya sonraki saatte gelişen ani ölüm-
lerin çeşitli nedenleri sıralanmasına rağmen en 
sık karşılaşılan sebepleri kardiyovasküler sistem 
patolojileridir (Kaşıkçıoğlu, 2009). Ani kardiyak 
ölüm sıklığı sporcularda bütün nontravmatik 
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ölümlerin % 30’unu oluşturmaktadır (Dinç ve 
Kayserilioğlu, 1996). 

Egzersiz, kalpte hemodinamik ve elektrofizyo-
lojik değişiklikler yapmaktadır. İzotonik (dina-
mik) egzersizler; kardiyak outputu, kalp atımı 
ve atım volümünü arttırır. Böylece sistolik kan 
basıncı artar fakat sistemik vasküler direnç azalır. 
Sonuçta ortalama basınçta minimal değişiklik 
olur. İzometrik (statik) egzersizlerde; sistemik 
vasküler direnç artar. Bunun yanında diastolik 
ve ortalama basınçlar da artar. Her iki egzersiz 
tipide miyokardiyal oksijen ihtiyacını artmakta-
dır. Anormal koroner arter ve/veya ventriküler 
hipertrofi durumlarında iskemi gelişip malign 
aritmiye sebep olabilir (Akçan ve Hilal, 2007). 
Genç sporcularda aritmi ve ani ölüm Örneğin; 
uzun mesafe koşusu düşük statik ve yüksek dina-
mik, su kayağı yüksek statik ve düşük dinamik, 
kürek yüksek statik ve yüksek dinamik egzersizi 
gerektirir (Peliccia, 1991). Dinamik egzersiz sol 
ventrikulde volüm yüklenmesine, statik egzersiz 
ise basınç yüklenmesine neden olur. Dinamik 
egzersiz kas kitlesinde oksijen tüketiminde, 
kardiyak outputta, kalp hızında, stroke volümde 
ve sistolik kan basıncında belirgin artışa, orta-
lama arteryel basınçta orta derecede artışa ve 
diyastolik kan basıncında azalmaya neden olur, 
total periferik direnç belirgin olarak azalır. Statik 
egzersiz ise kas kitlesinde oksijen tüketiminde, 
kardiyak outputta ve kalp hızında çok hafif artışa, 
sistolik, diyastolik ve ortalama arteryel basınçta 
belirgin artışa neden olur, stroke volum ve total 
periferik direnç değişmez (Mitchell vd., 2005; 
Olgun ve Özer, 2006). 

Kardiyovasküler yönden en riskli sporlar: maraton, 
kayak, basketbol, futbol, hokey ve atletizmdir. 

Ölümler daha çok uzun mesafe koşuları, jogging, 
rugby, futbol, squash sırasında meydana gelmek-
tedir (Türel, 2000). Travmatik ölümlerde sebep 
bellidir. Ama non-travmatik ölümlerin sebebi 
çoğu kez ancak otopsi sonucu anlaşılır (Akgün, 
1996). Otuz beş yaşın altındaki sporcularda 
kardiyak arrestin en sık görülen nedeni hipert-
rofik kardiyomiyopati iken bu yaşın üzerindeki 
sporcularda koroner arter hastalığı baş sorumlu 
olarak karşımıza çıkmaktadır (Kaşıkçıoğlu, 
2009). Doğuştan kalp hastalığını içeren kardiak 
sebeplerin bazıları, koroner arterlerin doğuştan 
anormalliliği, marfan sendromu ve genç sporcularda 
ki en yaygın hipertrofik kardiyomyopati sebebi 
olan miyokarditisdir (Goodwin, 1997; Sivrikaya, 
2004). Genç sporcularda çoğunlukla HCM ve 
hastalıklar (CVDs)’ ln meydana gelir (Maron 
vd., 2003; Sivrikaya, 2004). 35 yaşından daha 
küçük olan ve rekabete dayalı sporcuları içeren, 
insanlarda ani kardiyak ölümün tek ve en çok 
bilinen hastalık sebebi, genetik olarak miras kalan 
kardiyak hipertrofik kardiyomyopati bozukluğudur 
(HCM). Bu hastalık yaklaşık olarak 500 kişide 1 
oluşur (Semsarian ve Maron, 2002). Yine genç 
sporcularda nontravmatik ani ölüm vakalarının 
%80’den fazlasının nedeni doğuştan miras olarak 
kalan kardiyak hastalıklardır (Froozi vd., 2002). 
Ani kardiyak ölüm (SCD) ile ilişkili olan egzersiz 
1 saatlik spor içerisinde ortaya çıkan semptomlar 
yoluyla tanımlanır (Futterman ve Myerburg, 
1998). Aktif sporcuların bir bölümünde, kalbin 
büyüdüğü görülür. Bu büyümenin nedeni, fazla 
çalışan her çizgili kasta olduğu gibi, kalp kasının 
hipertrofiye uğramasıdır. Kalp hipertrofisi ya 
ventrikül boşluğunun büyümesi, ya da ventrikül 
çeperinin kalınlaşması ile olur (Kalyon, 1990). 
Düzenli fiziksel egzersiz sonucu, kardiovasküler 
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adaptasyon myokardiumda morfolojik değişikliklere 
yol açar (Wight ve Salem, 1995). Uzun dönem 
antrenman sürecine uğrayan, normal fizyolojik 
ve morfolojik değişiklikleri içeren bir sporcunun 
kalbi, sporcu kalp sendromu veya sporcu kalbi 
olarak bilinir. Bu adaptasyon defalarca tekrarlanmış 
bir egzersize normal bir cevap olarak da dikkate 
alınır (Jonathan ve Drezner, 2000). Dayanıklılık 
sporları yapanlarda fizyolojik bir sonuç olarak 
kalpte az veya çok bir büyüme vardır. Bu kalp 
sağlıklı bir kalptir. Bu büyük kalple hipertrofik 
kardiyomyopatideki kalbi ayırt etmek gerekir 
(Akgün, 1996).

Ani kardiyak ölümler, Amerika Birleşik Devletleri’nde 
ve Batı Avrupa’da doğal ölümlerin %15-20’sin-
den ve kardiyovasküler ölümlerin ise yaklaşık 
%50’sinden sorumludur (Myerburg ve Castel-
lanos, 2008). Genç sporcularda egzersiz veya 
müsabaka sırasında kardiyak ani ölüm sıklığının 
yılda 0.5- 1/100,000 olduğu varsayılmaktadır 
(Epstein ve Maron, 1986). Genç sporcularda, 
ventrikullerin elektriksel olarak uyarılabilir 
periyodunda, göğüs üzerine alınan darbe ile ani 
ölüme neden olan ventrikuler aritmiler (VA)’in 
oluştuğu, egzersizin ani olarak sonlandırılmasıyla 
oluşan aşırı vagotoninin asistolik senkopa neden 
olduğu, stres veya emosyon ile ilişkili polimorfik 
ventriküler taşikardi (VT)’ye ikincil senkop ge-
liştiği bildirilmiştir. Senkop geçiren sporcuların 
%53’unde egzersize bağlı VT, yaklaşık %25’inde 
dinlenme elektrokardiyografi (EKG)’sinde Wolf 
Parkinson White (WPW) sendromu saptanmıştır 
(Reyujin vd., 1984).

Egzersize bağlı VT’li hastaların %10-45’inin 
ani olduğu, ölüm nedeninin sıklıkla aritmojenik 
sağ ventrikül kardiyomiyopati (ASVK) olduğu 

bildirilmiştir (Carboni ve Garson, 1998). Genç 
sporcuların (30 yaş altı) nontravmatik ani ölüm-
lerinin %80’inde genetik/konjenital yapısal ve 
fonksiyonel kardiyak anomaliler izlenir. Ani 
ölüm nedeni genç sporcularda hipertrofik kardi-
yomiyopati (HKM) ve koroner arter anomalileri, 
yaşlı (31-65 yaş, ortalama 44) sporcularda ise 
aterosklerotik koroner kalp hastalığıdır (Ronald, 
1998). Maron ve arkadaşları 35 yaşın altında 
387 genç sporcunun ani olum nedenini; HKM 
(%26.4), commotio cordis (%19.9), koroner arter 
anomalileri (%13.7), nedeni kesin belirlenemeyen 
sol ventrikül hipertrofisi (%7.5 HKM icin diag-
nostik olmayan ancak HKM düşündürten otopsi 
bulgusu), miyokardit (%5.2), Marfan sendromu/
aort anevrizması rupturu (%3.1), ASVK (%2.8), 
muskuler bridge (%2.8) ve valvuler aort stenozu 
(AS) (%2.6) olarak bildirmişlerdir (Maron, 2003). 
Yaşlı sporcularda (30 yaş üstü) ani kalp ölümünün 
en sık sebebinin aterosklerotik vasküler hastalıklar 
olduğu belirtilmektedir (Akçan ve Hilal, 2007).

“Fiziksel egzersizin risk-yarar oranı, erişkin ve 
genç rekabet eden atletlerde farklıdır”. Bu iki 
popülasyonda, spor ilişkili ani ölümler, altta yatan 
kardiyovasküler kökenlerin farklı doğası ile açık-
lanabilir. 35 yaş üstü erişkinlerde ölümlerin büyük 
çoğunluğundan aterosklerotik kalp hastalıkları 
sorumluyken; daha genç atletlerde, konjenital 
ve genetik kalp hastalıklarını içeren kardiyovas-
küler kökenlerin geniş spektrumu bildirilmiştir. 
Polimorfizm veya mutasyon kendisi ölüm nedeni 
olmayabilir ama fiziksel stres, medikasyon gibi 
durumlarda bir predispozisyondur. Akla yakın 
ölümün nedeni olarak mutasyon kabul edilmeden 
önce diğer ölüm nedenleri dışlanmalı ve tanı bu 
şekilde konulmalıdır (Fedekar vd., 2012). 
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Gençlerde kalp kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz 
bir klinikle karşılaşıldığında muayenesi yapılmalı 
ve en azından elektrokardiyogramı çekilmelidir. 
Mümkünse kardiyolog muayenesi önerilmelidir. 
Kalp hastalığı saptanması halinde kardiyologlarca 
tedavisi yapılarak, gerekirse koruyucu önlemler 
alınmalıdır. Saptanan kalp hastalığının genetik 
olması halinde; soy ağacında kardiyolojik ge-
netik araştırma ve danışma yapılmalıdır. Ayrıca 
tüm yarışmalı sporlara katılacak-katılan gençlere 
detaylı bir kalp muayenesi yapılmasıyla, eforun 
tetiklediği kardiyak kökenli ölümlerin önüne 
geçilebilir (Fedekar vd., 2012). 

Sporda Ani Ölümlerin Önlenmesi için; geçmişte 
kalıtımsal kardiak hastalığı olan ve ani erken ölen 
kişilere sahip bir aileden gelen kardiak semptomlu 
sporculara karşı pratik bir yaklaşım iletişim kurma 
çabası olmalıdır (Froozi vd., 2003).

Özellikle ritm bozukluğu olan kişilerin durumları 
dikkatle değerlendirilip izlenmelidir. Egzersiz 
sırasında ortaya çıkabilecek ağrı, nefes darlığı, 
aşırı çarpıntı ve bayılma gibi belirtiler ciddi 
olarak değerlendirilmelidir (Kalyon, 2001). Ani 
ölümlerin engellenmesinde belki de en önemli 
nokta, sporcunun uyarıcı belirtilere dikkat etme-
sidir. Egzersiz sırasında göğüs ağrısı, alışılmadık 
bir hazımsızlık, yorgunluk veya açıklanamayan 
bitkinlik birer bulgu olabilir. Sporcunun belirttiği 
tüm semptomlar, bir ön haberci olabilir (Sherman, 
1994). Gelecekte bütün genç sporcularda, spora 
katılım öncesi, özenli bir şekilde sağlık tarama-
sı (klinik kayıtlar ve tıbbi muayene) yapılması 
zorunlu olmalıdır (Kulbertus, 2001). Düzenli 
tıbbi kontrol, egzersiz programından önce eforlu 
EKG ile kontrolden geçme, yaşa ve kondisyon 
derecesine göre bir spor seçme, birdenbire ağır 

fiziksel aktiviteye girmeme, çok sıcak ortamda 
şiddetli aktivitede bulunmama, sigara içmeme, 
göğüs ağrısı ve aşırı yorgunluk durumunda ak-
tiviteyi durdurma, uzun mesafe koşucularında 
sıvı-elektrolit kaybını önleme sporda ani ölüm-
lerin engellenmesinde dikkat edilmesi gereken 
önlemlerdir (Akgün, 1996; Sivrikaya, 2004).

Sporda Ani Ölümlerin Etyolojisi (Dinç ve 
Kayserilioğlu, 1996);

1-Travmaya bağlı ölümler

a- Kafa travmaları

b- Abdominal travmalar

2- İlaçlara bağlı ölümler

3- Hematoloji nedenli ölümler

4- Hipovolemi ve elektrolit imbalansına bağlı 
ölümler

5- Hipertermi (ısı çarpması) ‘ye bağlı ölümler

6- Kardiyak sebepli ani ölümler.

Ani ölümlerin kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili 
olanları genelde şu nedenlere bağlıdır (Türel, 2000).

1-Koroner arter hastalığı

2-Hipertrofik kardiyomyopati

3-S01 ventrikül hipertrofisi

4-Doğumsal koroner anomalileri

5-Aort yırtılmaları

6- Myokardit

7-Kapak hastalıkları

8-Ritm ve ileti bozuklukları
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9-Doğumsal kalp hastalıkları.

Hipertrofik Kardiomyopati ve Koroner Arter 
Hastalığı

HCM (Hipertrofik Kardiomyopati) kalınlaşmış 
bir kalp kasıdır.   Koroner hastalığı süreğen bir 
seyir gösterir. Damar iç yüzeyine yerleşen ve 
aterom plağı adı verilen küçük plakların kan 
akımını engellemesi, kalp kasına yeterli oksijen 
sağlanamamasıyla sonuçlanır. Egzersiz süresince 
ani ölüm ile ilgili kalp hastalığının en yaygın 
şekilleri hipertrofik kardiomyopati ve koroner 
arter hastalığıdır (Sivrikaya, 2004). Veteran sporcu 
grubunda en sık kardiyak ani ölüm sebebi olarak 
artan yaş ve diğer aterosklerotik risk faktörleri 
sebebiyle koroner arter hastalığı sorumlu tutul-
maktadır. Düzenli yapılan egzersizin aterosklerotik 
koroner arter hastalığının gelişiminin önlenmesinde 
önemli bir yeri olduğu bilinmesine rağmen, genç 
yaş grubu sporcularda fiziksel egzersiz sırasında 
bu hastalığa bağlı ani ölümler de bildirilmiştir  

 Commotio Cortis (Kalp Sarsıntısı)

Kaburga, göğüs kemiği ve kalpte hasar olmadan, 
içe işlemeyen, göğüs duvarına çarpma nedeniyle 
oluşan ani ölüm commotio cortis (kalp sarsıntısı) 
olarak bilinir. Gerçekten, spor sahalarında görülen 

ölümlerin önemli bir yüzdesi göğüs duvarına ge-
len etkiden dolayı meydana gelir. Kalp sarsıntısı 
(commotio cortis), 4-18 yaş arası genç bireylerde 
çok sık gözlemlenmektedir, fakat yetişkinlerde 
de meydana gelebilir (Sivrikaya, 2004).

Sporda ani ölüm nedenleri içinde kalp sarsıntısı, 
erken teşhis edilebilecek ve bu şekilde önlenebi-
lecek bir durum değildir. Sahada meydana gelen 
bir çeşit kaza olarak tanımlanabilir. Meydana 
gelme riskinin yüksek olduğu spor türleri ve 
sporcu tipi bilinmektedir. Bu nedenle rastlanma 
sıklığının koruyucu önlemlerle azaltılması müm-
kündür. Göğüste kalbin üzerine gelen bir darbe 
kalbi durdurabilir.

Miyokardit

Miyokardit, genç sporcularda egzersizle ilişkili ani 
ölüm sebepleri arasındadır. Miyokardit, sıklıkla 
enterovirüs bazen de adenovirüslerin sorumlu tu-
tulduğu inflamatuvar bir hastalıktır.  Ayrıca kronik 
kokain kulllanımı da benzer klinik ve patolojik 
tabloya sebep olabilir. Sol ventrikülün elektriksel 
stabilitesinin bozulması nedeniyle aktif myokarditi 
olan ya da iyileşmekte olan bireylerde ani kardiyak 
ölüm görülebilir.  Sporcunun miyokardit geçirmesi 
aktif spor yaşantısının tamamen bırakılmasını gerek-
tirmez. Sporcular, klinik bulguların başlamasından 
itibaren 6 ay süreyle yakından takip edilmelidir. 
Kardiak ölçü ve fonksiyonlar normale döndüğün-
de, stres testi ve ambulatuvar monitorizasyonda 
aritmiler kaybolduğunda yarışmalı sporlara tekrar 
izin verilebilir (Kaşıkçıoğlu, 2009).

Miyokardit, kalp kitlesinin büyük çoğunluğunu 
oluşturan kas tabakasının iltihabıdır. Çoğunlukla 
sessiz seyreder ve asemptomatiktir. İltihabın be-
lirli bir nedeni yoktur. Enterovirus, kızamıkçık, 
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polio ve başka virüsler, Brucella, difteri basili 
ve spiroket vb. bakteriler ve Rickettsia’lara bağlı 
enfeksiyonlar; protozoon ve helmintlere bağlı 
parazitozlar; çeşitli sistemik hastalıklar, ilaçlar 
ve toksinlerle birliktelik gösterebilir. Doğrudan 
enfeksiyona bağlı ya da hastalığın kalp kas do-
kusunda yarattığı zaafa bağlı belirtilerle kendini 
gösterebilir. Belirtiler ateş ve kas ağrıları, batıcı 
tarzda göğüs ağrısı, aritmiye bağlı çarpıntılar, nefes 
darlığı, ödem ve karaciğer konjesyonu gibi kalp 
yetmezliği bulguları olabilir. %8.6-12 olguda ani 
ölümlere neden olabilir (Şentürk, 2009).

İntramural koroner arter

Sol ön inen koroner arterin miyokard tarafından 
tamamıyla çevrilmesi, genç sağlıklı bireylerde 
egzersiz sırasında ani ölümlere sebep olabilen 
anatomik bir varyasyondur.  Koroneri çevreleyen 
miyokard lifleri diastolde daralma yaparken bu 
daralma sistol sırasında kritik boyutlara ulaşmakta 
ve miyokardiyal iskemiye neden olmaktadır.  Beta 
blokerler, koronerlerdeki daralmayı azaltıp kan 
akımını arttırarak iskemi ve anginal semptomların 
azalmasını sağlayabilir (Kaşıkçıoğlu, 2009). 

Marfan sendromu ve aortik rüptür

Marfan sendromu, aortun media tabakasındaki 
elastik liflerin azalması sonucu gelişen aort 

anevrizmasının rüptürüne bağlı olarak, genç 
sporculardaki ani ölümlerin %7’sinden sorumlu 
tutulmaktadır. Araknodaktili, skolyoz, pektus 
ekskavatum, yüksek damak, esnekliği artmış 
eklemler ve lens dislokasyonu gibi fizik mua-
yene bulguları olan sporcular Marfan sendromu 
açısından değerlendirilmelidir. Fakat, kardiyo-
vasküler bulguların iskelet sistemi bulguları 
olmadan da ortaya çıkabileceği unutulmamalıdır.  
Marfan sendromu tanısı konulan sporcularda 
yarışmalı sporlara izin verilmesi için primer 
belirleyici faktör aortik dilatasyonun varlığı ve 
derecesidir. Aort dilatasyonu varlığında sporcu, 
yarışmalara katılma kararı verilmeden önce 
detaylı tıbbi değerlendirmeden geçirilmelidir 
(Kaşıkçıoğlu, 2009).

Valvuler kalp hastalığı

Aortik valvüler stenoz, normal popülasyondaki 
çocuklarda ve genç asemptomatik bireylerde 
daha sık ani ölüme sebep olmasına rağmen, 
genç sporculardaki ani ölümlerin oldukça nadir 
görülen bir sebebidir. Yarışmalı sporlara katılım 
öncesi yapılan değerlendirmelerde tipik üfürü-
münün kolayca tanınması nedeniyle hastalığın 
tanısı diğer patolojilere göre daha erken yaşlarda 
konulabilmekte ve sporcunun yarışmalı sporlara 
katılımı engellenerek kötü sonuçlar önlene-
bilmektedir.  Mitral kapak prolapsusu, genel 
populasyonda sık görülmesine rağmen genç 
sporcularda ani ölümün oldukça az rastlanan bir 
nedenidir.  Bu hastalığı taşıyan bireylerde göğüs 
ağrısı, senkop, kompleks ventriküler aritmiler ve 
mitral regürjitasyonu nedeni ile kardiyomegali 
mevcutsa yada ailelerinde ani ölüm öyküsü varsa 
fiziksel aktivitenin kısıtlanması önerilmektedir 
(Kaşıkçıoğlu, 2009).
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Kardiyak ileti sistemi anormallikleri

Diğer yapısal kardiyak nedenlerin yokluğunda, 
kardiyak ileti sisteminde konjenital veya son-
radan ortaya çıkan anormallikler, kalp bloğu 
ve bradiaritmi oluşturarak sporcularda ve diğer 
genç bireylerde ani ölüme sebep olabilmektedir. 
Wolff-Parkinson-White Sendromu (WPW), % 
0.1’den daha az oranda ani ölüme neden olan 
bir hastalıktır. Ölüm sıklıkla egzersiz sırasında 
artan sempatik aktivite nedeniyle ortaya çıkan 
atriyal fibrilasyonun aksesuar yoldan iletilmesiyle 
hızlı ventrikül cevabının oluşması ve ventriküler 
fibrilasyona dejenere olması sonucunda gerçek-
leşmektedir. WPW sendromu taşıyan sporcular 
egzersiz testi ve 24 saatlik Holter monitörizasyonu 
ile atriyal fibrilasyon ve diğer aritmilerin gelişimi 
açısından değerlendirilmeli ve elektrofizyolojik 
çalışma ve tedavi sonrasına kadar yoğun egzersiz 
sınırlandırılmalıdır.  Uzun QT sendromu, çok 
nadir olmakla birlikte sporcularda ani ölümlere 
sebep olabilmektedir (Kaşıkçıoğlu, 2009).

Wolfe-Parkinson-White sendromu

Wolfe-Parkinson-White (WPW) sendromu bir 
preeksitasyon sendromudur. Hastalarda sinüs 
düğümünden ventriküllere geçen konjenital bir 
veya birkaç aksesuar yol söz konusudur. Bu yol 
nedeni ila atriyal uyaranlar ventriküle, his de-
metinde geciktirilmeden iletilir (Şentürk, 2009).

Gömük koroner arter

Aorttan ayrılan koroner arterler, kalbin dışında 
seyrederek miyokard içinde dallar verirler. Ancak 
bazı kişilerde koroner arterlerden biri kısmen 
miyokard içinden seyreder. Bu anatomik anor-
mallik “tünele girmiş koroner arter” veya damarın 
üstünde kalan kalp kası bir köprüye benzetilerek 

“miyokard köprüleşmesi” adları ile de anılmak-
tadır. Koroner arterin kas dokusu içinde gömülü 
olması, koroner damarlarda sıkışmaya neden 
olabilir. Bu nedenle hastalık miyokard iskemisi 
belirtileri ile kendini gösterir. Düşük nabızlarda 
kalp diyastolde beslenir. Egzersizde diyastol 
kısalır. Bu durumda sistolik intramural basıncın 
gömük damar üzerindeki etkisi artar ve koroner 
kan dolaşımı bozulur. Gömük koroner arterler, 
otopsilerde yüksek oranlarda bulunabilmekle 
birlikte, anjiyografide daha düşük oranlarda belir-
lenebilmektedir. Semptom verenlerin oranları da 
otopsi tanılarına göre düşüktür. Ancak semptom 
veren olgularda instabil anjina, AMİ, ciddi aritmiler 
ve ani ölümlerle birliktelik gösterebilmektedir. 
Hastalığın belirti vermesi, gömük kısmın yerine, 
uzunluğuna ve üstte kalan köprünün kalınlığına 
-gömülmenin derinliğine bağlıdır (Şentürk, 2009).

Aritmojenik sağ ventrikül displazisi

Daha önce yapılmış olan çalışmalarda genel 
olarak genç sporculardaki ani ölümün nadir 
rastlanan sebepleri arasında olduğu bildirilme-
sine rağmen, Kuzey İtalya’da en sık görülen 
neden olarak bildirilmiştir. Hastalığın tanısı-
nın konulması bazen oldukça zor olmaktadır. 
EKG’de prekordiyal derivasyonlarda anormal 
T dalgaları görülebilir. Epsilon dalgaları nadir 
görülmesine rağmen hastalığa özgü bir bulgudur. 
Ekokardiyografi tanıda yardımcı olamadığında, 
manyetik rezonans görüntüleme bazen miyokardın 
yağ dokusu ile infiltrasyonunu göstererek tanı 
koydurucu olabilir. Aritmojenik sağ ventrikül 
displazisinde egzersiz ani ölüm için önemli 
bir risk faktörüdür. Bu nedenle bu hastalığı 
taşıyan genç bireylerde sportif faaliyetlere izin 
verilmemelidir (Şentürk, 2009).
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Prematüre Koroner Arter Hastalığı

Koroner arter hastalığı (KAH), koroner damar-
larda aterom plaklarının oluşumu ile karakterize 
bir hastalıktır. Aterom plakları kolesterol ve yağ 
asitleri, makrofajlar, kalsiyum ve bağ dokusun-
dan oluşur. Bunlar büyüdükçe damar lümeninin 
daralmasına neden olur. Plak zaman içinde yırtı-
labilir, bu durumda olay yerine plateletler gelir ve 
tromboz oluşur. Sonuçta kalp kasının kanlanması 
bozulur. Hastalık genellikle orta yaşlarda başlar 
ve gelişimini yaşlanmaya paralel olarak sürdürür 
(Şentürk, 2009). 

Mitral Kapak Prolapsı

Prolaps halinde, kapanan mitral yapraklar, ters 
tarafa doğru, yani atriyum içine doğru sarkar. 2 
mm’den fazla sarkma ve diyastolde maksimal 
kapak kalınlığının 5 mm üzerinde olması “klasik 
prolaps”, aynı miktarda sarkma ve maksimal 
kapak kalınlığının 5 mm’den küçük olması 
“nonklasik prolaps” olarak adlandırılır. Atriyuma 
sarkma fazla olursa araları yeniden az ya da çok 
miktarda açılır. Açılma halinde ventrikülün pom-
paladığı kanın bir kısmı sol atriyuma geri kaçar 
(regürjitasyon). Mitral prolapsı (MP), sık görülen 
bir durumdur. MP aritmilere de neden olabilir. 
MP ile ani ölümlerin birlikteliği seyrektir. Bunlar 
doğrudan kapak problemine bağlanmaz, aritmi 
ile ilgili olduğu düşünülür. Ritim bozuklukları da 
şiddetli kaçak ya da kapak deformasyonu bulunan 
kişilerde daha sık görülür (Şentürk, 2009).

TARTIŞMA VE SONUÇ

Günümüzde özellikle genç sporcuları etkileyen ani 
ölümlerin azaltılması için gerekli uygulamaların 
hayata geçirilmesi ve uzman görüşleri doğrul-
tusunda tedbirlerin ivedi olarak alınması önem 

arz eder. Bu konuda kabul gören ilk yaklaşım 
egzersize ya da sportif aktiviteye başlamadan 
önce ayrıntılı bir hekim kontrolünden geçilmesini 
gerekli kılmaktadır. Ayrıca spor esnasında ya da 
sonrasında bu tür durumlarla her an karşılaşabile-
cek antrenör, hakem ve sporcular vb. kişilerinde 
temel yaşam desteğini uygulayabilecek eğitimi 
almaları sağlanmalıdır.

Sporcularda meydana gelen ani ölüm vakalarının 
nedenleri arasında maddi kaynak problemleri 
(kulüp, sporcu, sağlık sigortası), yetersiz sağlık 
merkezleri (tıbbi ekipman, uzman hekim vb.), 
ön yargılı yaklaşım (sporcu sağlıklıdır görüşü) 
ve yanlış tanı (sporcu kalbi-hipertrofik kardiyo-
miyopati) sayılabilir (Kurtoğlu, www.tbf.org.tr).

Sporcuların egzersize bağlı ölüm oranlarının 
azaltılması için yapılması gereken ilk iş spor 
öncesi sağlık değerlendirmelerinin titizlikle yapıl-
masıdır (Kaşıkçıoğlu, 2006). Ancak bu konudaki 
değerlendirmelerin yetersizliği veya yeterince 
önemsenmemesi bu vakaların görülmesine neden 
olabilmektedir (Corrado vd., 2005).

Sporcular genellikle sağlıklı ve antrenmanlı birey-
ler olarak düşünüldüklerinden tarama sonucunda 
bazı bireylerde patolojiler gözden kaçırılarak 
istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir 
(Kaşıkçıoğlu, 2009).

Amerikan Kalp Birliği (AHA) sadece öykü ve 
fizik muayene önerirken, Avrupa Kardiyoloji 
Derneği (ESC) ayrıntılı bir öykü, aile öyküsü 
ve muayenenin yanı sıra 12 derivasyonlu EKG 
çekilmesini önermektedir (Akalın, 2006).

Ani ölüm riski taşıyan kardiyovasküler hastalık 
tanısı konulmuş bireylerde yarışma ve ağır eg-
zersiz aktiviteleri yasaklanmalıdır. Bütün bunların 
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yanı sıra spor alanlarında gelişen kardiyak arrest 
olaylarına etkin müdahalenin yapılması sporcu-
nun yaşama tekrar döndürülmesi için oldukça 
önemlidir. Ayrıca otomatik defibrilatörlerin ha-
zırda tutulması sportif alanlarda etkin bir şekilde 
kardiyak resüsitasyonun gerçekleştirilmesi için 
önemli bir unsurdur (Kaşıkçıoğlu, 2009).

Sportif aktiviteye başlayacak kişileri değerlendiren 
hekimler, sportif faaliyetlerin engellenmesini ge-
rektiren kardiyovasküler problemlerle, sporcularda 
ortaya çıkan egzersize fizyolojik adaptasyona 
bağlı değişiklikleri çok iyi tanıyıp birbirinden 
ayırt edebilmelidir (Kaşıkçıoğlu, 2009).

Geçmişte kalıtımsal kardiak hastalığı olan ve ani 
erken ölen kişilere sahip bir aileden gelen kardiak 
semptomlu sporculara karşı dikkatli olunmalıdır 
(Froozi vd., 2003).

Özellikle ritm bozukluğu olan kişilerin durumları 
dikkatle değerlendirilip izlenmelidir. Egzersiz 
sırasında ortaya çıkabilecek ağrı, nefes darlığı, 
aşırı çarpıntı ve bayılma gibi belirtiler ciddi olarak 
değerlendirilmelidir Egzersiz sırasında göğüs 
ağrısı, alışılmadık bir hazımsızlık, yorgunluk 
veya açıklanamayan bitkinlik bir ön durumun 
habercisi olabilir (Akçan ve Hilal, 2007).

Ani kalp ölümlerinin engellenmesi ya da risk 
etkenlerinin azaltılması konusunda yapılması 
gerekenler şu şekilde özetlenebilir;

•	 Düzenli sağlık taramaları

•	 Kalp rahatsızlıklarını tetikleyen sigara, alkol 
vb. Uzak kalma

•	 Kişiye uygun spor branşının seçilmesi

•	 Yeni başlayanların erken dönem ağır aktivi-
telerden uzak kalması

•	 Göğüs ağrısı, yorgunluk gibi. olumsuz du-
rumlarda aktivitenin durdurulması ve hekim 
kontrolü

•	 Aşırı sıcak ortamlarda yoğun egzersiz yapmama

•	 Tedavi edilebilir ya da önlenebilir risk fak-
törlerinin değerlendirilmesi (tansiyon, şeker, 
kolestrol vb.)

•	 Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanma
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