
iz eklemi kompleks bir eklemdir ve yaralanmalarına acil servislerde sık rast-
lanır. Dizdeki yaralanmanın tanısını koymadan önce diz anatomisine hakim
olmak gereklidir.

Kişilerin günlük yaşam ve sportif aktivasyonları genelde semi fleksiyonda ger-
çekleştirmeleri ve bu hareketlere ilave olan rotasyon zorlamaları yaralanma meka-
nizmalarının ortak noktasıdır. Yaralanmaların dizde yoğunlaşmasının diğer bir
nedeni ise eklemi oluşturan kemiksel yapılar arasındaki ilişkidir. Femurun distal
eklem yüzü ile proksimal tibia eklem yüzü tam olarak uyumlu değildir.1 Kemiksel
uyumsuzluğa rağmen eklemin stabilitesi fonksiyonel uyumla sağlanılır. Bu çerçe-
vede eklem stabilitesi nöromüsküler sistem kontrolüne bağlı olarak eklem kontro-
lünün gerçekleştirilmesi olarak tarif edilinir. Eklem stabilitesi içerisinde aktif veya
dinamik stabilizasyon müskülo-tendinöz ünitle sağlanır. Müskülo-tendinöz ünit;
önde güçlü quadriceps, arkada iskiyokural adeleler, gastroknemius ve popliteus
adalesinden oluşur.1 Dinamik stabilizasyonla zaman içerisinde, değişen aktivitele-
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re kar şı ek le min kon tro lü sağ la nı lır. Ek le mi oluş tu ran
ke mik le rin ge o met ri si, bağ lar ve me nis küs lar sta tik ve -
ya pa sif sta bi li za tör dür ler.2 Sta tik sta bi li zas yon kav ra mı
ise bi rim za man da ek lem ha re ke ti ni de ğiş tir me yen güç-
le re kar şı ek le min kon tro lü dür. 

YA RA LAN MA NIN DE ĞER LEN Dİ RİL ME Sİ

AAnnaamm  nneezz:: Trav ma nın oluş me ka niz ma sı, ya ra lan -
ma sı muh te mel ya pı la rın tes pi ti açı sın dan önem ta şı -
mak ta dır. Ör ne ğin di zin la te ral kıs mın dan val gus
yük len me ile ya ra la nan has ta nın ön ce lik le me di al kol-
la te ral ba ğı nın, me di al me nis kü sü nün ve ön çap raz ba ğı-
nın (mut suz üç lü) ya ra lan ma ih ti ma li nin yük sek ol du ğu
tah min edi le bi lir. 

İns pek si yon da, ağ rı nın ye ri ne, öde me, eri te me, de-
for mi te ye, ek lem uyum suz lu ğu na ve açık ya ra la ra dik-
kat edil me li dir. Pal pas yon da ke mik ve yu mu şak
do ku da ki has sa si ye te, ef füz yo na, pa tel lar kom pres yo na
ve de for mi te ye ay rın tı lı ba kıl ma lı dır. Diz ek le mi nin ha-
re ket açık lı ğı ve eks tre mi te nin ak sı ise at lan ma ma lı dır.
Kas grup la rı nı flek si yon ve eks tan si yon sı ra la rı na gö re
mu a ye ne et tik ten son ra mo tor kuv vet, du yu mu a ye ne si,
vas kü ler ya pı lar, de rin ten don ref leks le ri de ğer len di ril -
me li dir.2

TA NI YA YÖ NE LİK YAK LA ŞIM LAR

Di zin stan dart rad yo lo jik de ğer len di ril me si ön-ar ka, yan
ve ob lik di rek gra filer den olu şur. Akut diz ya ra lan ma -
la rın da di rek gra fi çe ki min de Ot ta wa diz ku ral la rı nın
kul la nı mı yay gın laş mış tır (Tab lo 1).3 Pa tel lar pa to lo ji -
lerden şüp he edi li yor ise tan jan si yel gra fi ler de ek len -
me li dir. Bun la rın ya nı sı ra ile ri tet kik amaç lı,pa to lo ji nin
şid de ti ne gö re, BT, MR,4-6 sin tig ra fi, an ji og ra fi7 ar ter yel
ve ve nöz dopp ler is te ne bi lir. La bo ra tu ar tet kik le ri ola-
rak, tam kan, bi yo kim ya, Lyme tit re si, si nov yal sı vı ana-
li zi, ro ma to id fak tör, se di men tas yon, C re ak tif pro te in
is te ne bi lir. Ba zı du rum lar da (kı rık he ma to mu, 
da mar ya ra lan ma sı) kom part man ba sın cı nı ölç mek ge-
re ke bi lir.7-13

HE MAR TROZ

Trav ma ge çi ren diz ler de ba sit se röz hid rar toz sık lık la ge-
li şir. Diz için de ki kan ve ya art mış olan si no vi yal sı vı bi-
ri kim le ri, kli nik te pa tel lar şok bul gu su nun var lı ğı ile
or ta ya ko nu lur. İntra ar ti kü ler ka na ma la rı gös te ren he-
mar troz, ya ra lan ma dan ilk 6-12 sa at gi bi kı sa bir sü re içe-
ri sin de ge liş mek te dir an cak he mar troz 24-48. sa at te
re ak si yo nel ola rak da or ta ya çık mak ta dır. He mat roz ek -

lem içi pa to lo ji le rin en ti pik bul gu su olup cid di bir ayı-
rı cı ta nı ge rek ti rir. Bu çer çe ve de aşa ğı da baş lık lar ha lin -
de su nu lan ke mik ve ya yu mu şak do ku pa to lo ji le ri
dü şü nül me li dir (Tab lo 2).

Ba sit bir ya ra lan ma var sa,4 di zin üze rin de ki trav-
ma tik et ki yi en aza in dir ge mek için ba cak bir yas tık ve -
ya atel üze rin de yük sek te tu tu lup din len di ril me ye alı nır.
Bu sü re içe ri sin de so ğuk uy gu la ma ya pı lır (her sa at 15-
20 da ki ka). Anal je zik ve an ti enf la ma tu var ilaç lar semp-
to ma tik te da vi de uy gu lan ma lı dır. Ay rı ca bu is ti ra hat
sü re si içe ri sin de izo met rik ku ad ri seps ka sı eg zer siz le ri ne
baş la nı lır. İzo met rik eg zer siz uy gu la ma la rı nın diz çev-
re sin de ki kas at ro fi le rin den ka çın mak için he men uy gu -
la ma ya ko yul ma sı ge rek li dir.14 İsti ra ha tin sü re si
ya ra lan ma nın şid de ti ile doğ ru oran tı lı ola rak de ği şe bi -
lir. Ba sit se röz he mar troz la rın4 ha fif de re ce le rin de ken-
di li ğin den ge ri le me ola sı lı ğı var dır. İntra ar ti kü ler sı vı
top lan ma la rın da, ponk si yo nun ayı rı cı ta nı da ki fay da la -
rı nın ya nı sı ra, te da vi edi ci ama cı da var dır.14 Ek lem
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55 yaş ve üzeri

Patella da izole lokal duyarlılık

Fibula başı üzerinde lokal duyarlılık

Dizi 90 derece fleksiyona getirememe

Travmadan hemen sonra ya da acil serviste, desteksiz, ardışık, dört adım atamama

TABLO 1: Ottawa diz kuralları.

Eklem içi patolojiyi gösterir

Monoartiküler olur ise;

Seronegatif artritler

Gut/psödogut

Romatoid artrit

Malingnite 

Septik artrit

Kırık 

Baker kisti

Hemartroz varlığı

ACL ve/veya PCL yırtığı   

Menisküs yırtığı

MCL/LCL hasarı

Osteokondral kırık  

Patella dislokasyonu

Hemofili

Antikoagülan ilaç kullanımı

TABLO 2: Diz ekleminde effüzyon.



ponk si yo nun da he ma to mun içe ri sin de yağ dam la cık la -
rı nın var lı ğı kı rık ola sı ğı nı dü şün dür me li dir. An cak
ponk si yon, in tra ar ti kü ler or ta mın dı şa rıy la te ma sı dır.
Her han gi bir has ta ya ta ğın da ve ya acil oda sın da de ğil ta-
ma men ste ril şart lar da ya pıl ma sı ge rek li dir. Ponk si yon
ya pıl dık tan son ra pa muk ve elas tik sar gı lar la kom pres -
yon ban da jı uy gu la nır.9

SIK KAR ŞI LA ŞI LAN YA RA LAN MA LAR

DİZ ÇI KIK LA RI 

Diz bağ la rı nın, kap sü lü nün ve di ğer yu mu şak do ku la rı -
nın ağır ya ra lan ma la rı son ra sın da gö rü lür ve ba zen cid -
di nö ro vas kü ler so run la ra yol aça bi lir. Ön ce lik li eş lik
eden pa to lo ji pe ro ne al si nir lez yo nu dur.4,8-10,15-17 Üç te bir
ol gu da da mar ya ra lan ma sı var dır. Diz çı kık la rı nın hep-
sin de ön çap raz bağ yır tıl ma sı var dır. Ar ka çap raz bağ
ko puk lu ğu ya ra lan ma nın şid de ti ne bağ lı ola rak ge li şe bi -
lir. Ay rı ca me di al ve la te ral pla to kı rık la rı ile ti bi a ve fi-
bu la cis min de kı rık ge li şe bi lir. Diz çı kık la rı nın en ge çer li
sı nıf lan dır ma sı ti bi a nın fe mu ra olan ko nu mu na gö re ya-
pı lır. Bu na gö re diz çı kık la rı 5 grup ta in ce le nir. Bun lar
öne çı kık, ar ka ya çı kık, la te ra le çı kık, me di a le çı kık ve
ro tas yon lu çı kık şek lin de dir. En çok (%30-50) öne çı kık
olur.18

BBee  lliirr  ttii  vvee  bbuull  gguu  llaarr:: Diz de de for mi te çok çar pı cı dır.
Şiş me, eki moz ve du yar lı lık var dır. Kap sül tam yır tı lır sa
şiş me ol maz çün kü he ma tom ade le boş luk la rı ara sı na ya-
yı lır. Ar ter nab zı, his ve mo tor kon trol çok ti tiz lik le ya-
pıl ma lı dır. Akut vas kü ler komp li kas yon acil ola rak
kon trol al tı na alın dık tan son ra ön-ar ka ve yan gra fi ler
çe ki lir.

TTee  ddaa  vvii:: Diz çı kık la rı nın aci len te da vi ge rek si ni mi
var dır. Re dük si yon anes te zi al tın da ya pıl ma lı dır. Öne
çı kık lar dis tal ve prok si mal den uzun la ma sı na trak si yon
ve ön de bu lu nan ti bi a nın ar ka ya itil me siy le ko lay ca re-
dük te edi lir. Diz re dük te edil dik ten son ra ge re kir se 
he mar troz ponk si yon la bo şal tı lır, diz 15-20 de re ce flek-
si yon da pos te ri or al çı ate li ne alı nır. Açık çı kık lar da ba-
sınç lı se rum la yı ka ma ve deb rid man iş le mi ile bir lik te
re dük si yon ya pı lır. Re dük te edi le me yen ve pop li te al
da mar yır tı ğı olan du rum lar da cer ra hi re dük si yon uy-
gu la nır. Da mar pa to lo ji si olan ol gu lar da gi ri şim ler 6,
en  geç 8 sa at te ya pıl ma lı dır. Ka pa lı re dük si yo nun 
ger çek leş ti ri le me di ği ol gu lar da re dük si yo nu en gel le yen
pa to lo ji ler cer ra hi ola rak or ta dan kal dı rıl ma lı dır.19

İlk te da vi yi ta ki ben ins ta bi li te ve stress test le ri ya pı la -
rak bağ lar da ki pa to lo ji ler araş tı rıl ma lı dır. Cer ra hi gi ri -

şim de bağ lar, kap sül, me nis küs, kon dil yüz le ri dik kat -
le in ce len me li ve ge rek li cer ra hi ona rım lar ya pıl ma lı -
dır.18

TRAV MA TİK PA TEL LA ÇI KIK LA RI

Pa tel la nın ar ka ek lem yü zü düz gün, kı kır dak la ör tü lü,
oval bi çim de dir ve fe mu run iki kon di li ara sın da ki olu ğa
uyan dik bir çı kın tı ta ra fın dan iki yü ze (fa set) ay rıl mış -
tır. Pa tel la nın la te ral yö ne çı kık ve ya sub luk sas yo nu ge-
liş me dö ne mi ço cuk lar da ve adö le san larda sık ça gö rü len
bir pa to lo ji dir. Çı kık ço ğu kez diz eks tan si yon da iken
kru ri sin ani dı şa ro tas yo nu ile ger çek le şir. Böy le ce pa-
tel la dış kon dil üze rin den la te ra le ka yar. Bu na kar şın
me di a le çı kık az gö rü lür. Et yo pa to ge ne zin de pa tel lo-fe -
mo ral ek le mi kap sa yan eks ten sör me ka niz ma bo zuk luk -
la rı, pa tel lo-fe mo ral ek lem anor mal lik le ri, des tek le yi ci
kas, ten don ve li ga ment ano ma li le ri ve diz me ka niz ma -
sın da ki pa to lo ji ler var dır. Pa to lo ji iler le yi ci bir ni te lik
gös te rir. Pa tel lo fe mo ral ek lem pa to lo ji le rin de ki iler le yi -
ci pa to lo ji ler ku ad ri sep sin çek me sin de ki anor mal lik le re,
os te o kon dral ser best frag man la ra, pa tel la kon dro ma la zi -
si ne ve ek lem de je ne ras yon la rı na yol açar. Akut ol gu -
lar da has ta di zin de bir şeyin kay dı ğı nı ve di zin de
bo şal ma ol du ğu nu his se der. Akut olay lar da diz de he mar -
troz olu şur. Pa tel la me di al ke na rın da ve dış kon dil üze-
rin de du yar lı lık var dır. De for mi te çok be lir gin dir ve
pa tel la nın ke mik çı kın tı sı di zin la te ra lin de yer alır. Bu
çı kık lar da la te ral fe mur kon di li ve ya me di al pa tel lar fa-
set te kı rık ola bi lir. 

Mu a ye ne sı ra sın da pa tel la çı kı ğı nın ken di li ğin den
yer leş me ola sı lı ğı gö rü len olay dır ve diz de şiş me var sa
as pi re edil dik ten son ra pa tel la al tın da ve me di al re ti na -
ku lum da du yar lı lık his se di lir.

Rad yog ra fi ta nı da yar dım cı olur. Ön ar ka ve yan-
dan rad yog ra fi ler den baş ka ob lik ve pa tel la tan jan si yel
gra fi le ri ile pa tel la nın lo ka li zas yo nu ve ke mik ya pı da ki
ano ma li ler hak kın da bil gi edi ni lir. MRG ile yu mu şak do-
ku lar ko nu sun da bil gi edi ni lir. Te da vi de akut ol gu lar da
ön ce lik le ka pa lı re dük si yon ya pı lır. Anes te zi ye sey rek
ola rak ge rek du yu lur. Diz ya vaş ya vaş eks tan si yo na ge-
lir ken pa tel la dış kon dil üze rin den içe ri (me di a le) doğ ru
bas tı rı la rak re dük te edi lir. Bun dan son ra ki te da vi nin ge-
li şi mi kli nik bul gu la ra gö re de ğiş ken lik gös te rir. Te da -
vi nin ama cı ku ad ri ceps çek me ko lu nu me di al ko nu ma
ge tir mek tir. Kon ser va tif yön tem ler le yak la şım ya pı la cak
ol gu lar da di zin çev re ade le le ri kuv vet len di ri lir. Çı kık os-
te o kon dral kı rık la bir lik te ise cer ra hi te da vi ge re kir. Os-
te o kon dral kı rık lar ek lem içi kı rık lar ol du ğu için
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ana to mik re dük si yon ge rek si ni mi var dır. Te da vi de he -
def ön ce lik le bu prog re sif pa to lo ji nin da ha ag re sif bir ha -
le gel me si en gel le ne rek pa to lo ji nin ade ta kro nik bir
kı kır dak ya ra lan ma sı ha li ne dö nüş tü rü le si nin ön len me -
si dir.15,18-20 Cer ra hi te da vi ar tros ko pik bul gu lar ve ar tros -
ko pik cer ra hi ile ger çek leş ti ri lir. Tes bit için vi da ve ya
di ğer in ter nal fik sas yon ge reç le ri kul la nı lır. Akut yır tık -
lar da er ken cer ra hi gi ri şim le me di al re ti na kü ler ya pı la -
rın ona rı mı ile do ku la rın da ha ko lay ona rıl dı ğı nı, pa tel la
ve ya dış kon dil den ay rı lan os te o kon dral kı rık la rın ek-
siz yo nu ve ya bü yü k par ça nın es ki ye ri ne yer leş ti ril me si
ve yu mu şak do ku nun ona rı mı ile da ha ba şa rı lı so nuç
alın mak ta dır.

DİZ EK LEM İÇİ KI RIK LA RI

Vü cü dün en bü yük ek le mi olan di zin ek lem içi kı rık la -
rı ve eş lik eden pa to lo ji ler acil ta nı ve te da vi ge rek ti ren
ol gu lar dır. Bu kı rık la rın ye ter siz te da vi si son ra sın da ha-
re ket te sı nır lı lık, de for mi te, trav ma tik ar trit ve di ğer cid -
di komp li kas yon lar ge li şe bi le ce ğin den te da vi ye çok özen
gös ter me li dir.

TTii  bbii  aa  ppllaa  ttoo  kkıı  rrııkk  llaa  rrıı:: Da ha çok di rekt zor la ma lar la
olur. Tra fik ka za la rın da ya ya la rın diz böl ge si ne ara cın
tam pon ve ça mur luk la rı nın çarp ma sı ile di rekt ola rak kı-
rı lır. Bu yüz den bu kı rık lar ça mur luk kı rı ğı(bum ber frac-
tu re) ola rak da ad lan dı rı lır. Da ha çok dış pla to da kı rık
olur. İndi rekt me ka niz ma ile kı rık oluş ma sı diz va rus ta
ve ya val gus da ki bü kül me (twist) zor la ma sı ve ya to puk
üze ri ne dik le me si ne düş me ler de ve dar be ler de ge li şir.20

Ek lem yüz le rin de ki bo zul ma özel lik le yan bağ lar da ve
me nis küs ler de par ça lan ma ve ya ay rıl ma ya ne den ola bi -
lir. Eş lik eden me nis küs lez yon la rı %10-20 ora nın da dır.
En çok me di al kol la te ral bağ ze de le nir. Dış kon dil çök -
me kı rık la rın da ve ay rıl ma mış kı rık la rın da iç yan bağ ya-
ra lan ma sı araş tı rıl ma lı dır.17

EEmmii  nneenn  ttii  aa  İİnntteerr  kkoonn  ddiill  llaa  rriiss  KKıı  rrııkk  llaa  rrıı::  Emi nen ti ya ti -
bi a pla to su ek lem yü zün de ve iki pla to kon dil ler ara sı
böl ge de dir. Bu çı kın tı ya ön çap raz bağ la rı ya pı şır. Kı rık -
lar çap raz ba ğın kop ma sı na ben zer bir me ka niz ma ile ge-
li şir.21 Bu yüz den ya ra lan ma me ka niz ma sı ye tiş kin ler de
ön çap raz ba ğı ko pa rır ken, ço cuk lar da ise emi nen ti a kı-
rı ğı na yol açar. 

FFee  mmuurr  SSuupp  rraa  kkoonn  ddii  lleerr  BBööll  ggee  KKıı  rrııkk  llaa  rrıı:: Diz çev re si -
nin komp leks kı rık la rı içe ri sin de sup ra kon di ler böl ge -
nin kı rık la rı yük sek ener jiy le ge li şir ve yay gın yu mu şak
do ku pa to lo ji le ri ile bir lik te dir ler. 

PPaa  tteell  llaa  kkıı  rrııkk  llaa  rrıı:: Vü cu dun en ge niş se sa mo id ke-
mi ği olan pa tel la, di zin en güç lü eks tan sö rü ku ad ri seps

kas ve ten donu ta ra fın dan sa rı lı dır. Diz çev re si eks tan -
sör me ka niz ma içe ri sin de ele alı nan pa tel la kı rık la rı sık
kar şı la şı lan pa to lo ji ler dir. Tüm kı rık la rın %1’i pa tel la
kı rı ğı dır. Cilt al tın da çok yü zey sel ola rak bu lu nan pa-
tel la ya ge len di rekt dar be ve çarp ma lar la pa tel la da par-
ça lı ve hat ta açık kı rık lar olu şur. Bu da ha çok araç
ka za la rın da di zin ön tab la ya (dash bo ard) çarp ma sı so-
nu cu mey da na ge lir. Diz ya rı  flek si yon da iken at la ma,
düş me, bo şa kuv vet li kon trak si yo nu son ra sın da in di rekt
kı rık lar ge li şir. 

BBee  lliirr  ttii  vvee  bbuull  gguu  llaarr:: Bu böl ge nin trav ma la rın da diz -
de ağ rı lı şiş me ve he mar troz var dır. Kı rık lo ka li zas yo nu
üze rin de du yar lı lık ge li şir. Ağ rı ve şiş lik ne de ni ile ha re-
ket kı sıt lı lı ğı var dır. Tam eks tan si yon ya pı la maz. Diz ağ-
rı lı ve 20-30 de re ce flek si yon da dır, dü zel til mek is te nir se
di renç ge li şir. Kı rı ğa eş lik eden lez yon lar dan bun la ra
bağ lı du yar lı lık ola bi le ce ği unu tul ma ma lı dır. Diz çev re -
si yük ta şı yan ek lem yüz le ri nin kı rık la rın da yük ve ril -
me si söz ko nu su de ğil dir. Sup ra kon di ler kı rık lar da
de for mi te be lir gin dir. Diz de ağ rı lı şiş lik ve diz de eks tan-
si yon güç süz lü ğü ve/ve ya ya pa ma ma pa tel la kı rı ğı nı dü-
şün dü rür. 

Has ta nın mu a ye ne sin de he mar troz ve ya diz çev-
re si do ku lar ara sın da he ma tom bi ri ki mi, du yar lı lık
(özel lik le kı rık ye rin de), kı rık  frag man la rı ara sın da çö-
kün tü ve ya ay rıl ma his se di lir. Aşı rı  he ma tom bi rik me -
si var sa as pi re  edi lir. As pi ras yon ma ter ya lin de yağ
dam la çık la rı nın var lı ğı kı rı ğın en ti pik bul gu su dur. He-
ma to mun bo şal tıl ma sı sı ra sın da asep tik ko şul la ra dik-
kat edil me si mu hak kak tır. Ak si hal de ge li şe bi le cek
en fek si yon tüm te da vi le ri olum suz et ki le ye cek tir. He-
ma to mun bo şal tıl ma sın dan son ra diz fiz yo lo jik po zis -
yon da oluk lu al çı ate li ne alı nır. Ta nı rad yo lo jik ola rak
ön-ar ka ve yan rad yog ra fi ler le oluş tu ru lur. Ge rek si nim
ha lin de va rus ve val gus stress zor la ma la rı ile ön ar ka
gra fi si ve bil gi sa yar lı to mog ra fi den ya rar la nı lır. Çök me,
de rin lik ve pa to lo ji to mog ra fi ve MR ile da ha iyi de ğer -
len di ri lir. 

TTee  ddaa  vvii::  Kı rık la rı nın te da vi sin de ki ana amaç sta bil,
ha re ket li ve ağ rı sız bir diz ka zan dı ra bil mek tir. Bu yüz-
den en ge niş ek lem yü zü ne sa hip fe mu run alt ucu, ti bi a
pla to su ve pa tel la nın ek lem  içi kı rık la rı te da vi le rin de ki
tüm ge liş me le rin en yay gın uy gu la ma ala nı ol muş tur.
Te da vi yön te mi se çi lir ken has ta nın ya şı ge nel du ru mu,
kı rık ti pi ve de re ce si, eş lik eden bağ ve me nis küs lez yon-
la rı bir lik te de ğer len di ri lir. Ek lem yü zü içe ren frag man -
lar ara sın da ki ay rıl ma 3-4 mm ka dar sa kon ser va tif te da vi
öne ri lir. 10 de re ce den çok olan va rus ve val gus ins ta bi -
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li te le rin de cer ra hi te da vi uy gu lan ma sı  öne ri lir.17 Ti bi a
ve fe mur frag man la rı nın 4 mm’den faz la ay rıl mış ol du -
ğu ve ya pa tel la ar ka ek lem yü zün de ki dü zen siz li ğin 2-3
mm’den faz la ay rıl mış ol du ğu du rum lar da cer ra hi te da -
vi uy gu la nır. 

Emi nen ti a kı rık la rın da Tip I kı rık lar da kon ser va -
tif te da vi uy gu la nır. Ka pa lı re dük si yon dan son ra di zin
tam eks tan si yo nun da 4-6 haf ta tes bi ti öne ri lir. Di zin
hi pe reks tan si yo na ge ti ril me siy le tip II kı rık lar ge nel -
lik le ye ri ne yer le şir. Eğer re dük si yon sağ la na maz ise
cer ra hi te da vi uy gu la nır. Tip III kı rık lar da cer ra hi re-
dük si yon gü nü müz de ar tros ko pik tek nik ler le ger çek -
leş ti ri lir.

KOL LA TE RAL Lİ GA MENT LER 
(ME Dİ AL VE LA TE RAL), 
ÖN VE AR KA ÇAP RAZ BAĞ YA RA LAN MA LA RI

Diz bağ la rı nın pri mer fonk si yo nu fe mur la ti bi a ara sın -
da ki  ha re ket le ri sı nır la mak tır. Sta bi li zas yo na eş lik eden
bu ana to mik ya pı la rın trav ma tik ve ya bir baş ka ne den -
den do la yı or ta dan kalk ma sı, ek le min ko or di nas yo nu nu
ve fonk si yon la rı nı azal tır. Ge nel de ke mik sel pa to lo ji ler
dı şın da en sık he mar troz diz bağ lez yon la rın da ge li şir.
Gü nü müz de ya ra lan mış bir di zin tam bir ahenk siz li ğe
dö nüş me si nin ar ka sın da çap raz bağ la rın ol du ğu ka bul
edil mek te dir. Ön çap raz pa to lo ji le ri nin %70’i he mar -
troz la sey re der.   

Diz ha re ket le ri içe ri sin de bağ lar ve ana to mik ya-
pı lar özel lik le eks tan si yon ve nöt ral po zis yon da ger gin-
dir ler. Flek si yo nun ilk 20 de re ce sin den baş la ya rak
bağ lar gev şer ve ak si yel ro tas yon ya pı lır. Bu ro tas yon
ha re ket le ri nin fiz yo lo jik sı nır la rın üze rin de zor lan ma -
sı ile diz de ki ya ra lan ma la rın or tak nok ta sı nı oluş tu rur.
Diz de ki bağ lar özel lik le spor tif ak ti vi te ler sı ra sın da fiz-
yo lo jik sı nır la rın üs tün de ki yük len me ler le kar şı la şır -
lar. Ge nel de spor tif ak ti vas yon la rın ha fif bü kü lü ya ni
se mi flek si yon da ki diz üze rin de ger çek leş ti ril me si ya ra-
lan ma me ka niz ma la rı nın spor cu lar da ki ne de ni ni açık-
lar.  

Bağ pa to lo ji le ri kon takt ve ya di rekt trav ma ol ma -
dan non kon takt me ka niz ma ile de mey da na ge le bi lir.
Ko şan at let te ani yön de ği şik lik le ri ve ya ani dur ma, tek
ba cak üze ri ne düş me non kon takt ya ra lan ma la ra ne den
ola bi lir. Diz de ya ra lan ma me ka niz ma la rı hi pe reks tan si -
yon, hi perf lek si yon, zor la yı cı içe ro tas yon ve ya dı şa ro-
tas yon, va rus ve ya val gus zor la ma sı, flek si yon + val gus +
dış ro tas yon, flek si yon + va rus + iç ro tas yon kom bi nas -
yon la rı ve de ön pa nel trav ma sı dır.

Fiz yo lo jik yük len me le rin üze rin de ki flek si yon-val -
gus-dı şa ro tas yon, flek si yon-va rus-içe ro tas yon, zor la -
ma la rı en sık kar şı la şı lan kom bi ne ya ra lan ma me ka niz -
ma la rı dır. FFlleekk  ssii  yyoonn,,  vvaall  gguuss,,  ddıı  şşaa  rroo  ttaass  yyoonn zor lan ma sıy -
la ön ce lik le me di al de ki ana to mik ya pı lar dan iiçç  yyaann  bbaağğ
da ha son ra öönn  ççaapp  rraazz  bbaağğ ve de iiçç  mmee  nniiss  kkuuss  ze de le nir.
Pa to lo ji nin bo yut la rı ya ra lan ma la rın şid de ti ile doğ ru
oran tı lı ola rak ge li şir. O’ Do nog ne ta ra fın dan ta rif edi len
bu ya ra lan ma şek li ne ‘‘uunn  hhaappppyy  ttrrii  aatt’’ ve ya mmuutt  ssuuzz  üüçç  ggeenn
ya ra lan ma sı de ni lir.

Ya ra lan ma lar da olu şan pa to lo ji le rin bo yut la rı ko-
nu sun da bir stan dar di zas yo na gi de bil mek için Ame ri kan
Tıp Bir li ği Spor He kim le ri Ko mi te si bir bildirge ya yın -
la mış tır. Kon nek tif do ku ya pı sın da olan bağ lez yon la rı
üç grup ta in ce le nir.22,23

BBii  rriinn  ccii  ddee  rree  ccee  llii  bbaağğ  lleezz  yyoonn  llaa  rrıı;; ba ğın az sa yı da lif-
le rin de ve ya mik ros ko bik dü zey de kop ma var dır. Ba -
ğın bü tün lü ğü bo zul ma mış tır. Bu böl ge de lo kal
du yar lı lık, çok az ka na ma ve şiş lik var dır. Fa kat ins ta -
bi li te yok tur.

İİkkiinn  ccii  ddee  rree  ccee  llii  bbaağğ  lleezz  yyoonn  llaa  rrıı ; ba ğın çok sa yı da lif-
le rin de ve ya mik ros ko bik dü zey de kop ma var dır. Ek lem -
de da ha çok re ak si yon var dır ve de du yar lı lık olu şur.
Semp tom lar da ha gü rül tü lü dür. Olu şan fok si yo nel bo-
zuk lu lu ğu na kar şın ins ta bi li te yok tur an cak ins ta bi li te -
ye eği lim var dır.

ÜÜççüünn  ccüü  ddee  rree  ccee  llii  bbaağğ  lleezz  yyoonn  llaa  rrıı;; ba ğın bü tün lü ğü
or ta dan kalk mış tır. Semp to ma to lo ji, fonk si yo nel bo zuk -
luk ve ins ta bi li te be lir gin dir. Bu grup ya ra lan ma lar da ki
ins ta bi li te stress test le riy le alt grup la ra ay rı la rak grup ta
in ce le nir. Lak si di te nin kli nik ta nı mı kli nik sta bi li te test-
le riy le or ta ya ko nu lur.

İİnnss  ttaa  bbii  llii  ttee  nniinn  kkllii  nniikk  ddee  ğğeerr  lleenn  ddii  rriill  mmee  ssii::

Ha fif: 1+ ek lem de 3-5 mm ara sı açıl ma ve ya ay rıl ma     

Or ta: 2+ ek lem de 5-10 mm ara sı açıl ma ve ya ay rıl ma  

Be lir gin: 3+ ek lem de > 10 mm ara sı açıl ma ve ya ay rıl ma

TTaa  nnıı::  Akut ya ra lan ma yı ta ki ben diz de ki has sa si -
yet ve du yar lı lık ya ra lan ma ye ri ve eş lik eden pa to lo -
ji ler ko nu sun da ki ilk bil gi le ri ve rir. Ek le min  me di al
ve la te ra lin de ki has sa si yet ve ha re ket ler de sı nır lı lık,
akut bir ya ra lan ma son ra sı sık kar şı la şı lan bul gu la rın
ba şın da ge lir. Ha re ket kı sıt lı lı ğı ya ra lan ma yı ta ki ben
ağ rı yı pro va ke et me mek için ref leks ada le spaz mı  ile
bir lik te dir. Di ze yö ne lik ya ra lan ma sı ra sın da “po p” se -
si şek lin de bir ses du yul du ğu, anam nez de sık kar şı la şı -
lır.
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İntra ar ti kü ler bağ ya ra lan ma la rı nın te mel bul gu su
he mat roz dur. He mar tro zun or ta ya çık ma sü re si ta nı ya
gö tü rü cü bul gu lar ve rir. İlk 6 ila 12 sa at te olu şan ve
oluş tu ğu an da ki ak ti vas yo nun de va mı nı ola nak sız kı lan
he mar troz ge li şi mi, %70-75 ora nın da ön çap raz, %5
ora nın da da ar ka çap raz bağ ko puk la rın dan kay nak la -
nır. He mar troz ön ce lik le çap raz bağ ko puk luk la rı nı dü-
şün dü rür se de, os te o kon dral  kı rık lar, me nis kü sün
da mar sal böl ge le ri nin lez yo nu ve ek lem kap sü lü nün de -
rin ta ba ka lar da ki  yır tık larında da ay nı bul gu la rı ve rir.
Ya ra lan ma son ra sı göz le nen bul gu la rın var lı ğın dan son -
ra pa to lo ji nin bo yut la rı nı de ğer len di re bil mek için sta bi-
li te test le ri nin yar dı mı na ge rek si nim var dır. Akut
ol gu lar da ref leks ada le spaz mı ge liş me den ya ra lan ma yı
he men ta ki ben ya pı lan sta bi li te test le ri ta nı ya gö tü rü cü
bul gu lar ve rir. Lach man,6 ön çek me ce, pi vot shift test-
le ri ta nı da yar dım cı olur. Ar ka çap raz ba ğın de vam lı lı -
ğı ar ka çek me ce tes ti ile araş tı rı lır ve pos te ri or
lak si te nin te mel be lir le yi ci le rin den dir. Ar ka çap raz bağ
mu a ye ne sin de ti bi a nın fe mu ra gö re 2 cm’den da ha faz -
la ar ka ya git me si ar ka çap raz ba ğın ko puk ola bi le ce ği ni
gös te rir. Pos te ro la te ral li ga ment komp lek si ni de ğer len -
dir mek için hem pos te ri or yer de ğiş tir me hem de la te -
ral ti bi a pla to su nun ak si yel ro tas yo nu de ğer len di ril -
me li dir. Bu pa to lo ji le rin de ğer len di ril me si için pos te ro -
la te ral çek me ce tes ti ve ters pi vot shift tes ti uy gu la nır.20

Kol la te ral bağ la rın ha sa rı so nu cu bu böl ge ler de ağ rı ve
has sa si yet sık gö rü lür. Val gus ve va rus stres test le ri ta-
nı da yar dım cı olur

Yu ka rı da su nu lan kli nik yak la şım dan son ra rad yo -
di ag nos tik tet kik le re ge rek si ni mim var dır. Bu çer çe ve -
de her trav ma tik diz pa to lo ji sin de ol du ğu gi bi ön - ar ka,
yan ve tan jan si yel gra fi ler çe ki lir. Bu şekil de bağ pa to lo -
ji le ri nin ke mik ay rıl ma lar ile bir lik te olup ol ma dı ğı or-
ta ya ko nu lur. Ge rek si nim ha lin de BT ve MRG’den
ayı rı cı ta nı da ya rar la nı lır.

TTee  ddaa  vvii:: Gü nü müz de trav ma tik bir di zin te da vi -
sin de ön ce lik le, eks tre mi te nin ha re ket ye te ne ği nin
tek rar ka za nıl ma sı ve de alt eks tre mi te kon trolü nün
sağ lan ma sı esas tır. İlk te da vi yi ta ki ben, ya ra lan mış diz -
de ya pı la cak ikin ci aşa ma kli nik mu a ye ne bul gu la rı nın
yar dı mıy la kli nik ön ta nı ya yö nel mek tir. İlk te da vi de
din len me ,he ma to mun bo şal tıl ma sı, ban daj uy gu la ma -
sı, ele vas yon ,an ti-inf la ma tu ar me di kal uy gu lan ma lı -
dır.24

Ta nı ko nul mak sı zın, uy gu la nan im mo bi li zas yon
48-72 sa a ti geç me me li dir. Bu sü re içe ri sin de diz ek le -
mi ni yük len me ler den ko ru mak için kol tuk değ ne ği ve-

ri le bi lir. Bun dan son ra ki te da vi nin be lir len me si; yaş,
ak ti vas yon se vi ye si, ins ta bi li te nin bo yut la rı, eş lik eden
pa to lo ji ler ve ge nel lak si di te olup ol ma ma sı na gö re de-
ği şir. Bu sü reç içe ri sin de ku ad ri ceps ek zer siz le ri ne er -
ken baş lan ma lı dır. Özel lik le eg zer siz ler le ku ad ri sep sin
to nus ve kon trak si yon ba kı mın dan can lı kal ma sı sağ la -
nı lır. 

Te da vi al ter na tif le ri miz den, kon ser va tif yön tem -
ler ön çap raz bağ için tam çö züm ol ma mak ta dır. Çün kü
ba ğın ken di li ğin den iyi leş me ka pa si te si bü yük oran da
yok tur. Son yıl lar da genç ve ak ti vas yon se vi ye si yük sek
po pü las yon da ki ön çap raz ba ğın te da vi sin de cer ra hi
yön tem ler ter cih edil mek te dir.20 Ge li şen ar tros ko pik
cer ra hi nin sun du ğu ola nak lar ile ya pı lan ön çap raz bağ
ta mir le ri ile mi ni mal cer ra hi nin avan taj la rı el de edil-
miş tir. Pa tel lar ten don la ya pı lan ön çap raz bağ ta mir le -
ri son ra sın da gö rü len pa tel la-fe mo ral şika yet ler den
do la yı, ham sing ten don la rı ile ya pı lan ar tros ko pik ön
çap raz bağ te da vi le ri gi de rek yay gın laş mak ta dır. Bu gün
için cer ra hi te da vi de ki, se çe nek ler oto log greft le rin sa-
ye sin de ba şa rı lı ol mak ta dır.25 An cak ile ri yaş lar da ve se-
den ter ha yat ya şa yan kim se ler de ön çap raz bağ
ko puk lu ğu na bağ lı semp to ma tik bul gu lar çok faz la de-
ğil se kon ser va tif te da vi uy gu lan ma lı dır. Kon ser va tif te-
da vi nin he de fi ak tif kas gü cü nün sağ la na rak ek lem
üze rin de di na mik bir kon trol kuv ve ti nin sağ lan ma sı dır.
Bu şekil de ön çap raz bağ ek sik li ği ile or ta ya çı ka bi le cek
fonk si yo nel ek sik lik ler ön len miş olu r. Gü nü mü ze ka -
dar akut ve izo le ar ka çap raz bağ ya ra lan ma la rı için ge -
nel te da vi il ke si, cer ra hi ta mi ri nin ge rek li ol ma dı ğı
yö nün de dir. Ya pı lan ar ka çek me ce tes tin de yer de ğiş -
tir me nin kar şı di ze oran la 10 ile 15 mm’den faz la ol ma -
sı ar ka çap raz ba ğın ya nı sı ra , di ğer bağ ha ra bi ye ti
an la mı na ge lir  ki bu  da cer ra hi te da vi ge rek si ni mi do ğu-
rur. Gü nü müz de ar ka çap raz ba ğa da yö ne lik ola rak ar t-
ros ko pik ta mir yön tem le ri ile greft ola rak oto jen
do ku lar ve al log reft kul la nı mı öne ril mek te dir.25 Te da vi
al ter na tif le ri miz den olan  kon ser va tif yön tem ler gü nü -
müz de özel lik le iç yan bağ  lez yon la rı nın te da vi sin de
ter cih edil mek te dir. Tip I ve tip II iç yan bağ lez yon la -
rı kon ser va tif te da vi edi le bil mek te dir ler. Bu yüz den uy-
gu la nan ilk semp to ma tik te da vi, bul gu la ra gö re 2 ila 3
haf ta ya ka dar uza tı la bi lir. Bun dan son ra iç yan ba ğa özel
kon ser va tif te da vi çer çe ve sin de ki güç len dir me 4-6 haf -
ta de vam eder. Kon ser va tif te da vi nin  is tis na sı me nis -
kü sün iç yan bağdan lon gi tu di nal ay rıl ma sı ve eş lik eden
lez yon lar la bir lik te tip III ko puk lar dır ki bun la rın di ğer
lez yon lar la bir lik te ar tros ko pik ola rak cer ra hi te da vi si
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müm kün dür. La te ral kol la te ral bağ ve ya dış yan ba ğın
ya ra lan ma la rı, pri mer te da vi ola rak ana to mik ona rım
ge rek ti rir. Cer ra hi ne ka dar er ken uy gu la nır sa ana to mik
bi le şen le ri be lir le mek ve pri mer ona rım yap mak da o
ka dar ko lay olur. Kro nik le şen ol gu lar da la te ral ya pı lar
için se kon der ta mir ge re ke bi lir. 

ME NİS KÜS YIR TI ĞI

Me nis küs ler ti bi a nın pla to su na yer leş miş, bi kon kav fib-
ro kar ti laj disk ya pı sın da dır. Ke sit le ri ya rı may bi çi min de
olan me nis küs le rin pe ri fe rik kı sım la rı ka lın ve kon veks
olup içe doğ ru üç gen bi çi min de uza nır lar.Me nis küs ler
diz ek le mi eks tan si yo na ge ti ril diğin de ha fif öne, flek si -
yon ko nu mu na ise ha fif ar ka ya doğ ru bir kay ma ha re -
ke ti ya pa rak fe mur ve ti bi a ara sın da ki uyu mun de va mı nı
sağ lar lar. Me nis küs le rin fonk si yo nel ya pı lan ma sı içe ri -
sin de ikin ci gö rev le ri yük ile ti mi dir ay rı ca ek lem sta bi -
li te si ne kat kı da bu lu nur lar.

EEtt  yyoo  ppaa  ttoo  ggee  nneezz::  Me nis küs le re yö ne lik ya ra lan ma -
la rın %95’i in di rekt (non-kon takt) me ka niz ma lar la ge-
li şir. Di rekt me ka niz ma ile me nis kus yır tı ğı ge liş me si
%5 dir. İndi rekt ya ra lan ma me ka niz la rı ile yır tık ge li şi -
mi fiz yo lo jik sı nır la rın üs tün de ki va rus,val gus ve ro tas -
yo nel yük len me ler sı ra sın da, me nis kü sün ha re ket le ri ni
en gel len me si ile olu şur. En yay gın kul la nı lan sı nıf lan -
dır ma cer ra hi sı ra sın da göz le nen bul gu la ra gö re ya pı lan
mor fo lo jik sı nıf lan dır ma dır. Yır tık şekil le ri içe ri sin de
uzun la ma sı na ya ni lon gi tu di nal yır tık lar tüm yır tık la -
rın en sık kar şı la şı la nı dır. Lon gi tu di nal yır tık lar me nis -
kü sün ar ka seg ment le rin den baş lar.13 Gi de rek öne doğ ru
uzan dı ğın da ko va sa pı yır tı ğı ola rak isim len di ri len yır-
tı ğa dö nü şür ler. Ko va sa pı yır tı ğı ise me nis kus semp to -
ma to lo ji si nin en ti pik bul gu su olan ki lit len me ye yol
açar.20

Me nis küs pa to lo ji le rin de ta nı ya yö ne lik en önem -
li kli nik mu a ye ne bul gu su ek lem hat tı bo yun ca lo ka li -
ze edi len has sa si yet tir. Mu a ye ne de flek si yon es na sın da
diz de ağ rı ve has sa si yet ola bi lir. Bu bul gu la rın ya nı sı -
ra, me nis küs yır tı ğı nın var lı ğı or ta ya ko ya bil mek için
çok sa yı da mu a ye ne tes ti bu lun muş tur ve ha len bu lan -
la rın adı ile anıl mak ta dır. Bu test ler be lir li bir gü ven -
lik le lez yon la rı açık la dık la rı gi bi ayı rı cı ta nı için
kul la nı lır. Ne ga tif bul gu lar hiç bir şekil de me nis kü sün
sağ lam ol du ğu nu ga ran ti et mez, pra tik te bir bi ri ne ben-
ze yen bu test ler den han gi si nin uy gu lan ma sı ge rek ti ği
önem li bir se çim de ğil dir. Önem li olan tec rü be nin art-
ma sı için ay nı test le rin sü rek li ola rak kul la nıl ma sı dır.
Me nis küs test le ri içe ri sin de Mc Mur ray, Ap ley, Ege

test le ri en yay gın kul la nı lan lar dır. Kli nik bul gu lar ile ri
rad yo lo jik ta nı yön tem le ri ile des tek le ne bi lir. Yu mu şak
do ku pa to lo ji le rin de ki doğ ru luk yüz de si di ğer le rin den
da ha faz la olan man ye tik re zo nans gö rün tü le me (MRG)
gü nü müz de en ter cih edi len yön tem ler dir. MRG %72-
93’lük oran lar da doğ ru ta nı ya yar dım cı olur. An cak pa-
ha lı bir yön tem ol ma sı ru tin uy gu la ma yı ola nak sız
kıl mak ta dır. Bu yüz den gü nü müz de kli nik ola rak ke sin
ta nı nın ko nul du ğu ol gu lar da MRG tet ki ki ne ge rek si -
nim yok tur.20

Te da vi di zin yu mu şak do ku pa to lo ji le rin de uy gu -
lan ma sın da ol du ğu gi bi di ze elas tik ban daj sa rı la rak ha -
fif flek si yon da is ti ra ha te alın ma sı ile baş lar. Bu sü re
içe ri sin de diz üze ri ne buz tat bi kiy le so ğuk te da vi uy gu -
la nır. Semp to ma tik te da vi me di kal ola rak an ti enf la ma -
tu var ve anal je zik ilaç lar la sağ la nır. Bu ilk te da vi nin
sü re si ya ra lan ma nın şid de ti ile doğ ru oran tı lı ola rak 7-
15 gü ne ka dar sür dü rü lür. Bu dö nem içe ri sin de diz ek-
le mi nin is ti ra ha ti ile diz de ki trav ma tik bul gu la rın
ge ri le me si he def tir. Ağ rı nın kon trol al tı na alın ma sıy la
bir lik te sü rat li bir şekil de ku ad ri seps ka sı nın izo met rik
eg zer siz le ri ne ge çi lir. Me nis küs lez yon la rı nın baş lan gıç
te da vi si iliş ki li ya ra lan ma la rın ke sin ta nı sı ko nu la na ka -
dar kon ser va tif ol ma lı dır. An cak ta nı yön tem le riy le ay-
dın la na ma yan, vas kü ler ala nın 1 cm’lik lon gi tu di nal
yır tık la rı ve me nis küs ka lın lı ğı nın %50’si ne uzan ma -
yan, tam ol ma yan yır tık lar da kon ser va tif te da vi uy gu -
lan ma lı dır. Semp tom la rın sür dü ğü ol gu lar da te da vi nin
cer ra hi ola ca ğı gö rü şü ağır lık lı ola rak be nim sen miş tir.
Ar tros ko pik cer ra hi yön tem ler le yal nız ca yır tık me nis -
küs bö lü mü nün çı ka rıl ma sı ile me nis kü sün bü tün lü ğü
ko run ma sı he def len mek te dir. Ar tros ko pi sa ye sin de ger-
çek leş ti ri len cer ra hi te da vi ler di zin sta bi li te ve bü tün -
lü ğü nü ko ru yu cu bir gi ri şim ol mak ta dır Par si yel
me ni sek to mi ler de amaç yır tık ve ya pa to lo jik me nis küs
bö lü mü nün or tam dan uzak laş tır ma sı dır.16 Ye ter li cer-
ra hi yi ta ki ben semp to ma to lo ji or ta dan kal kar ve tat min-
kar bir so nu ca ula şı lır. Me nis küs le rin çı ka rıl ma sı nı
iz le yen dö nem de ki yük sek os te o ar trit in si dan sı, me nis -
küs le rin ko run ma sı ve ya ta mi ri ile en aza in dir ge nir ken,
me nis küs le rin di ğer mul ti fonk si yon la rı  da ko run muş ol-
mak ta dır.26

Pe ri fe ral me nis kal kan akı mı nın di ğer kon nek tif
do ku lar da göz le nen re pa ra tif ce va bı, me nis küs ler de de
ola bi le ce ği nin gös ter me si bun dan son ra ki kli nik uy gu -
la ma la ra yol gös te ri ci ol muş tur. Me nis küs ta mir le ri nin
uy gu lan ma sın da ki en bü yük yar dım cı yi ne ar tros ko pik
yön tem ler ol mak ta dır. Yır tık form la rı içe ri sin de vas kü -
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ler alan da ki yır tık la rın sta bil di kiş ler le tes bi ti ger çek leş -
ti ril mek te dir. Çün kü yal nız ca vas kü ler alan da ta mir ye-
te ne ği var dır. Pe ri fe rik ve ya kap sül den 3 ve en faz la 5
mm uzak lı ğın da ki yır tık lar da kan lan ma ol du ğun dan bu
yır tık la rın sta bil di kiş ler le tes bi ti ni ta ki ben olu şan vas-
kü ler pro li fe ras yon iyi leş me yi de be ra be rin de ge tir mek -
te dir.7-21,25,26

Me nis küs te da vi le rin de ki son aşa ma me nis küs
trans plan tas yon la rı dır. Kla sik te da vi yön tem le rin den ya -
rar gör me yen ol gu lar da ge le cek te kar şı la şı la cak de je ne -
ra tif de ği şik lik le ri ön le mek ve diz sta bi li te si ne olan
kat kı la rı nı tek rar ka za na bil mek için al ter na tif bir yön-
tem dir. Son yıl lar da gi de rek uy gu la ma ala nı bu lan trans -
plan tas yon da il ke, ka dav ra dan alı nan me nis küs
do ku su nun trans plan te edil di ği ye ni diz de  de can lı lı ğı -
nın sür dür me si dir.13

EKS TEN SÖR ME KA NİZ MA YA RA LAN MA LA RI

Diz de ki eks ten sör me ka niz ma qu ad ri ceps ve pa tel lar
ten don dan olu şur. Ya ra lan ma ge nel de diz flek si yon da
iken ger çek leş miş tir. Diz ak tif eks tan si yon ye te ne ği ni
ka yıp et miş tir. Ağ rı ve has sa si yet sık gö rü lür. Pal pas -
yon da de vam sız lık gö rü lür. Te da vi pla nın da, tam yır tık -
lar da eks ten sör me ka niz ma nın bü tün lü ğü bo zul du ğu

için cer ra hi ona rım ge re kir. Re ha bi li tas yon ça buk laş ma -
sı ve at ro fi le rin ön len me si yö nün den tam ol ma yan yır-
tık lar da da cer ra hi ona rım ya rar lı dır.18

So nuç ola rak gü nü müz de akut diz trav ma la rı na ta-
nı sal yak la şım ya pa bil mek için ana to mik ya pı lar ve fonk-
si yo nel özel lik le ri nin öğ re nil me sin de fay da var dır.
Ge li şen pa to lo ji nin bo yut la rı  uy gu la nan kuv ve tin doğ-
rul tu su na, şid de ti ne ve da ğı lı mı na bağ lı ola rak de ği şir. Bu
yüz den lez yon lar tek ba şı na ola bil di ği gi bi bir ara da ve -
ya bir bi ri nin de va mı şek lin de  de iz le ne bi lir. An cak hep-
sin de or tak bul gu he mar troz dur. Akut ka rın na sıl bir
spe si fik ta nı de ğil se diz içi he mar troz da da ay nı şey söz
ko nu su dur. Bu yüz den trav ma tik bir di ze ger çek çi bir
yak la şım ya pa bil mek ve olu şan pa to lo ji nin bo yut la rı nı
an la ya bil mek için ön ce lik le ayı rı cı ta nı nın sap tan ma sı ge-
re kir. Bu amaç doğ rul tu sun da yak la şım lar ön ce lik le kli-
nik göz lem ve özel lik li mu a ye ne ler, rad yo-di ag nos tik
yak la şım lar, ar tros ko pik yön tem ler le ol ma lı dır. An cak bu
şekil de sağ lık lı bir kli nik ön ta nı ya yö ne li nir. Te da vi
mev cut pa to lo ji ye yö ne lik ger çek leş ti ril me li dir. Ak si hal -
de di zin ana to mik ya pı la rı ara sın da ki bir ma ki ne gi bi iş-
le yen iliş ki yi bi rin de ki ak sak lık na sıl ma ki ne nin
iş lev le ri ni bo zar ve ve rim li li ği ni et ki ler se, ek le min ana-
to mik ya pı sın da ki kü çük bir lez yon bi le ek le min ahenk -
le ça lı şan ya pı sı nı bo za rak fonksi yon la rı nı et ki le ye cek tir.
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