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ÖZET 

Evin A. Çift Tünel Ve Tek Tünel Ön Çapraz Ba� Hastalarında Alt Ekstremite Kas 

Kuvvetinin De�erlendirilmesi. �stanbul Üniversitesi, Sa�lık Bilimleri Enstitüsü, Spor 

Hekimli�i Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, �stanbul, 2010. 

 

�zokinetik cihazlarla kas kuvvetinin test edilmesinin önemli bir metod oldu�unu 

bilmekteyiz. �zokinetik cihazlar özellikle ön çapraz ba� yaralanmaları sonrası ki�inin 

kas kuvvetinin arttırılması ve test edilmesi için en etkili yöntemlerden biridir. Bizim 

çalı�mamızın amacı, aynı cerrahi ekip tarafından opere edilmi� olan tek ve çift tünel 

hastalarının standart rehabilitasyon programı sonrasında kas kuvvet kar�ıla�tırmasını 

yapmaktır. �zokinetik testler, tamamı erkek olan, Kontrol Grubu (n=20), Tek Tünel 

Rekonstrüksiyon Grubu (n=19) ve Çift Tünel Rekonstrüksiyon Grubu (n=19) olmak 

üzere üç grup gönüllü katılımcı üzerinde uygulandı. Katılımcıların hepsi ön çapraz ba� 

operasyonlarını  yapan ekipteki  doktorlardan birinin muayenesinden  geçti, IKDC  

de�erlendirme formları dolduruldu ve teste engel herhangi bir durum olmadı�ı tespit 

edildi.  

Isınma amacıyla 4 km/saat hızda 10 dakikalık bisiklet egzersizi ile teste alınacak kas 

gruplarının Kuadriseps Femoris ve Hamstring adelelerinin 5 dakikalık germe 

egzersizleri katılımcılar tarafından uygulandı. Teste geçildi. Testler Cybex Humac 

Norm isimli kas kuvvet ölçüm dinamometre cihazında yapıldı. Ön çapraz ba� ameliyatı 

geçirmi� olan katılımcılarda önce ameliyat edilmemi�, daha sonra ameliyat edilmi� olan 

diz teste alındı. Testlerde diz ekleminin ekstansör (kuadriseps) ve fleksör (hamstring) 

grubu kasları 60 o/sn, 180 o/sn, 240 o/sn hızlarında pik tork ve % body weight de�erleri 

izokinetik olarak de�erlendirildi. 

Elde edilen veriler istatistiksel olarak de�erlendirildi�inde tek tünel ile çift tünel 

grubundaki katılımcıların sonuçlarında birbirlerine göre anlamlı fark bulunmamı�tır.  

Kontrol grubu ile çift tünel grubu katılımcılarının sonuçları de�erlendirildi�inde ise 

yalnızca 180 o/sn hızdaki diz ekstansiyonu % body weight de�erinde anlamlı ve                  

180  o/sn, 240 o/sn hızlardaki diz fleksiyonu % body weight de�erlerinde kontrol grubu 

lehine ileri derecede anlamlı fark bulunmu�tur. 

 Bu sonuçlar bize çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu sonrası yapılan 

rehabilitasyon çalı�malarında özellikle diz fleksörlerinin kas gücünün, çabuklu�unun ve 

dayanıklılı�ının artırılması ile ilgili bir takım de�i�iklikler yapılabilece�ini ayrıca daha 

geni� katılımlı ara�tırmalara ihtiyaç oldu�unu ve çıkan sonuçların rehabilitasyon 

programlarına adapte edilmesinin uygun olabilece�ini söyleyebiliriz. 

 

Anahtar Kelimeler :  Tek Tünel, Çift Tünel, �zokinetik Test, Ön Çapraz Ba�, Pik Tork. 
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ABSTRACT 

Evin A. Assesment of Lower Extremity Muscular Force In Double Tunnel and Single 

Tunnel Anterior Cruciate Ligament Patients. University of Istanbul, Institute of Health 

Sciences, Department Sports Medicine, Master’s Thesis, Istanbul, 2010. 

 

It is known that testing of muscular force by way of isokinetic devices is an important 

method. Isokinetic devices is one of the most effective methods for increasing and testing 

the muscular force of the person after particularly anterior cruciate ligament injuries. The 

purpose of our study is to make a comparison of muscular force after standard rehabilitation 

program in single and double tunnel patients who have been operated by the same surgery 

team. Isokinetic tests have been implemented on three groups of volunteering participants, 

all of which were male, with Control Group (n=20), Single Tunnel Reconstruction Group 

(n=19) and Double Tunnel Reconstruction Group (n=19). All of the participants were 

examined by one of the doctors in the team who conducted their anterior cruciate ligament 

surgeries, and IKDC assessment forms were filled out, and it was established that there was 

no drawback for implementation of the tests.  

For purposes of warming up, 5-minute straining exercises were done by the participants for 

Quadriceps Femoris and Hamstring muscles of those muscle groups that would be tested by 

performing 10-minute bicycle exercise at 4 km/hour. The test was started. The tests were 

conducted by using the muscular force measurement dynamometer device named Cybex 

Humac Norm. For the participants who underwent anterior cruciate ligament surgeries, the 

test was done firstly on the non-operated knee, and secondly on the operated knee. In the 

tests, peak torque and body weight % values of extensor (quadriceps) and flexor 

(hamstring) group muscles of the knee joint at paces of 60 o /second, 180 o /second, 240 o 

/second were evaluated isokinetically.  

When the values were assessed in statistical terms, no meaningful difference was observed 

between the results of the participants in the single tunnel and double tunnel groups.  

However, when the results of the control group were compared to the results of the double 

tunnel group, a meaningful difference was observed only in respect of the % body weight 

value of the knee extension at the pace of 180 o/second and an advanced level of meaningful 

difference in respect of the % body weight of knee flexion at paces of 180o /second, 

240o/second in favour of the control group. 

These results signify that in rehabilitation works following double tunnel anterior cruciate 

ligament reconstructions, certain changes aimed to increase the muscular force, swiftness 

and strength of particularly the knee flexors, and that there is the need for researches 

involving more participation and that it would be appropriate to adapt the results obtained to 

rehabilitation programs. 

Key Words: Single Tunnel, Double Tunnel, Isokinetic Test, Anterior Cruciate     
           Ligament, Peak Torque. 



1. G�R�� VE AMAÇ 

1.1. Giri� 

Ön çapraz ba�, diz eklemindeki en sık yaralanan ba�lardandır ve genellikle 

cerrahi rekonstrüksiyon ile tedavi edilir (2,5,7,17,22,27,28,44). Ön çapraz ba� 

rekonstrüksiyon cerrahisi son yıllarda ortopedik cerrahi prosedürleri içerisinde oldukça 

geni� bir yer tutmaktadır. Günümüzde sportif faaliyetlere katılım ya�ı giderek 

küçülürken, ön çapraz ba� yaralanmalarının sayısı da artmaktadır. Yaygın olarak, ön 

çapraz ba� cerrahi tedavisinde “tek tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyon tekni�i” 

uygulanmaktadır. Ancak yapılan çalı�malar ı�ı�ında anatomik yapıya daha uygun bir 

rekonstrüksiyon tekni�i olan “çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyon tekni�i” 

kullanımı her geçen gün daha yaygınla�maktadır. Daha yeni bir teknik olan çift tünel 

tekni�inin etkinli�i ile ilgili klinik çalı�malar literatürde son zamanlarda yerini almaya 

ba�lamı�tır. Tek tünel rekonstrüksiyon tekni�i ile yapılan cerrahi tedaviler sonrası, diz 

ekleminin normal anterior ve rotasyonel stabilitesi açısından etkili olamayaca�ı 

ara�tırmacılar tarafından bildirilmi�tir. Buna kar�ın, anatomik çift tünel prosedürünün 

tek tünel prosedürüne göre, pivot-shift test ve/veya anterior laksite testlerinin göz 

önünde bulunduruldu�u taktirde, daha iyi sonuç verdi�i iddia edilmesine ra�men, bazı 

çalı�malarda, iki ayrı prosedür kullanılarak yapılan tedavi sonuçları kar�ıla�tırıldı�ında 

anlamlı bir fark bulunamadı�ı tespit edilmi�tir (21, 22, 33, 35, 41, 42, 54). 
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1.2. Amaç 

Geleneksel ön çapraz ba� rekonstrüksiyon cerrahisi teknik olarak tek tünel ile 

uygulanmaktadır. Ancak yapılan çalı�malar ı�ı�ında daha anatomik bir rekonstrüksiyon 

tekni�i olan çift tünel tekni�i her geçen gün daha yaygınla�maktadır. Cerrahi teknik, 

tünel pozisyonları ve fiksasyon materyalleri konusunda birçok geli�me sa�lanmı�tır. Bu 

geli�melerle birlikte cerrahi sonrası fonksiyonel testlemeler ve rehabilitasyon 

protokolleri de de�i�ip, geli�mektedir. 

Bizim çalı�mamızın amacı, aynı cerrahi ekip tarafından opere edilmi� ve 

operasyon sonrası aynı rehabilitasyon programı uygulanmı� tek ve çift tünel hastalarının 

operasyondan minimum 12 ay sonrasında izokinetik olarak 60°/sn, 180°/sn, 240°/sn 

hızlarında alt ekstremite ekstansör ve fleksör kas gruplarının kuvvet kar�ıla�tırmasıdır. 

Tüm vakalar metod bölümünde belirtilen çalı�maya alınma kriterlerine dikkat edilerek 

seçilmi� olup testler sonrası çıkan sonuçlar istatistiksel olarak kendi aralarında ve 

tamamen sa�lıklı ki�ilerden olu�an kontrol grubu ile kıyaslanmı�tır.  
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2. GENEL B�LG�LER 

2.1. Eklem Nedir, Eklemin Sınıflandırılması  ve Fonksiyonları 

Eklem iki ya da daha fazla kemi�in veya iskelet kemiklerinin vücut bölümlerinin 

hareket edebilmesini sa�lamak için birle�ti�i kısma verilen isimdir. Eklemlerin 

sınıflandırılması: Eklemle�en kemikleri birle�tiren maddenin tipi veya yapısına göre 

eklemler üçe ayrılır. 

Sinoviyal Eklemler; Vücutta en sık görülen eklem tipidir. Yakla�ık tüm 

ekstremite eklemleri bu tiptedir. Eklem kapsülü ile bir araya gelirler. Eklem bo�lu�unu 

sararak örterler. Eklem kıkırda�ı kemiklerin ta�ıyıcı yüzünü örter. Diz eklemi örne�inde 

oldu�u gibi, sinovyal eklem; eklem sıvısı içeren,  eklem kapsülü ile örtülü eklem 

bo�lu�uyla karakterizedir. Bu eklemler aksesuar ba�larla güçlendirilmi�lerdir. 

Fibröz Eklemler; Bir fibröz eklemde olu�an hareketin miktarı genellikle 

eklemle�en kemikleri birle�tiren liflerin uzunlu�una ba�lıdır. Kafatasındaki suturlar 

fibröz eklemlere örnektir. Bu kemikler e�ik bir hat üzerinde birbirlerine kenetlenmi� 

veya birbirlerinin üzerine ta�mı� olarak bir arada bulunurlar. Bu eklem tipi çok az 

hareketlidir. 

Kartilajinöz (kıkırdak) Eklemler; Hyalin kıkırdak veya fibröz kıkırdak 

aracılı�ıyla bir araya gelirler. Vertebralar arasındaki fibröz kıkırdaktan yapılı 

intervertebral disk vertebraları birbirine ba�layan konnektif doku içerir. Bu tip eklemler 

güç ve �ok absorbsiyon sa�laması yanı sıra esneklikte kazandırır. 
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2.1.1. Diz Ekleminin Yapısı ve Fonksiyonu 

 

�ekil 2.1. Diz ekleminin anatomik yapısı (15). 

 

Diz eklemi kompleksi; iki uzun kemik (femur ve tibia)  konfigürasyonu ve 

patella ile vücudun en geni� eklemi (22,26) olup üç eklemin birle�iminden olu�ur. 

Bunlar Femur ve tibia kemikleri arasındaki medial ve lateral eklemler ile patella ve 

femur arasındaki patellofemoral eklem olarak adlandırılır(15). Bununla birlikte, 

lokalizasyon ve yapısından dolayı travmatik yaralanmalara açık olan diz ekleminin 

ossöz stabilitenin yoklu�u sebebiyle kuvvet ve stabiliteyi sa�lamak için kuvvetli ba�, 

kas ve tendon dokusuna ihtiyacı vardır(22, 39).  

 Diz eklemi femur,  tibia ve patella arasında olu�mu� bir eklemdir. Fibula bu 

ekleme dâhil de�ildir. 

Femur: Femurun eklem yüzeyini olu�turan distal ucu iki kondilden olu�mu� 

olup,  interkondiler çentikle birle�ir. Dizin ekstansiyonunda ön çapraz ba� buraya 

dayanarak a�ırı ekstansiyonu önler.  Kondiller büyüklük ve �ekil açısından asimetrik bir 
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yapı gösterirler. Medial kondil daha büyük ve e�rili�i daha simetriktir. Lateral kondilin 

e�rili�i ise arkada daha keskin olarak artar. 

Tibia: Tibial eklem yüzü medial ve lateral tibia kondiller ile bunları birbirinden 

ayıran interkondiler çıkıntıdan olu�ur. Medial kondil içbükeyken lateral kondil hafif 

dı�bükeydir. Tibia kondilleri ki�ilerin anatomik varyasyonlarına göre yakla�ık 80-

100°’lik arkaya do�ru bir e�im göstermektedir. Medial çıkıntı ön çapraz ba�‘ın,  lateral 

çıkıntı ise arka çapraz ba�’ın ba�langıç noktalarıdır. 

Patella: Patella dizin ekstansör mekanizması içinde, kuadriseps ve patellar 

tendon arasında yer alan bir sesamoid kemiktir.  Arka yüzün ¾’ü femurun trokleası ile 

eklemle�irken, ¼’ü bu ekleme katılmaz. Eklem yüzü ortada geçen bir krista ile medial 

ve lateral fasete ayrılmı�tır.  Medial faset küçük, oblik ve dı�bükey iken, lateral faset ise 

daha büyük,  geni� ve içbükeydir (13). 

Sinovyal Membran ve Bursalar 

Diz eklemi vücuttaki en büyük sinovyal bo�luktur. Sinovyal membran önde 

patella kenarına yapı�ır. Retinakulumlar ile medial ve lateralden distale do�ru uzanır. 

Patellanın alt kutbundan a�a�ı ve geriye do�ru dönerek infra patellar ya� yastıkçı�ını 

örter. Eklemin orta ve ön kısmında interkondiler çenti�e uzanan sinovyal kıvrımı                     

(Ligamentum mukosum, Ligamentum infrapatellare olu�turur. Sinovyal membran 

femoral kondillerin her iki yanında eklem kapsülünü içten örterek medial ve lateral 

sinovyal resesleri olu�turur. Kondilleri ise eklem kıkırda�ı sınırına kadar örter.  

Bursalar eklem çevresindeki kapsül ve tendonların rahat çalı�masını sa�lar. Diz 

ekleminin sinoviyal bo�lu�uyla dört bursa ba�lantılıdır (Suprapatellar, popliteal, 

anserius ve gastroknemius bursaları). Bursa prepatellaris ve infrapatellaris subkutan 

bursalardır (15). 

Diz Ekleminin Ekstra ve �ntra Kapsüler Yapıları 

Diz ekleminin fibröz kapsülü farklı bölgelerde kalınla�arak ba� i�levi de 

göstermektedir. Bu nedenle diz ekleminin en önemli statik stabilizatörleri olan ba�lar, 

eklem kapsülü ile birlikte incelenir. Diz ekleminin kapsülün içenden ve dı�ından dört 

tarafını saran yapılar a�a�ıda sıralanmı�tır. 
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Anterior Kompleks: 

1. Kuadriseps tendonu 

2. M. Vastus medialis 

3. M. Vastus intermedius 

4. M. Rectus femoris 

5. M. Vastus lateralis 

6. M. Vastus medialis obliqus 

7. Patellar tendon 

8. �nfrapatellar ya� yastıkçı�ı 

9. Medial retinakulum 

10. Lateral retinakulum 

 

Kuadriseps tendonu: Kuadriseps kasının dört komponentinin birle�erek 

olu�turdu�u tendondur. Patellanın birkaç santim üstünde olu�ur ve alt kısmına kadar 

uzanır. 

Patellar tendon: Proksimalde patella alt kenarına, distalde tuberositas tibia’ya 

yapı�ır. Yakla�ık 6 cm olan tendonun yüzeyel lifleri proksimalde Kuadriseps tendonu 

ile birle�ir. 

Medial ve lateral retinakulum: Medial ve lateral longitudinal retinakulumlar 

Vastus medialis ve Vastus lateralis’den kök alan fibröz traktuslardır. Patellar tendona 

paralel olarak uzanır ve tibiaya yapı�ırlar. Rezerv ekstansör mekanizma fonksiyon’u 

görürler. 

�nfrapatellar ya� yastı�ı: Patellar tendon ve sinovyal membran arasında diz 

ekleminin ön bölümünde yer alır. Kuadriseps kasının en üst kasılması esnasında �ok 

abzorbsiyonu görevi vardır. Ya� yastı�ı, ön çapraz ba�’ın kanlanmasını destekler ve 

onarımlarından sonra revaskülarizasyonunda rol  oynamaktadır(15, 39,48). 

Medial Kompleks 

Diz eklemini medial yüzde örten ve destekleyen yapılar üç tabaka olarak 

incelenebilir: 

1. Tabaka: Sartoryal fasya bu planın ön tarafında yer almaktadır. 
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2. Tabaka: Bu tabakayı yüzeyel iç yan ba� olu�turmaktadır. Yüzeyel iç yan ba�, 

en yüksek uzunlu�una diz ekleminin 45° fleksiyon hareketinde ula�ır. Ön ve arka 

liflerin farklı yönlerde seyretmesi fonksiyonel farklılık getirir. Ekstansiyonda arka, 

fleksiyonda ise ön lifler gergindir. 

3. Tabaka: Bu tabakayı eklem kapsülü olu�turmaktadır. Yüzeyel iç yan ba�ın 

altında kalınla�arak, vertikal lifler �eklinde yönlenip derin iç yan ba�ı olu�turur. Derin 

iç yan ba�, iç menisküsün orta kısmına kuvvetli bir �ekilde yapı�mı�tır (15, 39,48). 

Lateral Kompleks: 

Diz ekleminin lateral yüzünü örten kapsülo-ligamentöz yapıları da üç tabaka 

olarak inceleyebiliriz. Yüzeyel tabaka lateral retinakulum, orta tabaka dı� yan ba�, 

arkuat ligament,  fabello-fibuler ligament,  derin tabaka da eklem kapsülüdür. 

Posterior Kompleks: 

1. Posterior Kapsül 

2. Oblik Popliteal Ligament 

3. Arkuat PopliteaI Ligament 

4. M. Semimembranosus 

5. M. Popliteus 

6. M. Gastrocnemius 

7. M. Biceps Femoris 

 

Kaslar 

Kuadriseps ve hamstring kasları diz eklem kompleksinde yer almamakla birlikte 

(tendonları dı�ında) dizin hareket fonksiyonlarının sa�landı�ı ana kaslardandır. 

Kuadriseps  4 ba�lı bir kas grubunun genel adı olup siniri, Femoral sinirdir. 

Rectus Femoris (origo; spina iliaka anterior inferior), 

Vastus Lateralis (origo; trokanter major, linea intertrokanterika, linea aspera dı� 

duda�ı) 

Vastus Medialis (origo; lines intertrokanterika, linea aspera iç duda�ı) 

Vastus �ntermedius dan  (origo; femur 2/3 ön ve yan yüzleri) olu�ur ve 

ligamentum patella adıyla tuberositas tibiaya yapı�ır. Baca�ın en önemli ekstansörüdür. 
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Hamstring Kası, diz fleksiyonunu sa�layan kas olup siniri Siyatik sinirdir. Üç 

bölümden olu�ur. 

 Musculus Semitendinosus;  tuber ischiadicumdan ba�lar, tibia üst kısmında 

fascia krurise yapı�ır. Sartorius ve gracilis tendonları ile beraber pes anserinusu 

olu�turur. Baca�a fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır. 

M. semimembranosus;  tuber ischiadicumdan ba�lar,  tibial medial kondiline 

yapı�ır.  Baca�a fleksiyon ve iç rotasyon yaptırır. 

M. biceps femoris;  uzun ba�ı tuber ischiadicumdan, kısa ba�ı linea aspera dı� 

dudadı�ından ba�lar, fibula ba�ına yapı�ır. Baca�a fleksiyon ve dı� rotasyon yaptırır. Bu 

kaslar yürüme esnasında kalçanın asıl ekstansörleri ve dizin fleksörleridir (20,35). 

Posterior kapsül: Posterior kapsül medial, orta ve lateral olmak üzere üç bölüm 

gösterir. Ekstansiyonda gergin,  fleksiyonda gev�ektir. 

Oblik Popliteal Ligament: M.Semimembranosus’un tendonunun geni�lemesiyle 

olu�ur ve fibröz kapsülü arkadan güçlendirir. Bu ligament medial tibial kondilden 

ba�layıp superolateral yönde ilerler ve fibröz kapsülün hemen arkasına yapı�ır. 

Arkuat popliteal Ligament: Fibröz kapsülün hemen arkasını destekler. Fibula 

ba�ının arka yüzünden ba�lar, M. Popliteus’un tendonunun üzerinden superomedial 

geçtikten sonra diz ekleminin arka yüzüne da�ılır(15, 39, 48). 

Santral Kompleks: 

1. Ön çapraz ba� 

2. Arka çapraz ba� 

3. Anterior menisko-femoral ligament 

4. Posterior menisko-femoral ligament 

5. �ç menisküs 

6. Dı� menisküs 

 

Menisküsler 

Diz ekleminde, femur ve tibia kondilleri arasındaki uyumsuzlu�un yarattı�ı 

küçük temas yüzeyi, kemikler arasında yer alan fibrokartilaj yapıdaki menisküsler 

aracılı�ı ile giderilir. C harfi �ekilli ve kesiti üçgene benzeyen bu yapılar, tibial kondil 
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üzerine oturarak, ba�larla çevre kapsüle ve interkondiler mesafeye sıkı bir �ekilde 

yapı�mı�tır(22). Her iki menisküs her ne kadar birbirlerine benzeyen �ekil ve yapı 

gösterseler de,  fonksiyonlarına da yansıyan farklılıklar gösterirler. Menisküslerin üçgen 

seklindeki kesiti üç yüzey gösterir(15,22). Üst yüzey içbükey olup femoral kondiller ile 

temas halindedir. Alt yüz ise düzdür ve tibial kondil ile temas etmektedir. Menisküsler 

ekstra-sinovyal yapılardır ve beslenmeleri özellik gösterir. �ç ve dı� genikuler arterlerin 

superior ve inferior dallarınca beslenirler. Meniskosinovyal bile�keden giren damarlar 

perimeniskal kapiller pleksusu olu�tururlar. Bu pleksus, menisküsün % 25-33’lük 

çevresel kısmını besler. Menisküslerin innervasyon özelliklerini ara�tıran çalı�malar, 

proprioseptif reseptörlerin varlı�ını göstermektedir. Bu nedenle menisküsler eklemi a�ırı 

zorlanmalardan koruyan bir proprioseptif duyu organı olarak da görev yapmaktadır. 

 

�ç Menisküs: 

�ç menisküs C �eklinde  olup arka kısmı ön kısmından daha geni�tir. Ön 

boynuzu  interkondiler alanın anteriorüne Ön Çapraz Ba�’ın tibial yapı�ma yerinin 

hemen önüne tutunur.Arka boynuzu ise intercondiler alanın posteriörüne, Arka Çapraz 

Ba�’ın yapı�ma yerinin hemen önüne tutunur (9,15).Yakla�ık 3,5 cm boyutunda ve 

yarım daire �eklindedir.Arka boynuzu,posterior interkondiler alana sıkı bir �ekilde 

yapı�ır. Ayrıca posterior oblik ligament ve semimembranosus tendonu ile kuvvetli 

fibröz ba�lantısı vardır. 1/3 orta bölüm ise periferde eklem kapsülüne,femur ve tibia 

tarafına yapı�mı�tır. Tibia tarafındaki kapsüler ba�lara koronal ligamentte 

denilmektedir. Ön boynuz ise anterior interkondiler alana yapı�ır. �ç menisküs, tibia ve 

eklem kapsülü ile çok sıkı bir ba�lantı göstermektedir. Sıkı yapı�madan dolayı iç 

menisküs daha az hareketlidir ve daha sık yaralanır. 

Dı� Menisküs: 

Dı� menisküs ise hemen hemen yuvarlaktır ve iç menisküsten daha hareketli ve 

daha küçüktür. O  �eklinde olup genel olarak inceli�i her bölümünde aynıdır. 

Ekstansiyondan fleksiyona giderken  her iki menisküste posteriore hareket eder(15,39). 

Dı� menisküs daha dairesel yapıda olup eklem yüzünün önemli bir kısmını 

örtmektedir. Ön boynuzu, ön çapraz ba�’ın hemen lateral ve posteriorunda interkondiler 

alana yapı�ır. Arka boynuz ise posterior interkondiler alana, iç menisküsün arka 

boynuzunun yapı�ma alanının önünde kalacak �ekilde yapı�ır. Dı� menisküsün arka 
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boynuzundan medial femoral kondil ve interkondiler fossaysa uzanan ve arka çapraz 

ba� ile olan ili�kilerine göre adlandırılan iki ligamentöz yapı bulunmaktadır. Arka 

çapraz ba�’ın önünde yer alana Ligamentum meniscofemorale anterior (Humphry 

ligamenti), arkasında yerle�ene ise Ligamentum Meniscofemorale posterior (Wrisberg 

ligamenti) adı verilmektedir. Dı� menisküsün eklem kapsülüyle olan ili�kisi, posterior 

boynuzda yer alan ve eklem içi seyreden popliteus tendonu nedeniyle kesintiye u�rar ve 

dı� yan ba� ile de bir ba�lantı göstermez. 

Bu nedenle dı� menisküs daha hareketlidir ve daha az yaralanır(15, 39, 48). 

 

2.1.2. Diz Ekleminin Biyomekani�i 

Eklem yüzlerinin Femur ve Tibia üzerinden fleksiyon ve ekstansiyon ana 

hareketlerini yapan mente�e tipi bir eklem olan diz ekleminin eklem yüzleri büyük olup 

karma�ık ve birbirine uymayan yüzlere sahiptir. Femur dize medial yönde meyilli 

olarak gelir buna kar�ılık tibia hemen hemen eklem yüzeyine dik açıdadır(15, 48). Diz 

stabilitesi eklemin mekanik akslarına, kemik konturlarına, eklem içi (menisküs ve 

çapraz ba�lar) ve eklem dı�ı stabilizatörlere (kapsüler ba�lar,  yan ba�lar) ba�lıdır. 

Dizin normal mekani�i ve stabilitesi bu komponentlerin koordineli fonksiyonu 

ile gerçekle�ir.  Stabilize eden bu faktörlerden birinin yoklu�u bile dizin normal 

fonksiyonunu bozacaktır. Bundan dolayı ön çapraz ba� yetmezli�inin tanı ve tedavisi 

günümüz ortopedik cerrahisinin önemli konularından biridir (26). 

Tibio-Femoral Eklem: Dizin kemik ve yumu�ak doku yapılarının özelli�i 

nedeniyle, en önemli hareketler fleksiyon-ekstansiyon ile iç ve dı� rotasyondur, en az 

hareket ise aksial kompresyon-distraksiyon ve medial-lateral translasyon yönünde olur. 

Antero-posterior yer de�i�tirme ve addüksiyon – abdüksiyon yönündeki hareketler ise 

çapraz ve yan ba�ların sa�lam olup olmadı�ına ve sa�lamsa gerginli�ine ba�lı olarak 

de�i�iklik gösterir. Lateral femoral kondilin yarıçapı, medial kondilden daha büyüktür, 

bunun sonucu fleksiyon ile tibiada iç rotasyon, ekstansiyon ile dı� rotasyon meydana 

gelir. Bu burgu �eklindeki harekete dizin “screw home” mekanizması adı verilir. Femur 

ve tibia eklem yüzlerinin geometrik yapısı sayesinde, diz fIeksiyonu arttıkça femurda 

arkaya do�ru bir yer de�i�tirme hareketi meydana gelir. Femurun bu arkaya do�ru olan 

kayma-yuvarlanma hareketine “femoral roll-back” adı verilir. 0 ile 90 derece fleksiyon 
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hareketi arasında femoro-tibial temas noktası 14 mm geriye do�ru kayar. Ön ve arka 

çapraz ba�ların kesi�me noktasındaki anlık rotasyon merkezi,  diz fleksiyonu ile 

posteriora do�ru giderek femoral roll-back’i sa�lar(48, 67). 

Yürümenin fazına göre de�i�mekle birlikte, normal yürüme sırasında, dize vücut 

a�ırlı�ının 2 ila 5 katı yük biner, bu yükler ko�ma sırasında vücut a�ırlı�ının 24 katına 

kadar çıkabilir. Eri�kin bir erkek için,yürüme sırasında dize gelen yükler 1400–3500 

Newton arasındadır. Kalça ekstansiyondayken dizde 0 ile 120 derece arasında aktif 

hareket vardır. Bu hareket, kalça fleksiyona geldi�inde hamstringlerin etkinli�inin 

artması ile 140 dereceye çıkar. Normal dizlerde pasif olarak 160 dereceye kadar 

fleksiyon elde edilebilir. 

Patello-Femoral Eklem: Patella, kuadriseps kasının kaldıraç kolunu uzatarak 

etkinli�ini arttırır. Troklea kar�ısında,  bir temas yüzeyi sa�layarak yük altında 

fonksiyonel stabiliteyi arttırır. Diz fleksiyondayken femur kondillerini koruyan bir 

kalkan vazifesi görür. Otururken yapılan diz hareketi sırasında ekleme gelen yükler ile 

merdiven çıkarken gelen yükler arasında ciddi farklar vardır. �kinci durumda patello-

femoral ekleme binen yükler, vücut a�ırlı�ının 4–5 katı olabilir. Diz ekstansiyondayken 

patella eklem yüzüne gelen kuvvet en azdır. Fleksiyonun artması ile birlikte bu kuvvet 

de artar ve 60–90 derece fleksiyon arasında en fazladır. Dizin 10–20 derece fleksiyonu 

ile patella alt ucu ile femur trokleası arasında temas ba�lar. 90 dereceden sonra 

kuadriseps tendonu ve troklea arasında temas meydana gelir. Patello-femoral eklemin 

stabilitesi kaslar, medial ve lateral retinaküler yapılar, bunların olu�turdu�u ba�lar ve 

kemik yapının �ekli ile sa�lanır. Tam ekstansiyon ile 30 derece fleksiyon arasında 

dinamik stabiliteyi vastus medialis obliqus kası sa�lar. Bu sırada statik stabiliteyi 

sa�layan en önemli yapı, laterale do�ru olan güçlerin yarısından fazlasını kar�ılayan 

medial patellofemoral ligamenttir. Daha ileri fleksiyon derecelerinde patella troklear 

oluk içine girdi�i için, stabilite kemik yapı tarafından sa�lanır. 
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2.2. Fizik ve Ortopedik Muayene 

Diz yaralanmalarında hastanın muayenesine geçmeden önce ayrıntılı bir 

anamnez alınması önemlidir. Anamnez de öncelikle sorulması gereken yaralanmanın ne 

zaman ve nasıl meydana geldi�idir. Burada hastadan yaralanmanın nasıl oldu�unu 

ayrıntılı bir �ekilde anlatması istenir. Burada yaralanma esnasında dizinden herhangi bir 

ses duyup duymadı�ının sorgulanması özelikle ön çapraz ba�  yaralanması açısından 

önemlidir(11).  

Ortopedik muayenede amaç yaralanmı� veya problemli diz ekleminin içinde ve 

çevresinde bulunan; kas,  kemik,  kapsül,  ba�, bursa, tendon, menisküs, kıkırdak, 

retinakulum gibi yapılarda meydana gelen patolojik problemleri ortaya koymaktır. 

�nspeksiyon  

Dizin ekstansiyonu hasta ayakta dururken ölçülür. Hasta ayakta dururken 

yandan genu rekurvatum varlı�ı için de�erlendirilir. Hasta sırt üstü yatarken de her iki 

topuk yataktan kaldırılarak hiperekstansiyon olup olmadı�ı de�erlendirilir. Dizin 

fleksiyonu hasta sırt üstü yatarken kalça ve diz tam fleksiyona getirilerek 

de�erlendirilir. Hastanın yürüyü�ü önden ve yandan gözlenmelidir. Diz ekleminin 

yürüme fazlarına  uyumuna dikkat edilerek kontraktür veya effüzyon açısından 

de�erlendirilebilir (19). 

Dizin palpasyonu bir sistem içerisinde yapılmalıdır ve palpe edilen anatomik 

yapıların özelli�i bilinmeli ve bir yapının palpasyonu tamamlanmadan di�er bölgelere 

geçilmemelidir. Buna göre dizin iç tarafından ba�layarak dı�, ön ve arka tarafı bu sıra 

içinde palpe edilebilir. 

�ç tarafın palpasyonunda dikkat edilecek noktalar �unlardır:�ç tarafın üst 

kısmında medial iç yan ba�ın femoral kondile yapı�ma yeri daha sonra eklem çizgisinde 

bulunan kısmı palpe edilir.  

Dı� tarafın palpasyonunda dı� yan ba�, hemen bununla üstte kom�ulu�u olan 

popliteal tendon , dı� menisküs ve iliotibial band de�erlendirilmelidir.  

Dizin arka kısmının de�erlendirilmesi hasta dizi tam ekstansiyonda yüzükoyun 

yatarken yapılır. Tam orta hatta popliteal arter palpe edilerek muayene ba�lar. Diz tam 

ekstansiyondayken semimembranosus ve gastroknemius tendonları arasında bulunan 

bursa palpe edilebilir.  
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Patellofemoral eklem 

Statik olarak patellofemoral eklemin stabilitesi diz 10 derece fleksiyonda iken 

yapılır. Patellofemoral eklem stabilitesi medial ve lateral retinakulum açısından 

de�erlendirilmelidir.  

Diz Ekleminde stabilite testleri; 

Ön Tarafta Laksite; 

Ön Çekmece testi ve Lachman testi ile ön tarafta olabilecek laksite muayene 

edilir. Ön çekmece testi hasta dizi 90 derece fleksiyonda sırt üstü yatarken doktor 

hastanın tibiasını nötralde stabilize etmek amacıyla aya�ına oturur pozisyonda veya 

hastanın sırtı duvara veya muayene masasının arkasına dayalı pozisyonda oturur iken 

yapılır. Ön çapraz ba�ın yırtık olup olmadı�ının muayenesi için kullanılır (18) . 

 

 

�ekil 2.2. Ön Çekmece Testi(15). 

 

Lahman testi ise hasta sırt üstü yatar pozisyonda iken diz eklemi alt ve 

üstünden muayene eden ki�i tarafından kavranır. Bu esnada hastanın dizini gev�ek 

olarak tutması istenir diz eklemi doktor tarafından 10-20 derece pasif fleksiyona 

alınarak öne do�ru çekilerek ön çapraz ba�’ ın gerginli�i ve stoplaması hissedilmeye 

çalı�ılır(18) . 
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�ekil 2.3. Lahman Testi (13). 

 

 

Pivot Shift Testi: Bacak iç rotasyonda tutulurken dize valgus kuvveti uygulanır. 

Bu sırada diz fleksiyonda oldu�unda lateral tibia platosu sublukse olur. 20-40 derece 

fleksiyonda ise iliotibial band tarafindan tekrar redukte edilir. 

 

 

�ekil 2.4. Pivot Shift Testi (13). 
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�ç Tarafta Laksite: Valgus stres testi veya abdüksiyon stres testi ile 

de�erlendirilir . Diz tam ekstansiyonda ve 20 derecelik fleksiyonda iken uygulanır.  Diz 

tam ekstansiyonda iken çapraz ba�lar ve arka kapsül ba�ları oldukça aktif olduklarından 

yan ba�larda yırtık olsa dahi bulgu vermeyebilir .  20 Derecelik fleksiyonda ise çapraz 

ba�lar ve kapsül ba�ları nispeten gev�edi�i için yan ba� muayenesi daha do�ru sonuç 

verir(18,39) .  

Dı� Tarafta Laksite; 

Varus veya addüksiyon stres testi ile de�erlendirilir. Aynı iç tarafta oldu�u gibi 

tam ekstansiyon ve 20 derecelik fleksiyonda muayene edilir. 20 Derecelik fleksiyonda 

muayene dı� yan ba� açısından daha de�erli sonuç verir (18,39) . 

Arka Tarafa Laksite; 

Arka tarafta diz ekleminin ana stabilizatörü arka çapraz ba�dır. Bu ba�ın 

yırtılması dizin ön arka stabilitesini bozar. Arka çekmece testi ve geriye dü�me testi ile 

de�erlendirilir (18,39). 

 

Menisküs Testleri: 

�ç menisküs instabilitesi ; 

�ç menisküs yırtı�ı veya dejeneratif de�i�ikli�i olan hastalar tipik olarak dizin iç 

tarafında kilitlenme ve sürtünmeden yakınırlar. Muayenede McMurray’in fleksiyon 

rotasyon testi ile Appley’in sıkı�tırma testi semptomları ortaya çıkarmak için kullanılır. 

McMurray testi hasta sırtüstü yatar pozisyonda iken diz fleksiyona ve ekstansiyona 

getirilirken tibia dı� rotasyona getirilir ve aynı zamanda valgus stresi uygulanırken 

eklem çizgisi palpe edilir. Apley testi hasta yüzükoyun yatarken diz fleksiyona getirilir 

ve ayak tabanına a�a�ı do�ru baskı uygulanır. Bu sırada uygulanan rotasyon sırasında 

sürtünme ve a�rı eklem boyunca olu�abilir.  

Dı� Menisküs �nstabilitesi ; 

Dı� menisküs muayeneside aynı iç menisküs muayenesi gibi yapılır yalnızca 

McMurray testinde tibia iç rotasyona zorlanır.  A�rı duyarlılı�ın lokalizasyonu eklemin 

dı� tarafındadır (11,13,14,18,19,48,49). 
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2.3. Diz Eklemindeki Ba�ların Yapı ve Fonksiyonları 

Arka Çapraz Ba�: Ba�,  tibianin posterior translasyonunu engelleyen en 

önemli yapıdır.  Arkaya do�ru olan stabilitenin % 90’nı arka çapraz ba� sa�lar.  

�ç Yan Ba�: Yüzeyel ve derin olarak iki kısımdan olu�an iç yan ba�ın, medial 

stabilite için en önemli kısmı yüzeyel kısmıdır. Bu kısmın anterior vertikal lifleri 

fleksiyonda gergindir. Buna kar�ın posterior oblik lifleri ekstansiyonda gergindir. 

Dı� yan ba�: Lateral femoral epikondilden ba�layarak gerçek bir ligamentöz 

yapı seklinde lateral retinakuler yapının altından distale do�ru uzanarak fibula ba�ına 

yapı�ır. Biceps femoris tendonu ile de ba�lantı kurar. �ç yan ba�ın aksine çalı�ır. 

Ekstansiyonda gergin olan ba�, fleksiyonda bir miktar gev�eyerek hafif bir rotasyona 

izin verir. Dı� yan ba�, tüm fleksiyon derecelerinde,  varus zorlamalarına kar�ı 

stabiliteyi sa�layan en önemli yapıdır. 

Ön Çapraz Ba�: Ön çapraz ba� dizin statik stabilizasyonunu sa�layan 4 ana 

ba�dan (Ön çapraz, Arka çapraz, dı� yan, iç yan) biridir. �nterkondiler aralıkta ekstra-

sinoviyal olan ön çapraz ba� intra-sinovyal olan arka çapraz ba�  ile beraber yerle�ir  ve 

birlikte ön-arka stabilizasyonda birincil rol alırlar. Ayrıca medio-lateral ve rotatuar 

stabilitede de de�i�en derecelerde rol alırlar (7,26,48). Ön çapraz ba� proksimalde 

lateral femoral kondilin medial yüzünün posterioruna yapı�ır. Buradaki fossaya yarım 

daireye benzer �ekilde ve düz kısmı öne gelecek �ekilde yapı�ır. Bu yarım daire 

�eklindeki yapı�manın uzun ekseni, dik eksene açı yaparak yerle�ir (7). 

 

 

�ekil 2.5. Ön Çapraz Ba�’ın Anatomik Yerle�imi (15). 
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Yaralandı�ında yeniden yapma (rekonstrüksiyon) giri�iminde yapı�ma yerinin 

bulunmasında tepe (over the top) noktasına olan uzaklık önem ta�ır. Bu nokta lateral 

femoral kondil kıkırda�ının arka medial ucu, interkondiler çatının arka üst ucu ile femur 

distal metafizinin posteriorunun en distalinin kesi�ti�i yerdir. Ba�ın yapı�ma merkezi, 

tepe noktasına 15 mm mesafededir. Yaralanmı�  ba� debride edildi�inde eski ba�a ait 

kalıntılar tepe noktasının hemen ön-alt kom�ulu�unda bulunarak referans noktası olarak 

kullanılabilir. 

Ön çapraz ba� birçok fasikülden olu�ur ve fonksiyonel olarak iki banda ayrılır. 

Bu tünellar arasında anatomik bir sınır olmamakla birlikte yapı�ma yerleri ve hareket 

sırasındaki davranı�ları nedeni ile fonksiyonel ayrılık gösterirler. Ön çapraz ba�’ın 

fibrilleri tüm eklem hareketlerinde tek bir band gibi fonksiyon görmezler.  

 Bu fibrilleri farklı bandlara ayırmak için birçok çalı�ma yapılmı�tır. Odensten 

ve Gilquist (38) Ön çapraz ba�’ı histolojik olarak incelemi� ve ayrı bandlara bölmeye 

gerektirecek bulgu saptamamı�lardır. Daha sonraları ön çapraz ba�’ı anatomik olarak 

farklı bandlara ayırma konusunda ortak görü� sa�lanmamı� fakat diz ekleminin farklı 

pozisyonlarındaki farklı gerginliklere göre fonksiyonel bandlara ayrılması konusunda 

ortak görü� olu�mu�tur. 

Amis ve Dawkins 1991’de ön çapraz ba�’ı, anteromedial , posterolateral ve 

intermediate bandlara ayırmı�lardır. Posterolateral bandın ekstansiyonda, anteromedial 

bandın fleksiyonda gergin oldu�unu,  ikisininde stabilitede önemli oldu�unu ve bu 

pozisyonlarda kısmi kopmalar olabilece�ini bildirmi�lerdir (1,8,29,31,54).  

Bu terminoloji bandların tibiaya yapı�ma bölgelerine göre yapılmı�tır. 

Anteromedial band femurda daha proksimalde ba�layıp tibianın anteromedialine, 

posterolateral band femurda daha distalden ba�layıp tibial yapı�ma yerinin 

posterolateralinde sonlanır. 

Diz ekstansiyondayken posterolateral band gergin, anteromadial band gev�ektir. 

Diz fleksiyona geldikçe ön çapraz ba�’ın femura yapı�ma bölgesi daha horizontal hale 

gelirken anteromedial band gerilir ve posterolateral band gev�er (26,29). 

Ön çapraz ba�; femoral yapı�ma yerinden distale, mediale ve öne do�ru uzanır. 

Arka çapraz ba� ile çaprazla�ır ve tibiaya yapı�ır. Bu mesafe içinde ba� kendi etrafında 

dı�a do�ru bir rotasyon yaparak mevcut bandlarına bir sarmal yaptırır. Ba� femoral 
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yapı�ma yerinden 10-12 mm itibaren yelpaze �eklinde açılmaya ba�lar. Bu açılma ve 

dönme sayesinde ba�,  femoral yapı�ma yerinden de�i�ik plan ve boyuttaki tibial 

yapı�ma yerine uyum gösterir (13,26). 

Ba�ın ortalama uzunlu�u 38 mm ve ortalama geni�li�i 11 mm dir (26). Tibial 

yapı�ma noktası ön tibial çıkıntının (medial interkondiler çıkıntı) lateralinde ve önünde 

bulunan derinliktir. Ön arka uzantıda bir elipsi andıran yapı�ma noktası intermeniskal 

ba�ın altına do�ru uzanır ve tibia eklem yüzü kıkırdak sınırı ile ortalama uzaklı�ı 15 

mm dir. 

Ayrıca, ön tibial eminensiyanın hemen anterior ve lateralinde olan tibial yapı�ma 

alanı femorale göre daha geni� ve daha kuvvetlidir. Bu nedenle ön çapraz ba� 

lezyonlarında femoral yapı�ma yeri rüptürleri tibiale göre daha sık görülür (38). 

 

Ön Çapraz Ba�’ın  Nörovasküler  Anatomisi 

Çapraz ba�lar interkondiler notch'un posterior giri�inden orjinini alan ve ön 

çapraz ba�ın tibial yapı�ma yerine kadar uzanan bir sinovyal membran ile sarılıdırlar 

(13). Ba�ı saran sinovyal membranın primer vasküler besleyicisi popliteal arterden 

ayrılıp posterior kapsülü delen orta genikülar arter olup, lateral inferior genikülar arterin 

ufak dalları sekonder rol alırlar. Bu damarlar ön çapraz ba�a transvers olarak girerler ve 

kollajen demetlerine paralel seyreden endoligamentöz damarlar ile anastomoz yaparlar. 

Hoffa ya� cismi inferior medial ve lateral genikülar arterler üzerinden ba�ın 

kanlanmasına katkıda bulunur ve bu özellikle ba� yaralandı�ında önemli olabilir. Ba�ın 

osseöz yapı�ma yerlerinden kanlanması minimaldir (13). 

Ön çapraz ba�ın sinirleri popliteal fossadan geçen N. tibialis'in terminal 

dallarıdır. Sinir lifleri posterior kapsülü penetre ederek ba�ı çevreleyen sinovya ve 

periligamentoz damarlar ile beraber seyrederler. 

Ön çapraz ba�ın nöral anatomisinin histolojik incelemelerinde Golgi tendon 

organı, Ruffini ve Pacinian korpuskülleri ile serbest sinir lifleri saptanmı�tır (52). 

Pacinian korpuskülleri ba�ın pozisyon de�isikliklerine çabuk adapte olabilirken, Golgi 

organı ve Ruffini korpuskülleri daha yava� adaptasyon gösterirler. Bu üç tip 

mekanoresöptörler sayesinde ba�ın ve dizin hareket, pozisyon ve hızlanma 

propriosepsiyonu sa�lanır. 
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A�rı iletiminde görevli serbest sinir uçlarının çok az miktarda bulunması ön 

çapraz ba�ın yaralanması esnasında hastaların a�rıdan çok “kopma sesi”(poping sign) 

duyumsaması ve hemartroz geli�tikten sonra ancak eklem distansiyonuna ba�lı �iddetli 

a�rı duyulmasını açıklamaktadır (34). 

2.3.1. Ön Çapraz Ba�’ ın Hareketlerdeki Yeri ve Fonksiyonları 

Normal diz fonksiyonları sırasında hareket ve stabilite kompleks  bir etkile�im 

halindedir. Ön çapraz ba�’ın biyomekani�ini anlamak için dizdeki di�er yapıları ve 

bunların birbirleriyle olan ili�kilerini bilmek gerekir. Femur, tibia, patella, ba�lar ve 

menisküsler diz eklemi içerisindeki yapılardır ve bunlardan birinde veya birkaçında 

olu�an hasar di�er yapılara binecek olan yükü artırır ve fonksiyonel kayıplara neden 

olur. 

Diz hareketleri sırasında femur kondilleri, tibia platosu üzerinde hem 

yuvarlanma (rolling),  hem kayma (gliding) hareketi yaparlar. Tam ekstansiyondan 20º 

fleksiyona kadar sadece yuvarlanma hareketi olur. 20º fleksiyondan sonra yuvarlanma 

hareketi giderek azalırken,  kayma hareketi ba�lar ve giderek artar. Fleksiyonun 

sonunda femur kondilleri sadece kayma hareketi yapar. Ön çapraz ba�, yuvarlanma ve 

kayma hareketi sırasında düzenleyici olarak rol oynar(63). 

Diz ekleminde normal fleksiyon ve ekstansiyon  0º-140º olup, genellikle 5º-

10º’lik hiperekstansiyon mümkündür. Diz tam ekstansiyonda iken hiç rotasyon hareketi 

yoktur. Fleksiyon arttıkça rotasyon da artar ve 90º fleksiyonda maksimum olur. Ki�iye 

göre de�i�mek üzere 90º fleksiyonda, 25º-30º’ye kadar pasif dı� rotasyon olabilir. 

Ancak her zaman tibia için iç rotasyon miktarı dı� rotasyondan fazladır. 

Medial femoral kondil,  lateralden daha büyüktür. Buna kar�ılık medial tibial 

plato konkav,  lateral tibial plato hafif konvekstir. Böylece medial tarafta geni� bir 

temas yüzeyi olu�ur. Bu da tam ekstansiyonda, femurun tibia üzerinde iç rotasyona 

gelmesini sa�lar. Ayrıca ekstansiyonda tibia eminensiyaları femur’un interkondiler 

çenti�ine oturur. Bu özelli�e dizin “vida-yuva mekanizması” (screw home mechanism) 

adı verilir. Diz tam ekstansiyondayken iç ve dı� rotasyon yapamamasının nedeni, vida-

yuva mekanizması ve yumu�ak doku gerginli�idir. Diz fleksiyona getirildi�inde diz 

gerginli�i azalır (“unscrewing”) ve femur tibia üzerinde dı� rotasyona gelir.  
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Biyomekanik çalı�malara göre ön çapraz ba�’ın 5 temel fonksiyonu vardır: 

1-Fleksiyonda, tibianın femur üzerinde translasyonunu önleyen primer 

stabilizatördür. 

2-Hiperekstansiyonu önler. 

3-Diz fleksiyona giderken a�ırı dı� rotasyonu önleyerek, rotasyonu kontrol eder. 

4-Varus ve valgus stresine kar�ı sekonder stabilizatördür. 

5-Ön çapraz ba� gerginli�i sayesinde,  tam ekstansiyona yakla�ıldı�ında, dizin 

vida-yuva mekanizması ile stabilizasyonu sa�lar (32). 

Diz eklemi kinemati�inde ön çapraz ba�ın i�levi:  Diz eklemi kompleks 

hareketler yapan bir eklem oldu�undan eklem elemanlarının üç boyuttaki çe�itli 

konumlarını tanımlamak için femurun distal ucuna, tibianin proksimal ucuna üç boyutlu 

iki ayrı koordinat sistemi yerle�tirmek uygun olur.  

Eklem fleksiyona giderken femur ile tibianın birbirine göre hareketi ba�lıca iki 

hareketin karı�ımıdır: Kayma ve yuvarlanma. Bu sayede eklem dar bir hacim içinde 

fakat geni� açısal sınırlar içinde hareket edebilir, iki hareketin kombinasyonu sonucu 

femur tibia platosu üzerinde geni� açısal sınırlar içinde hareket edebilmektedir(26).  

Diz ekleminin aktif ve pasif kontrolü: Diz eklemi, çevresindeki çe�itli kas 

grupları ile aktif olarak hareket ettirilir ve stabilize edilir(26). Eklem hareketi 

patellofemoral ve tibiofemoral eklem yüzeyleri ve ligamanlar tarafından pasif olarak 

sınırlanır. Ön çapraz ba� dizi stabilize eden dört ana ligamandan biridir ve tibianın 

femura göre öne kaymasını önler. Bunun yanısıra, ön çapraz ba� yetmezli�i olan 

dizlerde iç menisküs arka boynuzu, iç yan ba� ve posteromedial kapsül tüm fleksiyon 

açılarında bu harekete kar�ı koyan ikincil stabilizatörler olarak görev yaparlar. Dı� yan 

ba� ve posterolateral yapılar ekstansiyon sırasında öne kaymaya engel olurken, iliotibial 

band ve midlateral kapsül 15°-90° aralı�ındaki fleksiyon açlarında öne kaymaya kar�ı 

koyarlar.  

Ön çapraz ba� ayrıca, iç yan ba� ve posteromedial yapıların yetmezli�inde, 

özellikle ekstansiyonda, içe rotasyona direnen ikincil engel olarak görev yapar. �nternal 

rotasyon ve ekstansiyonda ön çapraz ba�' ın lifleri arka çapraz ba� etrafında dönerek 

internal tibial torka kar�ı koyarlar. Ön çapraz ba� ve iç yan ba�'ın kombine 
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yetmezliklerinde olu�an laksite, bu ba�ların "izole" yaralanmaları halinde görülenden 

daha fazladır. Di�er taraftan, ön çapraz ba�, iç yan ba� ve posteromedial yapıların 

birlikte yaralanmaları halinde eksternal rotasyonda bir artı� da meydana gelir. Tüm 

bunlara ek olarak ön çapraz ba�. medial kolateral ligaman yetersizli�inde valgusu 

sınırlayan ikincil bir elemandır (26,39).  

Daha önce de belirtildi�i gibi dizin herhangi bir fleksiyonunda bu ba�ın bazı 

lifleri daima gergin durumdadır. Posterolateral band diz fleksiyona giderken gev�er, 

ekstansiyona giderken gerilir. Anteromedial band ise bunun aksi bir davranı�         

gösterir (63). 

Ön çapraz ba� diz eklemindeki dört elemanlı kaldıracın (four bar linkage) 

elemanlarından biridir. Di�er üç eleman, femur kondili, tibia platosu ve arka çapraz 

ba�dan olu�ur (26). Bu modele göre çapraz ba�lar dizin basit rotasyonel hareketlerini 

daha karma�ık bir harekete dönü�türürler. Böylece, çapraz ba�lar eklemde gerçek birer 

di�li  diz 0°-90° arasında fleksiyonda iken femur-tibia temas noktası yakla�ık 14 mm 

arkaya kayar (66). 

 

 

�ekil 2.6. Ön Çapraz Ba� Biyomekani�i (66). 

1 : Ön çapraz ba�(hat ab) Arka çapraz ba� (hat cd)  Ön çapraz ba� ve Arka çapraz ba�’ ın tibial ba�lantı hattı (ad) ve 
femoral ba�lantı hattı (cb)2: Fleksiyon sırasında femur geriye do�ru yuvarlanır.Ön çapraz ba�’ın tibial ve femoral 
yapı�ma yerleri arasındaki uzaklık artar.Çükü ön çapraz ba� uzayamadı�ı için femur kondilerini anteriore çeker.3: 
Ekstansiyon sırasında femur öne do�ru yuvarlanır. Arka çapraz ba�’ın tibial ve femoral yapı�ma yerleri arasındaki 
uzaklık artar. Çünkü  arka çapraz ba� uzayamadı�ı için femur kondillerini posteriore çeker. 

 

Diz fleksiyonu sırasında diz ligamanlarının uzunluklarındaki de�i�menin 

minimum olması izometri kavramı olarak bilinmektedir. Daha önce de belirtildi�i gibi 
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ön çapraz ba� tümü ile izometrik de�ildir. Ancak her fleksiyon açısı için bazı bandların 

uzunlu�u de�i�mez.  

Ön çapraz ba�'ın en önemli fonksiyonlarından biri de femurun vidalama hareketi 

ile tibia üzerindeki yerine oturmasında oynadı�ı kılavuzluk rolüdür (screw home 

mekanizması).Bu olay �öyle gerçekle�ir: Diz 90° fleksiyonda iken ön çarpaz ba� 

gergindir. Fleksiyon 30°- 40° 'ye dü�tü�ünde maksimal derecede gev�er ve fleksiyon 

daha da azaldıkça hızla gerilir. Bu olayda femur lateral kondilinin medial kondilinden 

daha büyük bir yarı çapa sahip olması da rol oynar (26).  

Ön Çapraz Ba�ın Sensoriyal Fonksiyonu 

Ön çapraz ba� yapısında 4 tip nöral reseptörün varlı�ı tarif edilmi�tir. Bunlar 

hem mekanik reseptif hemde nosiseptif özelliktedir (65). 

Tip 1 sinir sonlanmaları subkutan dokudaki Ruffini sinir sonlanmalarını andıran 

yapıda globüler korpüsküler �eklindedir. 

Tip 2 sinir sonlanmaları konikal korpusküller �eklinde olup Paccini 

cisimciklerine benzer. 

Tip 3 sinir sonlanmaları, fusiform seklindedir ve tüm ön çapraz ba�ı çevreler. 

Tip 4 sonlanmalar non korpüskuler �ekilde olup myelinsiz sinir flamanları  

�eklindedir. Bunlar ciltteki serbest sinir sonlanmalarını andırırlar. �nsan ön çapraz 

ba�ının  % 1’inin nöral elemanlar tarafından olu�turuldu�u bildirilmi�tir. 

Ön çapraz ba�ın yapısındaki bu sensoryal reseptörlerin varlı�ı proprioseptif 

fonksiyonlarının da  oldu�una dikkat çeker. Ön çapraz ba� reseptörleri dizin hareket 

arkı boyunca pozisyonuna ait bilgileri algılayıp santral sinir sistemine aktarmaktadırlar 

(65). Ön çapraz ba� yetmezli�i olan hastaların ilgili ekstremitesinde dizin hareketlerine 

kar�ı cevap olarak geli�en kas cevabının gecikti�i tespit edilmi�tir. Ön çapraz ba� 

lezyonlu dizlerde verilen kas cevabında gecikme, aktivite düzeyini ve fonksiyonel 

performansı dü�ürmektedir. Aynı zamanda anterior tibial translasyonu artırmaktadır 

(36). Ön çapraz ba� proprioseptif fonksiyonun bu derece önemli oldu�unun anla�ılması 

üzerine dikkatler ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu yapılan hastalardan greftin bu 

fonksiyonu yeniden kazanıp kazanmadı�ına yönelmi�tir. Hamstring tendonlarıyla 

rekonstrüksiyon yapılan dizlere elektrik stimulasyon verilerek greftde olu�an 

somatosensoryal uyarılmı� potansiyellerin (SEP) kaydedilmesiyle yapılan bir çalı�mada 
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greftde de sensoryal nöronların rejenere oldu�u ve somatosensoryal uyarılmı� 

potansiyel (SEP) yanıtının elde edildi�i görülmü�tür. Ancak bunların normal dizdeki ön 

çapraz ba�ın verdi�i  somatosensoryal uyarılmı� potansiyel(SEP )yanıtından daha dü�ük 

amplitüdlü oldu�u saptanmı�tır. 

Tablo 2.1. Diz Ba� Yaralanma Mekanizmaları 

YARALAYACI KUVVET YAPI YARALANAN 
 

Valgus (sadece mediale açılma) �ç yan ba� 

 Medial kapsül 

 Ön çapraz ba�* 

 Arka çapraz ba�* 

Valgus + eksternal rotasyon Medial kapsül  

 �ç yan  ba� 

 �ç menisküs 

 Ön çapraz ba� 

Varus (sadece laterale açılma) Dı� yan ba� 

 Lateral kapsül 

 Ön çapraz ba� 

 Arka çapraz ba� 

Varus + internal rotasyon Dı� yan ba� 

 Ön çapraz ba� 

Varus + eksternal rotasyon Dı� yan ba� 

 Arka çapraz ba� 

Hiperekstansiyon Posterior kapsül 

 Dı� menisküs 

 Arka çapraz ba� 

 Ön çapraz ba�** 

Tibia'yı arkaya do�ru iten direkt kuvvet Arka çapraz ba� 

  
Tibia'yi öne do�ru iten direkt kuvvet Ön çapraz ba� 

*ileri derecede varus ve valgusta,  **ileri derecede hiperekstansiyonda (5,29,39,66). 
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Ön Çapraz Ba� Yetersizli�inin Mekanizmaları:  

Ön çapraz ba� yetersizli�ine yol açan üç yaygın mekanizmadan söz edilebilir. 

Tahmin edilece�i gibi bunların tümünün nedeni diz eklemine ön çapraz ba�ı a�ırı stres 

altına sokacak yüklerin uygulanmasıdır. Gerçi hiç bir hasar sadece bir doku ile sınırlı 

kalmaz, fakat hiperekstansiyon ve ani yava�lama sonucu ortaya çıkan a�ırı içe rotasyon 

ön çapraz ba�'ın tek ba�ına hasarına neden olabilir. Ayrıca, e�er önceden bir medial 

kolateral ligaman yetersizli�i mevcut ise fleksiyon-valgus-dı�a rotasyon ön çapraz ba�'a 

zarar verebilir. Böyle bir hasara medial menisküs hasarı da e�lik edebilir. Son olarak, 

di�er iki durumdan daha nadir olmakla birlikte hiperfleksiyon da ön çapraz ba� hasarına 

yol açabilir. 

Ön çapraz ba� elastik deformasyon sınırını a�an yükler altında kopar. Elastik 

sınırı a�an a�ırı kuvvetler ba�ı önce plastik deformasyona u�ratır. Kollajen fibrilleri 

arasındaki çapraz ba�ların kopması ile karakterize olan plastik deformasyon kalıcıdır. 

Bu durumda ba�da makroskopik bir hasar gözlenmese bile laksite artmı�tır. 2000 N 

dolayındaki kuvvetler altında ise ba� makroskopik olarak da kopar ve sonuç ön çapraz 

ba� yetmezli�idir. Ba�ın elastikli�ini azaltarak plastik deformasyon e�i�ini dü�üren en 

önemli faktör immobilizasyondur. 

Ön çapraz ba� yetmezli�i birçok biyomekanik soruna yol açabilir. Ön çapraz 

ba� yetmezli�inin do�rudan sonuçlarından biri femurun tibia üzerindeki kayma-

yuvarlanma mekanizmasının bozulmasıdır. Bu durumda femur tibia üzerinde kaymaya 

ba�lamadan önce a�ırı derecede yuvarlanacaktır. Ba�langıçta ön çapraz ba� 

yetmezli�inin getirdi�i diz instabilitesi klinik açıdan ciddi bir sorun yaratmayabilir, 

hatta normal diz fonksiyonunu da etkilemeyebilir. Fakat bu durum femuru öne kaydıran 

hareketlerde dizin ikincil stabilizatörlerinin a�ırı derecede yüklenmelerine yol 

açaca�ından eklemde zamanla artan sıklıkla, klinik instabiliteye neden olur. 
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�ekil 2.7. Ön Çapraz Ba� Yırtı�ı (13). 

 

Ayrıca, ön çapraz ba� yetersiz ise ekstansiyon halindeki diz valgus ve içe 

rotasyon stresleri altında 30°- 40° fleksiyona getirilirken destek noktası kayması  (lateral 

pivot shift) görülür. Eklem bu kayma anından hemen önce muayene edilirse tibiada 

artan öne subluksasyonu gözlenir. Destek noktası  kaymasından sonra subluksasyon 

aniden azalır ve ula�ılan fleksiyon açısı için femur ve tibia birbirine göre bir kez daha 

normal konumlarına gelirler. Bu uyumsuzluk ilk 30°' lik fleksiyon için femurun tibia 

üzerinden geri bir konuma geldi�ini gösterir.  

Ön çapraz ba� yırtıklarının bir di�er sonucu da geli�ebilecek olan menisküs 

yırtıklarıdır. Bu olumsuzluklar femurun rnenisküs üzerinde önce yuvarlanıp sonra 

geriye kaymasının direkt sonucudur ve zamanla meniskal yaralanmalara ek olarak 

ilerleyici kıkırdak hasarına da yol açar(26). 

 

2.3.2. Ön Çapraz Ba� Yaralanmalarının Sportif Aktivitelerdeki Yeri 

Diz ekleminin dinamik ve statik stabilizasyonunda görev alan ön çapraz ba�, 

travma sonrası menisküsten sonra dizde en sık yaralanmaya u�rayan yapıdır (26,39). 

Diz çevresi ba� yaralanmalarının ise en sık olanıdır. 

Ön çapraz ba�  dizin anteriora kaymasını engelleyen en önemli yapıdır. Ayrıca 

dizin rotasyonel stabilitesine de katkıda bulunmaktadır (26). Ön çapraz ba� 

yaralanmaları kalıcı ve ciddi fonksiyon bozukluklarına neden olabilir. Ön çapraz ba� 
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yırtıklarının en sık rastlanan sebebi spor yaralanmalarıdır. Toplumumuzda artan spor 

aktivitelerine ba�lı olarak yaralanma sıklı�ı giderek artmaktadır(13). Ön çapraz ba� 

yaralanmalarının büyük bir kısmı spor etkinliklerinin yapılması sırasında olu�maktadır. 

Tibianın anteriore translasyonunu ve dizin hiperekstansiyounu engelleyerek, valgus 

strese kar�ı koyarak ve tibianın dı� rotasyonunu 0-30 derece arası engelleyerek dizde 

proprioseptif ve mekanik stabilite sa�lar. Bu sayede ön çapraz ba�  kinikte bo�alma 

hissi olarak gözlenen tibianın öne subluksasyounu engeller, yana adım atma ve ani 

dönü�leri içeren aktivitelerde dize sa�lamlık hissi sa�lar. Bu fonksiyon sırasında dı� 

rotasyona kar�ı olu�an bir zorlama ön çapraz ba� zedelenmelerine yol açar (43). 

 

2.3.3. Ön Çapraz Ba� Yaralanmalarında Tedavi Modaliteleri 

Ön çapraz ba� yırtı�ının tedavi �ekli belirlenirken hastanın ya�ı, hasarın derecesi 

ve hastanın beklentileri önemlidir (8,13,18). Tedavinin cerrahi olarak yapılmaya 

ba�landı�ı 1850' li yıllardan bu yana, tanı ve tedavide birçok yöntem denenmi�tir. 

Özellikle son 30 yılda bu konudaki geli�melerin sayısı ve hızı artmakta, ara�tırmalar 

sürmekte ve hergün yeni boyutlar kazanmaktadır. Ön çapraz ba� yırtı�ının tedavisi 

konservatif ve cerrahi olarak yapılabilinir(18). 

 

2.3.3.1. Konservatif Tedavi 

Her ne kadar ön çapraz ba� yaralanmalarının cerrahi tedavisi günümüzde son 

derece popüler bir konu olmakla ve hatta tüm ön çapraz ba� yaralanmaları sanki 

yalnızca cerrahi olarak tedavi edilebiliyormu� gibi bir izlenim olu�turmakla birlikte; 

seçilmi� olgularda konservatif tedavinin hala belirli bir yeri vardır. Özellikle, 

artroskopik cerrahi geli�mesinden önceki dönemde, ön çapraz ba� yaralanmalarında 

konservatif tedavi,  cerrahi tedavi sonuçlarındaki belirsizlik ve yetersizli�in de etkisi ile 

yaygın olarak kullanılmaktaydı. O yüzden ön çapraz ba� yaralanmalarının konservatif 

tedavisine ili�kin ilk çalı�malar bu döneme aittir. Ancak;  bu dönem rehabilitasyon 

protokollerinin çok farklı olması nedeni ile günümüzde bu çalı�maları konservatif 

tedaviye ili�kin kar�ıla�tırılabilir veriler olarak algılamamak gerekir. Sonuç olarak; 

artroskopik cerrahinin geli�mesinden sonra yapılan hemen tüm çalı�malar, konservatif 

tedavinin yetersizli�ini ve cerrahi tedavinin üstünlü�ünü göstermektedirler. Ancak;  ön 

çapraz ba� rekonstrüksiyonu sonrasındaki rehabilitasyona ait bilgilerimizin artması ile 
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ön çapraz ba� yaralanmalarında konservatif tedavinin önemli de�i�ikli�e u�rayarak 

güncel tedavi programlarının olu�masını sa�lamı�tır (32). 

Cerrahi tedavi genç, aktif spor yapan ve ön çapraz ba�ı yırtık olan hastalarda 

a�ırlık kazanmaktadır. Artroskopik cerrahi teknikler ve rehabilitasyon prensiplerindeki 

geli�meler sonucu ön çapraz ba� yırtı�ının cerrahi tedavisi daha sık uygulanır hale 

gelmi�tir (18,48,56,67). Günümüzde ön çapraz ba� rekonstrüksiyonlarında genellikle 

otogreftler (patellar tendon, hamstring tendonu-semitendinosus ve gracilis-) veya 

allogreftler (kadavra dokusundan transplantasyon) kullanılmaktadır. Tedavide ba�arı 

için öncelikle kullanılan greftin,  ba�ın maruz kaldı�ı güçleri kar�ılayacak kuvvette 

olması gerekmektedir. Ayrıca kullanılan greftin uzun süre içerisinde bile gev�ememesi, 

uygulandı�ı sahaya çabuk tutunabilmesi ve greftin alındı�ı bölgenin hastaya 

fonksiyonel problem olu�turmaması gereklidir. 

Ön çapraz ba� yaralanmalarında konservatif tedavinin amacı; (cerrahi tedavide 

oldu�u gibi) ki�inin (ya da sporcunun) dizindeki bo�alma ve güvensizlik hislerini 

gidererek ona normal bir günlük ya�am ve belirli düzeyde sportif aktivite olana�ı 

sa�lamaktır. Bu tedavi aynı zamanda, ön çapraz ba� yoklu�una sekonder olarak 

geli�mesi mümkün menisküs ve kıkırdak yaralanmalarını da engelleyerek osteoartoz 

geli�imini de önleyebilmelidir.  

Akut dönem tedavisi  

�leride erken bir cerrahi giri�im dü�ünülse bile, tüm ön çapraz ba� 

yaralanmalarında sanki tümüyle konservatif olarak tedavi edilecekmi� gibi tedaviye 

ba�lanmalıdır. Böylece, hastada yakınmalar yatı�tırılırmı�; cerrahiye kadar olan 

dönemdeki kayıplar en aza indirilmi� ve hasta cerrahi sonrası egzersiz programına 

hazırlanmı� olacaktır. Bu evrede a�amalı bir tedavi haftaya kadar 2 hafta aralıklarla 

takip etmek gerekecektir. Tedavi temelde; yangının çözülmesi, hareket geni�li�inin geri 

kazanılması, kas kontrolünün tekrar olu�turulması ve dizi ba�ka yaralanmalardan 

korumak olarak algılanmalıdır. Tedavi �u amaçlardan geçecektir:  

a) A�rı ve �i�li�in azaltılması.  

b) Hareket geni�li�i ve esnekli�inin arttırılması.  

c) Kas performansının düzeltilmesi ve iyile�tirilmesi.  

d) Dizin motor kontrolünün düzenlenmesi.  

e) Fonksiyonun yava� yava� tekrar kazanılması.  
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Yumu�ak doku iyile�mesi için gereken zaman de�i�kendir. �lk faz,  dokuların 

iyile�mesi, a�rı ve �i�li�in azaltılmasına yönelik olmalıdır. Çünkü Yaralanmaya kar�ı 

doku cevabı akut enflamasyon �eklindedir. Bu amaçla, so�uk uygulama ve 

kompresyondan (PRICE) yararlanılır.  

�yile�mekte olan dokuya hiçbir zaman fazla yüklenmemek; olu�an vasküler- 

frajil granülasyon dokusunun a�ırı yük nedeni ile yırtılıp, enflamatuar cevabın yeniden 

ba�lamasından kaçınmak gerekir. Bu amaçla çe�itli tespit yöntemleri ve koltuk 

de�neklerinden yararlanmak yararlı olur. Ancak bununla birlikte, uzun süreli ya da tam 

bir immobilizasyonun da olumsuz etkileri vardır. Kas kütlesi azalır, kasların oksidatif 

kapasitesinin azalmasına yol açar, kıkırdakta dejeneratif de�i�ikliklere neden olur. Sabit 

bir immobilizasyon yerine, fonksiyonel breys gibi bir diz sabitleyicisinin kullanılması 

daha yararlıdır. Günde belli aralıklarla breysden çıkartılıp dize fleksiyon - ekstansiyon 

egzersizleri uygulamalı; ancak bu sırada kuadriseps kasında inhibisyon meydana 

getirmemek için a�rı olu�turmaktan kaçınılmalıdır. KoIlajen liflerin matürasyonu ve 

diziliminin düzenlenmesi açısından özellikle korunaklı hareketler önerilmektedir. 

Nonoperatif tedavi, spor dü�ünmeyen ya da  operasyondan a�ırı beklentileri olan 

hastalar için en iyisidir.  

Nonoperatif tedavinin seçilmesinde önemli faktörler:  

I. Aktivite Düzeyi: Ön çapraz ba� hasarının tedavisinde seçilecek tedavi �eklini 

belirleyen belki de en önemli unsurdur. Futbol, basketbol, voleybol gibi sık ani hızlanıp 

yava�lamalar ve ani yön de�i�tirme içeren yüksek riskli sporlar esnasında; ön çapraz 

ba� eksik dizlerde sıklıkla instabilite geli�ir. Konservatif tedavi sıklıkla bu sporları 

yüksek düzeyde gerçekle�tiren sporcularda yetersiz kalır. Onun yerine, yaralanma 

sonrasında u�ra�mak isteyece�i spor stilini de�i�tirerek agresif sporlardan uzak durma 

yönünde kararını veren ve yine sedanter ya�am yönünde tercih yapanlarda konservatif 

tedavi daha uygundur.  

2.Ya�: Bugün için, hastanın kronolojik ya�ından çok, fonksiyonel ya�ı ile sportif 

kapasitesi ve spor isteklili�i daha fazla önem ta�ıdı�ından cerrahi tedavi için sabit bir 

üst ya� limiti kalmamı�tır. Ancak, orta ya� sporcuları, daha kolaylıkla sportif 

kapasitelerini dü�ürmeyi ya da spor tipini de�i�tirmeyi kabul edebildikleri için ve daha 

kolay kontrol edilebildikleri için, konservatif tedavi uygulaması için uygun bir grubu 

olu�turmaktadırlar.  
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Adolesan dönem: Büyüme kıkırdaklarına hasar verme riski nedeni ile, büyüme 

kıkırdakları henüz kapanmamı� çocuk ve adolesan dönemdeki ön çapraz ba� 

yaralanması olguları, teorik olarak en azından geçici bir süre (matürasyon 

tamamlanıncaya kadar) konservatif tedavi için uygun bir olgu grubunu olu�turuyor 

görünmekle birlikte; yüksek aktivite düzeyi ve istekIili�i yanı sıra kontrol edilme 

güçlü�ü nedeni ile de sıklıkla ba�arısız sonuçlara yol açmaktadır.  

3.Kısmi yırtıklar: Varlı�ı hala tartı�malı olmakla birlikte; parsiyel rüptürler teorik 

olarak daha sınırlı bir instabiliteye yol açaca�ı için konservatif tedavi için uygun bir 

endikasyon grubu olu�tururlar. Ancak parsiyel rüptürlerin de hiç de azımsanmayacak 

instabiliteye yol açtı�ını bildiren çalı�malar bu dü�ünceyi  �üpheli kılmaktadır.  

4. Ek yaralanmalar: Ön çapraz ba� yaralanmasına ek olarak; onarılması mümkün 

bir menisküs yırtı�ının ya da ek instabilitelerin (posterior, posterolateral) bulunması; 

konservatif tedavinin ba�arısı yönünden olumsuz faktörlerdir (56,57,65). 

 

2.3.3.2. Cerrahi tedavi 

Mevcut kriterlere dayalı olarak rekonstrüksiyon endikasyonu konan hastalarda 

cerrahinin ne zaman yapılaca�ına ve hangi greftin kullanılaca�ına karar vermek gerekir. 

Cerrahi Tedavinin Zamanlaması 

Ön çapraz ba� rekonstrüksiyonun en ideal zamanlamasına dair kesin bir görü� 

birli�i olmamakla birlikte bu konuda yapılan çalı�malar, zamanlamadan daha önemli olan 

kriterin dizin ameliyat öncesi durumu oldu�u görü�ünü ortaya koymaktadır. Akut dönemde 

özellikle ilk  1 hafta içinde yapılan rekonstrüksiyonlar, dizde tam bir hareket açıklı�ı elde 

etmeyi zorla�tırdı�ı gibi, artrofibrozis riskini arttırır. Bununla birlikte yaralanma ile 

rekonstrüksiyon arası geçen zaman uzadıkça ortaya çıkacak instabilite atakları nedeniyle 

kıkırdak lezyonu ve menisküs yırtı�ı olu�ma sıklı�ında artı� olmaktadır. Rekonstrüksiyonun 

geç yapıldı�ı olguların büyük ço�unlu�unda artroskopi sırasında ek patolojiler saptanmı� ve 

bunların instabiliteye ba�lı olarak olu�tu�u gösterilmi�tir. 

Ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu sırasında saptanan bu ek patolojilerin tedavisi hem 

ameliyat süresini uzatmakta, hem de agresif bir rehabilitasyon programının uygulanmasını 

engellemektedir. Ön çapraz ba� rekonstrüksiyonun da en ba�arılı sonuçlar 6-12 hafta 

arasında iyi bir bacak kontrolü ve hareket açıklı�ı sa�lanmı� dizlerde alınmaktadır. 
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Sonuç olarak; ön çapraz ba� rekonstrüksiyonun yaralanmadan ne kadar zaman 

sonra yapılaca�ı de�il, dizin rekonstruksiyon öncesi durumu daha önemli olup, mümkün 

oldu�u kadar kısa bir süre içinde yaralanan dizde tam bir hareket açıklı�ı ve kas gücü, 

minimal �i�lik, iyi bir bacak kontrolü sa�lanmaya çalı�ılmalı ve operasyon bu �artlar altında 

yapılmalıdır (32). 

 

Ön çapraz ba� tamirinin biyomekanik kriterleri:  

Diz ekleminin herhangi bir hasarı sonucu ön çapraz ba� yetmezli�i ortaya çıkarsa 

eklem stabilitesi bozulur ve e�er bu durum, yeterli fizik tedaviye ra�men hastanın günlük 

ya�amını etkileyebilecek boyutlara ula�ırsa veya hasta sporcu ise ön çapraz ba� 

rekonstrüksiyonuna ba�vurulur. Son yıllarda otogreflerin kullanıldı�ı artroskopik yöntemler 

tercih edilmektedir. Rekonstrüktif cerrahiden ba�arılı sonuç almak için göz önüne alınması 

gereken en önemli kriterlerin greftin konumuna izornetrik bir �ekilde ve optimum ba�langıç 

gerginli�i ile yerle�tirilmesi oldu�u kabul edilir . Bir greftin izometrik olarak yerle�tirilmesi 

demek, greftin dizin pasif hareketleri süresince greft  uzunlu�unun ve gerginli�inin fazla 

de�i�meyece�i bir do�rultuda yerle�tirilmesi demektir. Optimum ba�langıç gerginli�i ise 

greft gerginli�inin normal eklem kinemati�ine olanak sa�layacak bir de�ere ayarlanması 

anlamına gelir. Bu iki kritere ili�kin çok sayıda ara�tırma yapılmı�tır (26,29,44,53). 

 

 

�ekil 2.8. Ön Çapraz Ba� Cerrahisi(13). 
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�ekil 2.9. Otogreft Alımı (13). 

 

2.3.4. Cerrahi Tamirde Kullanılan Greft Seçenekleri 

Artroskopik ön çapraz ba� tamirlerinde literatürde çok çe�itlilik görülmektedir. 

Kullanılan greftler oto veya allogreftlerdir. Son yıllarda biyomekanik olarak üstün 

oldu�u söylenen çift tünel (double tunnel ) tekni�i geli�tirilmi�tir. Ancak halen tek tünel 

(single bundle) tekni�i daha yaygın olarak uygulanmaktadır. Tendonların fiksasyonunda 

emilebilir veya metal materyaller kullanılır. Tek tünel cerrahisinde femur ve tibiada 

açılan birer tünelden geçirilen greft proksimal ve distalde fikse edilir. Çift tünel 

cerrahisinde ise tibia ve femura iki�er adet tünel açılarak iki ayrı demet �eklinde 

fiksasyon yapılır (8,17). 

Otogreftler: Bunlar Hamstring tendonları , patellar tendon ve santral kuadriceps 

tendonudur. Son yıllarda Gracilis ve Semitendinosus tendonlarının kullanımları giderek 

artmaya ba�lamı�tır. Bu tendonların greft olarak kullanımlarının avantajları ve 

dezavantajları a�a�ıda maddeler halinde belirtilmi�tir. 
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Avantajları: 

1. 4 katlı semitendinosus, gracilis tendonlarından olu�an hamstring 

otogreftlerinin dayanıklılı�ının 4108 N - 4213 N arasında oldu�u saptanmı�tır. Bu de�er 

normal ön çapraz ba�'dan %240, 10 mm geni�li�indeki kemik-patellar tendon kemik 

otogreftinden ise % 138 daha fazladır (23,24,51,56,57). 

2. 4 katlı semitendinosus-gracilis otogreftinin sertli�i (stiffness) 807-954 N/ mm 

arasındadır. Yine bu de�er normal ön çapraz ba�dan 3 kat, patellar tendon otogreftinden 

ise 2 kat fazladır (30,33,37). 

3. 4 katlı semitendinosus -gracilis otogreftinin kesit alanı normal ön çapraz ba�a 

yakındır.  Kesit alanın geni� olması greftin vaskülarizasyon ve ligamentisasyonunu 

kolayla�tırmaktadır (56). 

4. Hamstring tendonları kullanılarak yapılan rekonstrüksiyonlarda ekstansör 

mekanizma korunmaktadır.  Ameliyat sonrası patellofemoral �ikayetler ve kuadriseps 

kas gücü kaybı minimal olmaktadır (49,50). 

Dezavantajları: 

1. Hamstring tendonlarında kemik blok olmadı�ı için fiksasyon genellikle kemik 

tünelin dı�ından yapılmaktadır. Bu tür bir fiksasyon rekonstrüksiyonun primer 

stabilitesinin patellar tendona göre daha dü�ük olmasına ve greftin yüklenmelerde 

elongasyonuna yol açabilmektedir . 

2. Hamstring tendonlarıyla rekonstrüksiyonlarda greftin tünel içindeki 

adaptasyonu patellar tendon  otogreftlerindeki gibi kemikten kemi�e olmadı�ından daha 

uzun sürmektedir (57). 

3. Greft alınırken tendonların prematur amputasyonuna ba�lı olarak kısa 

alınması ya da yeterli geni�likte olmaması gibi problemlerle kar�ıla�ılabilmektedir. 

4. Genel eklem gev�ekli�i, kas zafiyeti olanlarda ve özellikle 4 pozitif pivot shift 

testimevcudiyetinde, hamstring tendonları kullanıldı�ında yine erken ba� elongasyonu 

görülebilir (56). 
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Patellar tendon otogrefti nin kullanımında ise, tünel içinde kemikten kemi�e 

iyile�me oldu�undan greftin adaptasyon süresi daha kısadır ve rijid fiksasyona izin verir 

(57). Greft kemik bloksuz ya da tek taraflı kemik bloklu olarak alınabilir. Geni� yüzey 

alanı ve uzunlu�u nedeniyle biyomekanik acıdan iyi sonuclar alınabilir (40,59). Buna 

kar�ılık postoperatif dönemde  kuadriseps kas gücü zaafiyeti, tam ekstansiyon kaybı 

gibi problemlerde daha çok kar�ıla�ılmaktadır (3,6). Patello-femoral a�rı, patellar 

tendinit,  patello-femoral kondropati gibi ek problemlere yol açılabilmektedir (56,57). 

  

 

Allogreftler 

Allogreft olarak patellar tendon, a�il, fasya lata, tibialis anterior ve posterior 

kullanılır. Bunlardan en sık patellar tendon ve a�il kullanılır. Allogreftler taze 

dondurulmu� veya dondurulup kurutulmu� olabilir. Bu i�lem allogreftin immunojenik 

özelliklerini ortadan kaldırır. En önemli avantajları, ameliyat süresini kısaltması, donör 

saha morbiditesinin olmaması, istenen büyüklükte ve çapta kullanılabilmesidir (42,56). 

Allogreftlerin en büyük dezavantajı ise hastalık transportudur (özellikle HIV 

virüsü), Di�er dezavantajları, tünel içinde rezorbsiyona u�raması ve rejeksiyondur. 

Günümüzde daha çok revizyon cerrahisi, patellofemoral artroz, birden fazla ba�  

rekonstrüksiyonun yapılaca�ı durumlarda tercih edilmektedirler. 

Sentetik greftler 

Ba�arısızlık oranlarının çok yüksek oldu�u görülmü� ve kullanımları ço�unlukla 

terk edilmi�tir(56). 

 

2.3.4.1. Tek  Tünel Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu 

Cerrahi Teknik 

Çalı�maya alınan vakalara uygulanan cerrahi prosedür a�a�ıda verilmi�tir. 

Anestezi uygulandıktan sonra hastaların klinik muayeneleri tekrar yapılarak tanı teyit 

edildi. Diz 90° fleksiyonda iken medial tibiofemoral eklem ve iç menisküs 

muayenesinden sonra, diz yine 90°fleksiyonda iken ön çapraz ba�, arka çapraz ba� 

durumu incelendi. Femoral tespit için interferans vidası (tityanyum veya emilebilir), 
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tibial tespit için genelde emilebilir vida bazı vakalarda di�li pul veya screw washer 

kullanıldı. 

Greft alınırken anatomik varyasyonlar olabilece�i nedeniyle, tuberositas tibianın 

2-3 cm medialinde medial eklem aralı�ının yakla�ık 3-4 cm altında gracilis tendonu 

palpe edilip longitüdinal olarak 3-4 cm’lik insizyonla cilt ciltaltı geçilerek, gracilis ile 

semitendinosus tendonları palpe edildi ve greft alındı.  

Tendonlar, üzerindeki uzantılardan ve kasların kalan kısımlarından temizlendi. 

Tendonun en kalın ve zarar görmemi� kısmı belirlenerek greft için kullanılmak üzere 

hazırlandı. Bu arada kopan ön çapraz ba�'ın femura yapı�ık tüm kalıntıları tamamen 

temizlendi. Tibiadaki ön çapraz ba� remnantları mümkün oldu�uca bırakılmaya 

çalı�ıldı.  

Tibial Tünelin Hazırlanması:  �ç yan ba�’ın tibial insersiyosunun 1 cm laterali, 

tibial tünelin giri� noktası olarak seçilir. Kılavuz K teli, AÇB’ın 5-7 mm önüne ve ön 

çapraz ba�'ın tibial remantlarının tam ortası hedeflenerek eklem içerisine gönderildi. 

Tibial tespit yapıldı. 

Femoral Tünelin Hazırlanması: Femoral tüneli, tibial tünelden transtibial olarak 

açıldı. Diz 90 derece fleksiyonda iken, 7 mm’lik femoral kılavuz yardımı ile kılavuz K 

teli femura sol diz için saat 1- 1,30, sa� diz için saat 10,30- 11 civarında gönderildi. 

Kılavuz K teli üzerinden 35- 40 mm’lik derinli�inde önceden ölçülen greft kalınlı�ı 

kadar femoral tünel açıldı.  

Greft tespiti: Hazırlanan greft telden geçirilerek ikiye katlanıp, teli her iki 

ucundan e�it kuvvet uygulanarak çekip greft femoral tünele oturtuldu.  Femoral tespit 

için interferans vidası telin lateralde kalan ucundan geçirilerek lateral femoral 

korteksten çakılıp içerideki nitinol tel çıkartıldı. Bu �ekilde tünel içerisindeki greft 

askıya alındı. 

Tibial fiksasyon öncesi dize birkaç kez fleksiyon ekstansiyon yaptırılıp ve diz 

tam ekstansiyona getirilip greft gerdirilerek tibial tespit yapıldı. Tibial tespit emilebilir 

vida, di�li pul, tapler veya screw washer ile yapıldı. Son kez diz fleksiyon ekstansiyona 

getirilerek greftin interkondiler notcha sıkı�ıp sıkı�madı�ı kontrol edildi. Son olarak 

portaller kapatıldı ve ayak ucundan uylu�a kadar kompresif bandaj yapıldı. 
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 Post Operatif Bakım  

Ameliyat sonrası hastaya mente�eli bir dizlik verildi. Diz ekstansiyonda 

kilitlenerek tam yüklenmeye izin verildi. Devamlı pasif hareket ise hemen 0-45° 

aralı�ında ba�landı. Fleksiyon açısı her gün 10° artırıldı. Dizli�in mente�esi 1 hafta 

sonra serbest bırakıldı. De�nekler, kuadrisepsi tam kontrol edene kadar bırakılmaz. Bu 

ise genellikle 4-6 haftayı bulur. Bunu haricinde bütün hastalara aynı süre (3 ay ) ve aynı 

rehabilitasyon protokolü uygulandı (2,29,53,64). 

 

2.3.4.2. Çift Tünel Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu 

Cerrahi Teknik 

 Bu cerrahi teknikte ön çapraz ba�ın hem anteromedial hem posterolateral 

bandının yerine konulacaktır.  Anteromedial ve posterolateral band hem femurda hem 

de tibiada orjinal anatomik yerle�imlerine uygun olarak ayrı dört tünel açılıp 

yerle�tirilerek restore edilirler.  

Greft Alınması ve Hazırlanması: Tibianın anteromedial tarafında tibial tüberkül 

seviyesinde tüberkül ile tibianın posteromedial kenarı arasında 4 cm’lik bir insizyon 

yapıldı. Bu insizyon hem greftleri çıkarmak hem de tibial tünelleri açmak için 

kullanıldı. Çift tünel tekni�inde 4 kat kullanmak için gracilis tendon grefti için boy en 

az 26 cm,  semitendinosus içinse en az 28 mm olmalıdır. �ki adet 4 katlı greftin 

uzunlukları en az 13-14 cm olmalıdır. Her iki tendonu iki e�it parçaya kesilip her bir 

parçayı geçici olarak bir halkadan geçirip 4 kat halinin kalınlı�ını ölçüldü.  

Ön çapraz ba�ın tibial yapı�ma yerini proprioseptif özelli�ini kaybetmemesi ve 

damarlanma sa�laması için sa�lam bırakıldı. �nterkondiler aralıkta anteromedial ve 

posterolateral bandların yapı�ma yerleri ayrı olarak belirlenerek önce posterolateral ve 

sonra anteromedial tüneller transtibial teknikle açıldı. Seçilen greftin kalınlı�ına uygun 

olarak tünel geni�letildi. 

Dizi 20-30 kere arka arkaya 0 ila 120 derece aralıkta tam hareket açıklı�ında 

hareket ettirilir. Tibial tarafta öncelikle posterolateral bandı diz 15° fleksiyondayken 

tespit edildi.  Arkasından anteromedial bandı ise diz 75° fleksiyondayken tespit edildi. 

Tespit için tünel ile aynı kalınlıkta eriyebilir vidalar kullanıldı.  
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Genellikle tibial tarafa tek bir staple konulur. Bu i�lemden sonra dizi yine tam 

hareket açıklı�ında hareket ettirilerek bu sırada greft sıkı�ması (impingement) 

olmadı�ından emin olundu.  

 

Post Operatif Bakım  

Ameliyat sonrası hastaya mente�eli bir dizlik verildi. Diz ekstansiyonda 

kilitlenerek tam yüklenmeye izin verildi. Devamlı pasif hareket ise hemen 0-45° 

aralı�ında ba�landı. Fleksiyon açısı her gün 10° artırıldı. Dizli�in mente�esi 1 hafta 

sonra serbest bırakıldı. De�nekler, kuadrisepsi tam kontrol edene kadar bırakılmaz. Bu 

ise genellikle 4-6 haftayı bulur. Bunu haricinde bütün hastalara aynı süre ( 3 ay ) ve aynı 

rehabilitasyon protokolü uygulandı (2,29,53,64). 

 

2.3.5. Tek ve Çift Tünel Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyon Tedavisinin Sportif 
 Yaralanmalardaki Önemi 

Sporun insan hayatındaki yeri arttıkça spora ba�lı yaralanmalarda artmı� ve 

dolayısı ile ön çapraz ba� yırtıkları sık görülmeye ba�lanmı�tır. Diz stabilitesi için en 

önemli yapı olan ön çapraz ba�da olu�an yırtıkların kısa ve uzun dönem etkileri vardır. 

Her instabilite ata�ında kapsül, menisküs, kıkırdak ve di�er ba�lar üzerine stres biner ve 

eklem içi yaralanmanın miktarı artar. Uzun dönem devam eden zedelenmeler 

osteoartrite sebep olur. Özellikle futbol veya basketbol gibi rotasyonel, twist, dönme ve 

pivot hareketlerinin ço�unlukta oldu�u sporları yapan atletlerde sa�lam veya iyi tamir 

ve rehabilite edilmi� ön çapraz ba�a sahip olmaları yaptıkları spora devam etmeleri için 

elzemdir (5) . 

Bu nedenle dizde stabilitenin sa�lanabilmesi, mevcut performansın maksimum 

kullanılabilmesi ve olu�abilecek ek yaralanmaların engellenebilmesi için sporcularda ön 

çapraz ba� tamir cerrahisi gerekir (8). 

2.3.6. Ön Çapraz Ba� Tamiri Sonrası Rehabilitasyon Modaliteleri 

Cerrahi giri�im yöntemlerindeki de�i�im ile beraber rehabilitasyon 

protokollerinin de de�i�imi söz konusudur. Ön çapraz ba� tamirinden sonra 

rehabilitasyon programlarındaki gecikmeye ba�lı olarak eklem sertli�i, limitasyon,  kas 

güçsüzlü�ü, kronik diz effüzyonu gibi bir takım komplikasyonların ortaya çıkması, 

hızlandırılmı� rehabilitasyon protokollerine ihtiyaç do�urmu�tur. Ön çapraz ba� tamiri 
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sonrası rehabilitasyon protokollerinden beklenen en önemli amaç, immobilizasyonun 

istenmeyen etkilerini azaltmak ve hastanın mümkün olan en kısa sürede yaralanma 

öncesi fonksiyonel durumuna ula�tırılmasıdır. Bu nedenle ön çapraz ba� lezyonlarının 

tedavisinde cerrahi giri�im yöntemlerinin oldu�u kadar rehabilitasyon protokollerinde 

büyük önemi vardır (43) . 

Ön çapraz ba� rekonstrüksiyonları sonrası tarif edilmi� birçok rehabilitasyon 

programı vardır. Standart rehabilitasyon programı 6 fazdan olu�an egzersizleri 

içermektedir. 

Faz 1 egzersizler: Bu egzersizler ameliyat öncesi dönemde uygulanır. Ameliyat 

öncesi yapılan bu egzersizlerin amacı sa�lam dize e�it bir hareket arkı elde etmek,  

özellikle ekstansiyon kaybı varsa bunu gidermek,  �i�li�i azaltmaktır. 

Faz 2 egzersizleri: Ameliyat sonrası ba�lanır. 0- 3 hafta arası uygulanır. Tam 

ekstansiyon ve mümkün oldu�u kadar fazla fleksiyon elde etmeye dayanır. Bu dönemde 

a�ırı zorlamalar yapılmaz. �yi kuadriseps kas gücü ve tam ekstansiyon elde etmek 

amacıyla yapılan kapalı zincir egzersizlerini içerir. Bu dönemde a�ırı zorlamalar a�rı ve 

inflamasyonu artırarak, ters etki yaratabilir. 

Faz 3 egzersizleri: 3-6 hafta arası uygulanır. Faz 2’de kazanılan kas gücü ve tam 

ekstansiyon korunur. Hareket arkı artırılmaya calı�ılır. Hasta normal günlük 

aktivitelerine döner. 

Faz 4 egzersizleri:  6 hafta 4 ay arası uygulanır. Bu dönemde hastada spora geçi� 

için güven kazanılır. 

Faz 5 egzersizleri: 4- 6 ay arasında yapılır. Spora dönü� sa�lanır. 

Faz 6 egzersizleri: 6-8 ay arasında yapılır. Kontakt sporlara geçilebilir. 

Çalı�mamızda kullanılan rehabilitasyon programı, tezin yöntem bölümünün 

içinde verilmi�tir (8, 9,13,56). 

2.4. �zokinetik Egzersiz Ve �zokinetik Test 

 �zokinetik kasılma, hareket hızının sabit tutuldu�u bir kasılma �eklidir. Hız 

önceden belirlenmi�tir. �zokinetik kasılmada bütün hareket boyunca (seçilen her açıda) 

maksimal gerilim sabit bir �ekilde devam eder ve tüm kas fibrilleri tam olarak kasılır. 

Bu da maksimal antrenman verimi sa�lar (9,16,22, 45,47,58). 
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�zokinetik egzersiz konsepti James Perine tarafından 1967 yılında 

geli�tirilmi�tir. Bu konsept  Perine, Hislop, Moffroid ve Lohman tarafından yine 1967 

yılında bilimsel literatür olarak sunulmu�tur (22,47). Kas kuvvetini ölçmek ve kas 

kuvvetini geli�tirmek amaçlarıyla uygulanan izokinetik egzersizin kullanımı 80’li ve 

90’lı yıllarda artmı�tır (4,22,45,55). 

�zokinetik egzersiz ve testler elektromekanik cihazlarla yapılmaktadır. 

�zokinetik cihazın üç önemli parçası vardır.  Bu parçalar dinamometre, koltuk ve 

bilgisayar sistemidir (22,47). Dinamometre  kuvvet, tork, açısal hız hesaplarını yapar. 

Hastaların oturaca�ı koltu�un yanı sıra çe�itli eklemlerin çalı�tırılması için gerekli 

monte edilebilir parçaları vardır. Bilgisayar sistemi çalı�malar sonucu elde edilen 

verileri oranlar, kar�ıla�tırır ve kayıt altına alır (9,16,22,47). 

Farklı hızlarda yapılan izokinetik kas testi, kasın o hızdaki performansının;   

*Uygulanan maksimum kuvvet   

*Sa� sol ekstremite arası kuvvet farkı 

*Torkun vücut a�ırlı�ına oranı 

*Yorgunluk indeksi 

*Agonist ve antagonist kaslar arasındaki oran 

*Normal  de�erlerle kar�ıla�tırma 

*Yapılan toplam i� yönlerinden de�erlendirilmesini sa�lar (4,9,16,22,45,47). 

 

2.4.1. �zokinetik Test ve �zokinetik Egzersizin Avantajları 

*Ki�inin fonksiyonel kapasitesinin kalitatif ve kantitatif bir de�erlendirmesini 

sa�lar. 

*Kasa bütün hareket açıklı�ı boyunca maksimal gerilim uygulanabilir. 

*Kasa, hıza kar�ı çalı�ma olana�ı sa�lar. 

*Uygulanan tedavideki geli�meyi izlemek ve sayısal ölçüm yaparak 

de�erlendirmeyi sa�lar. 

*�ki ekstremitenin birbiriyle kıyaslanmasını sa�lar. 

*Agonist ve antagonist oranların belirlenmesinde olanak sa�lar. 

*Hareketin kinematik analizine imkan sa�lar. 
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*Tork e�rileriyle patolojik hareketler saptanabilir. 

*�stenilen kas veya kas gruplarını spesifik olarak çalı�tırma imkanı sa�lar. 

*Monitörize sistem ki�inin motivasyonunu ve performansını arttırır. 

*Spora dönü� süresinin belirlenmesi,  çe�itli egzersiz ve antrenman 

programlarının belirlenmesinde yol göstericidir.  

 *Güvenli bir egzersiz sistemidir (4,9,16,22,45,47). 

2.4.2. �zokinetik Test ve �zokinetik Egzersizin Dezavantajları 

*Cihaz pahalıdır. 

*Egzersiz, açık kinetik zincir pozisyonlarından olu�ur. 

*�zole edilmi� kas gruplarının ana plandaki güvenilir de�erlendirilmesi sınırlıdır. 

*Ki�inin uyumu, test ve egzersizin do�ru sonuçlar vermesi açısından önemlidir. 

*�zokinetik cihazların kullanılması elde edilen sonuçların de�erlendirilmesi ve 

yorumlanması için bu konuda e�itimli ki�ilere ihtiyaç vardır (4,16,22,28,45,46,47). 

2.4.3. Kesin Kontraendikasyonlar 

*A�rı 

*Efüzyon 

*Sinovit 

*Hareket kısıtlılı�ı 

*�nstabilite 

*Kas sprain ve strainleri ( akut dönem ) (4,9,16,28,46,47,55). 

2.4.4. Göreceli Kontraendikasyonlar 

*�yile�mekte olan yumu�ak doku yaralanmaları 

*Bazı subakut durumlar 

*Ligamentöz ve a�rılı patella femoral sendromlar (22,46,47). 
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2.4.5. �zokinetik Egzersize Açısal Hızın Etkisi 

�skelet kasları yava� ve hızlı kasılan kas lifleri içerir. Farklı kas lif tipleri farklı 

düzeyde miyofibrillar ATPaz enzimi içerir ve bu özellikleri ile histokimyasal olarak 

sınıflandırılırlar. Genellikle hızlı kasılan kas lifleri (tip II) yava� kasılan kas lifleri (tip I) 

ile kar�ıla�tırldı�ında çabukluk gerektiren kasılmalarda daha hızlı bir �ekilde enerji 

sa�layabilme yetene�ine sahiptirler. Fakat yava� kasılan liflerden daha çabuk yorulurlar. 

Hızlı kasılan liflerde sarkoplazmik retikulum daha iyi geli�ti�inden kasılma için  

kalsiyum daha iyi ta�ınır, motor nöronları da daha büyüktür. Böylece hızlı kasılan tip II 

lifleri daha çok kas lifini uyarma ve daha büyük güç olu�turma yetene�ine sahiptirler. 

Hızlı kasılan liflerden daha yava� kasılmalarına ve daha dü�ük güç üretebilmelerine 

kar�ın yava� kasılan lifler aerobik özelliklerindeki geli�mi�likten dolayı uzun süre güç 

olu�turabilme yani dayanıklılık yetene�ine sahiptirler. 

Yava� kasılan lifler, dü�ük e�ikte aktif olan, dü�ük iletim hızı ve kasılma zamanı 

uzun olan motor  ünitelere sahiptir. 

 Hızlı kasılan lifler, yüksek e�ikte aktif olan, yüksek iletim hızı ve kasılma 

zamanı kısa olan motor ünitelere sahiptir (9,22,45,47). 

Bu fizyolojik karakterler temel olarak, dü�ük hızdaki izokinetik egzersizler 

öncelikle Tip 1 liflerini, yüksek hızdaki izokinetik egzersizler öncelikle Tip 2 liflerini 

harekete katar. Di�er yandan açısal hıza ba�lı olmadan izokinetik kontraksiyonla 

maksimum güç verileri elde etmek için Tip 1 ve Tip 2 liflerinin ikisinin de maksimal 

yada maksimale yakın katılımlarına ihtiyaç vardır (47).                                                                          

�zokinetik test hızlarının yava�tan hızlıya do�ru sıralanmasını önerilmektedir. 

Çünkü hastanın uygulanan hızı devam ettirebilmesi, ba�arıyla tamamlayabilmesi ve 

hareket paternine uyum sa�layabilmesi dü�ük hızlarda daha kolaydır (22,47,60). 

E�er dü�ük hızdaki testlerde a�rı yüzünden ki�inin, performansıyla ilgili bir soru 

i�areti varsa test yüksek açısal hızlardan ba�layıp daha sonra yava� hızlara 

dönü�türülebilir (22,47). 

Hangi kas grubunun testlenece�i, rehabilitasyon programının neresinde 

olundu�u, ya�, ki�i veya sporcunun fiziksel durumu test protokolünü etkiler.  

Diz kasları geni� bir açısal hız aralı�ı kullanılarak test edilmi�tir. Wilk geçerli 

açısal hızları sınıflandırmı�tır (22,47). 
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Tablo 2.2. �zokinetik Açısal Hız Sınıflandırması (22).  

Hız (derece/saniye) Sınıflama 

15-60 Yava� 

60-180 Orta 

180-300 Hızlı 

300-450 Fonksiyonel 

 

Çe�itli fonksiyonel ve sportif aktivitelerin 700 derece/saniyeden 2000 

derece/saniye açısal hız aralı�ına sahip oldukları tahmin edilmektedir. Örne�in yürürken 

diz ekleminin açısal hızı saniyede 233 derece iken ko�arken saniyede 1200 derece 

olarak tahmin edilmektedir (22,47). 

E�er rehabilitasyonun amacı bireysel fonksiyonel aktiviteye dönmekse yüksek 

hızda test ve egzersize ihtiyaç duyulur (47). 

Uygun ve konforlu test hızları aralı�ı olarak 60 ve 300 derece/saniye hız aralı�ı 

önerilmi�tir. Yüksek seviyeli atletler dı�ında yüksek hızlı testlerin uygulanması 

önerilmemi�tir (22,47).   

Antrenman hızları olarak seçilen 360 derece/saniye hızdan yüksek hızlar ki�inin 

tüm hareket açıklı�ı içerisinde hızı yakalayabilme açısından zor oldu�u için 

kullanılmamaktadır.  Seçilmi� çok yüksek hızlardaki antrenman çalı�masında ki�i hızı 

yakalayamayaca�ından dolayı ROM’un çok küçük bir parçası gerçekten izokinetik 

çalı�ma olarak uygulanabilir (22,47). 

Çok dü�ük hızlardaki testler ligamentöz ve a�rılı patella femoral 

uyumsuzluklarda kontraendikedir.  Çok yava� hızlar eklem kompresyon kuvvetlerinin 

ve patella femoral a�rıların artmasına sebep olabilir (22,46,47). 

Ön çapraz ba�da yetmezli�i olan dizlerde 60 derece /saniye hızda uygulanan 

testlerde önemli öne translasyon kuvvetleri Wilk ve Andrews tarafından kanıtlanmı�tır. 

Bu yüzde klinisyenlere test için 180derece/saniye ve daha yüksek hızlar tavsiye 

edilmi�tir (22,26,62).        
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2.4.6. �zokinetik Verilerin De�erlendirilmesinde Sık Kullanılan Parametreler 

1-Pik Tork (Peak Torque) 

2-Pik Tork De�erinin % Vücut A�ırlı�ına Oranı (Peak Torque-to-Body -Weight (Nm))    

3-�� (Work) 

4-Güç (Power) 

5-Yorgunluk/Dayanıklılık (Fatigue/Endurance) (4,22,28,47,55). 

2.4.7.  �zokinetik De�erlendirmede Kullanılan Parametrelerin Genel Olarak 
 Yorumlanması 

1-Peak-Torque ( PT ) : Ki�inin ekstansiyon fleksiyon e�risinin en yüksek 

noktasını gösterir. Bilateral pik tork kar�ıla�tırılması izokinetik testin avantajlarındandır. 

%10 ve altındaki fark de�erleri normal 

%10-%20 fark de�eri minimal 

%20-%30 fark de�eri orta 

%30dan fazla fark de�erleri �iddetli diye yorumlanır. 

2-Pik Tork De�erinin Vücut A�ırlı�ına Oranı: Yapılan en yüksek pik tork 

de�erinin vücut a�ırlı�ına oranı demektir. 

3-Tek Taraflı Kas Oranı (Unilateral Muscle Ratio): Hamstring ve kuadriseps pik 

tork de�erlerinin oranlanmasıdır. 

4-�� ( Work ): E�rinin altında kalan alan olarak hesaplanır. 

5-Güç  ( Power ): ��in, yapıldı�ı zamana bölünerek hesaplanır. 

6-Yorgunluk ve dayanıklılık (Fatigue and Endurans): Yapılan çok tekrarlı 

izokinetik testlerde kasın yorgunlu�unu ve dayanıklılı�ını gösteren parametrelerdir 

(4,22,28,47,55). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. Gereç  

Çalı�maya dahil edilen katılımcılar; ön çapraz ba� yırtı�ı nedeni ile ameliyat 

edilmi� olan, ya�ları 20 ile 40 arasındaki erkek katılımcı olup, daha önce herhangi bir 

diz ameliyatı geçirmemi� olan erkeklerden randomize seçildi. Cerrahi teknik olarak tek 

tünel ve çift tünel rekonstrüksiyon uygulanmı� olan hastalar katılımcı oldu. Hastaların 

cerrahi tedavi ve rehabilitasyon tedavisi sonrası minumum 12 ay geçmi� olması esas 

alındı. Operasyon geçiren katılımcıların ameliyat sonrası test yapılana dek geçen 

süreleri minimum1 maksimum 4 yıldı.  

Tek tünel ön çapraz ba� cerrahisi geçiren katılımcıların  operasyon sonrası geçen 

süresi ortalama 1,53 yıl (std.0.61) iken, çift tünel ön çapraz ba� cerrahisi geçiren 

katılımcıların operasyon sonrası geçen süreleri ortalama 3,05 yıl (std.0,78) dir.  

 Çalı�ma 3 grupta yapıldı. 

1.Grup:  Kontrol grubunu sa�lıklı bireylerden tercih ettik. Çünkü, hangi otogreft 

seçilmi� olursa olsun ön çapraz ba� cerrahisi geçiren bir birey fiziksel ve psikolojik olarak 

sa�lam baca�ını daha fazla kullanmaya meyillidir. Dolayısı ile alt ekstremitelerini kullanım 

alı�kanlıklarında  subjektif bir takım de�i�iklikler olu�abilir. Bu faktörlerden uzak, tamamen 

sa�lıklı 20- 40 ya�ları arasındaki bireylerin kontrol grubuna alınmasının test sonuçlarının 

objektivitesine katkıda bulunaca�ını dü�ündük. Buna ek olarak ön çapraz ba� cerrahisi 

geçiren katılımcıların bazıları dominant baca�ından oper edildikleri gibi bazıları da 

nondominant bacaklarından opere edilmi� olmaları sebebiyle kontrol grubundaki 

verilerin istatistiksel sonuçları sa� ve sol bacak ortalaması üzerinden hesaplanmı�tır.  

 2.Grup: Tek Tünel Tekni�iyle ameliyat edilen ön çapraz ba� hastalarından  

3.Grup: Çift Tünel Tekni�iyle ameliyat edilen ön çapraz ba� hastalarından 

olu�turuldu. 

Kontrol Grubu 20 ki�i, Tek Tünel Tekni�iyle ameliyat edilen ön çapraz ba� 

hastaları 19 ki�i, Çift Tünel Tekni�iyle ameliyat edilen ön çapraz ba� hastaları 19 ki�i 

olmak üzere toplam 58 gönüllü katılımcının sonuçları de�erlendirildi. 
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Tablo 3.1. Katılımcıların  ya�, boy ve vücut a�ırlı�ı ortalamaları 

 
KONTROL GRUBU 

Ort ve std 

TEK TÜNEL 

Ort ve std 

C�FT TÜNEL 

Ort ve std 

YA� 

 
28.95 ±±±±  4,52 28,16±±±±6,78 29,21±±±±5,554 

K�LO 76,25±±±±11,42 80,68±±±±10,92 84,58±±±±10,19 

BOY 178,35±±±±7,01 176,21±±±±4,91 178,79±±±±7,30 

BKI 23,02±±±±2,95 26,00±±±±3,54 26,50±±±±3,27 

 

Bu çalı�manın tamamı �stanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimli�i Anabilim Dalı 

Laboratuarlarında yapıldı. Bu çalı�ma �stanbul Tıp Fakültesi Yerel Etik Kurulunun 

24.06.2009 tarihli ve 06 sayılı toplantısındaki kararı ile onaylandı. Çalı�mada yer 

almayı kabul eden hastalar a�a�ıdaki kriterler göz önünde bulundurulacak �ekilde 

de�erlendirildi. 

 

3.2. Yöntem                                                              

Çalı�mamıza katılan her gönülüye  “Gönüllü Onay formu” okutuldu ve rızaları 

alındı. Tüm katılımcılar a�a�ıda tablosu verilen rehabilitasyon programı ile tedavi 

edildiler (kontrol grubu hariç). Fizik ve ortopedik muayenede iskelet-kas sistemi ve 

kardiyovasküler sistem açısında izokinetik test yapılmasına engel olup olmadı�ı 

incelendi. IKDC diz skorlaması ameliyatları yapan ekipteki bir doktor tarafından 

dolduruldu.  Test yapılmasında engel olmayan katılımcılara izokinetik kas kuvvet testi 

uygulandı. 

Çalı�maya Alınma Kriterleri: 

a. Ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu geçirmi� olma tek tünel veya çift tünel. 

b. Ameliyat sonrası en az 12 ay nekahat süresi geçirmi� olmak 

c. Çalı�maya katılmayı kabul etmek. 

d. Ön çapraz ba� rüptürü dı�ında ek ba� patolojisine sahip olmamak. 



 45 

Çalı�madan Çıkartılma Kriterleri: 

a. �lave kayıtlı ba� patolojisi olması.  

b. Çalı�maya katılmayı reddetmek. 

c. Kadın olmak 

d. Nöromusküler bir patolojiye sahip olması. 

 

3.2.1. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Geçiren Hastaların Egzersiz Programı 

Çalı�mamıza katılan her iki gruptaki katılımcılarımız aynı rehabilitasyon 

protokolüne göre  aynı ki�i tarafından tedavi ve takip edilmi�lerdir.  

 

Tablo 3.2. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Rehabilitasyon Programı 

1 – 3 gün  Tekrar st/gün 

 
Oturun ve dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizi 
gerip baca�ınızı düzle�tirerek ezin. ( 5n kas bırak )                        
( Kuadriseps setting ) 

20 5 

Her iki dizinizin arasına rulo havlu koyup ezin. ( 5n kas 
bırak ) 20 5 

Yüz üstü yatıp aya�ınızı düz olarak sarkıtın. ( gerekirse 
ayak bile�i arkasından a�ırlık konabilir ) 20 dk 2 

Topuk altına yükseklik koyarak dizinizi düz tutun                     
( gerekirse diz üzerine a�ırlık konabilir ) 15 3 

Diz 
ekstansiyonunu 
koruma 

Ameliyat sonrası diz 00 tespit edilir. ( breysleme ) 
 gündüz gece 

Ko-kontraksiyon  
Oturun ve topu�unuzun altına rulo bir havlu koyun ezip 
bırakın (5n kas bırak )   ( Hamstring ko-kontraksiyon ) 
 

20 5 

 
Patellar 
mobilizasyon 

Diz kapa�ınızı yukarı-a�a�ı,  sola-sa�a pasif olarak hareket 
ettirin 20 5 

�i�li�i 
kontrol etme 

 
Ayak bile�inizi ileri-geri ve dairesel olarak aktif olarak 
hareket ettirin ( pump hareketleri ) 

20 5 

 Baca�ınızı kalp seviyesinden yukarıda tutun ( elevasyon ) 
20 3 

 So�uk uygulama ( Buz, cryoterapi ) 
15 dk 8 

Yürüme 
(ambulasyon) 

 
Çift koltuk de�ne�i ile a�rı azaldı�ında tuvalet ihtiyacı için 
üzerine basmadan 

 5 
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Tablo  3.2. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Rehabilitasyon Programı (Devam) 

3 – 7 gün  Tekrar st/gün 

 
Oturun ve dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizi 
gerip baca�ınızı düzle�tirerek ezin. ( 5n kas bırak )                                
(kuadriseps setting ) 

20 5 

Her iki dizinizin arasına rulo havlu koyup ezin. ( 5n kas 
bırak ) 20 5 

Yüz üstü yatıp aya�ınızı düz olarak sarkıtın. ( gerekirse 
ayak bile�i arkasından a�ırlık konabilir) 20 dk 2 

Topuk altına yükseklik koyarak dizinizi tüz tutun 
(gerekirse diz üzerine a�ırlık konabilir ) 15 3 

Diz 
ekstansiyonunu 
koruma 

Ameliyat sonrası diz 00 tespit edilir . (breysleme) 
 gündüz Gece 

Ko-kontraksiyon  
Oturun ve topu�unuzun altına rulo bir havlu koyun ezip 
bırakın (5n kas bırak)  (Hamstring ko-kontraksiyon) 
 

20 5 

 
Uzun oturun, ayak bile�inizden geçirdi�iniz çar�af yardım 
ile dizinizi karnınıza do�ru çekin, di�er aya�ınız yardımı 
ile uzatın 

20 5 

Yatak kenarında oturun di�er baca�ın yardımıyla dizi 
bükün, di�er bacak yardımı ile pasif olarak düzeltin 20 5 

Ayak tabanınızı duvarakoyun, a�a�ıya kaydırın, di�er 
aya�ınız ile yukarıya pasif olarak itin ( Wall slide ) 20 5 

Diz Fleksiyonunu 
koruma 

Pasif diz fleksiyon a�rı sınırında 0-900 (CPM) 
60 dk 1 

Patellar 
mobilizasyon 

Diz kapa�ınızı yukarı-a�a�ı, sola-sa�a pasif olarak hareket 
ettirin 20 5 

Ayak bile�inizi ileri-geri ve dairesel olarak aktif olarak 
hareket ettirin ( pump hareketleri ) 

20 5 

Baca�ınızı kalp seviyesinden yukarıda tutun ( elevasyon ) 20 3 

�i�li�i 
kontrol etme 

So�uk uygulama ( Buz, cryoterapi ) 15 dk 8 

Kalçalarınızı 5 sn kasın bırakın ( kalça izometrik ) 
20 5 

Baca�ınızı düz olarak yukarıya kaldırın indirin ( SLR 
dirençsiz ) 20 5 

Kalça grubu kas 
güçlendirme 

Ayakta iken, baca�ınızı düz olarak öne - arkaya, içe - dı�a 
açıp kapatın 20 5 

Yürüme 
( ambulasyon ) 

 
Çift koltuk de�ne�i ile a�rı azaldı�ında tam ekstansiyon 
sa�lanırsa %50 basarak 
 

 5 

Gövde kaslarını 
güçlendirme 

Mekik ve ters mekik çekin 
20 5 
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Tablo  3.2. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Rehabilitasyon Programı (Devam) 

2 – 4 hafta  Tekrar st/gün 

 
Oturun ve dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizi gerip 
baca�ınızı düzle�tirerek ezin. ( 5n kas bırak)  ( Kuadriseps 
setting ) 

20 5 

Her iki dizinizin arasına rulo havlu koyup ezin. ( 5n kas bırak ) 
20 5 

Yüz üstü yatıp aya�ınızı düz olarak sarkıtın. ( Gerekirse ayak 
bile�i arkasından a�ırlık konabilir ) 20 dk 2 

Topuk altına yükseklik koyarak dizinizi tüz tutun ( Gerekirse 
diz üzerine a�ırlık konabilir ) 15 3 

Diz  
ekstansiyonunu  
koruma 

Ameliyat sonrası diz 00 tespit edilir. ( breysleme ) 
 

gündüz Gece 

Ko-kontraksiyon  
Oturun ve topu�unuzun altına rulo bir havlu koyun ezip bırakın  
( 5n kas bırak )   ( Hamstring ko-kontraksiyon ) 
 

20 5 

Uzun oturun, ayak bile�inizden geçirdi�iniz çar�af yardım ile 
dizinizi karnınıza do�ru çekin, di�er aya�ınız yardımı ile uzatın 20 5 

Yatak kenarında oturun di�er baca�ın yardımıyla dizi bükün, 
di�er bacak yardımı ile pasif olarak düzeltin 20 5 

Ayak tabanınızı duvarakoyun, a�a�ıya kaydırın, di�er aya�ınız 
ile yukarıya pasif olarak itin ( Wall slide ) 20 5 

Diz  
Fleksiyonunu  
koruma 

Pasif diz fleksiyon a�rı sınırında 0-1100 ( CPM ) 
60 dk 1 

Patellar  
mobilizasyon 

Diz kapa�ınızı yukarı-a�a�ı, sola-sa�a pasif olarak hareket 
ettirin 20 5 

 
Ayak bile�inizi ileri-geri ve dairesel olarak aktif olarak hareket 
ettirin ( pump hareketleri ) 

20 5 

Baca�ınızı kalp seviyesinden yukarıda tutun ( elevasyon ) 
20 3 

�i�li�i 
kontrol etme 

So�uk uygulama ( Buz, cryoterapi ) 
15 dk 8 

Kalçalarınızı 5 sn kasın bırakın ( kalça izometrik ) 
20 5 

Baca�ınızı düz olarak yukarıya kaldırın indirin (SLR dirençsiz ) 
20 5 

Kalça grubu  
kas  
güçlendirme 

Ayakta iken, baca�ınızı düz olarak öne - arkaya, içe - dı�a açıp 
kapatın 20 5 

 
Su içi  
egzersizler 
 

 
Su içinde yürüme, dizleri bükmeden düz bacak çırpma, öne, 
arkaya, içe ve dı�a düz bacak açıp kapama 
  

  

KKZ  
egzersizleri 

 
3. hafta sonunda dirençli egzersizlere ba�lanır. Bisiklet ve 
merdiven egzersizlerine ( stepper, climber) ba�layın, Leg pres 
cihazında 300-600 ile ba�layın.  

10 dk 2 
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Tablo  3.2. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Rehabilitasyon Programı (Devam) 

 
4 – 6 hafta 

 
Tekrar st/gün 

 
Oturun ve dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizi gerip 
baca�ınızı düzle�tirerek ezin. ( 5n kas bırak ) ( Kuadriseps 
setting ) 

20 5 

Her iki dizinizin arasına rulo havlu koyup ezin. ( 5n kas bırak ) 20 5 

Yüz üstü yatıp aya�ınızı düz olarak sarkıtın. ( Gerekirse ayak 
bile�i arkasından a�ırlık konabilir ) 

20 dk 2 

Topuk altına yükseklik koyarak dizinizi tüz tutun ( Gerekirse diz 
üzerine a�ırlık konabilir ) 

15 3 

Diz  
ekstansiyonunu  
koruma 

Breysleme 6. Hafta sonua kadar sadece gece 
 

 Gece 

 
Oturun ve topu�unuzun altına rulo bir havlu koyun ezip bırakın  
( 5n kas bırak )   ( Hamstring ko-kontraksiyon ) 

20 5 

Her iki ayak yere tam temasta iken dizlerinizi hafif ( 300 ) büküp 
düzle�tirin ( Mini squad ) 

20 5 

Ko-kontraksiyon 

Diz 900’de ayaklar duvarda, izometrik kontraksiyon olu�turacak 
�ekilde duvarı itin. ( 5 sn kas-gev�e ) 
 

20 5 

 
Uzun oturun, ayak bile�inizden geçirdi�iniz çar�af yardım ile 
dizinizi karnınıza do�ru çekin, di�er aya�ınız yardımı ile uzatın 

20 5 

Yatak kenarında oturun di�er baca�ın yardımıyla dizi bükün, 
di�er bacak yardımı ile pasif olarak düzeltin. 

20 5 

Ayak tabanınızı duvarakoyun, a�a�ıya kaydırın, ( Wall slide ) 20 5 

Diz  
Fleksiyonunu  
koruma 

Pasif diz fleksiyon a�rı sınırında 0-1100 ( CPM ) 60 dk 1 

Patellar 
mobilizasyon 

Diz kapa�ınızı yukarı-a�a�ı, sola-sa�a pasif olarak hareket 
ettirin. 

20 5 

 
Ayak bile�inizi ileri-geri ve dairesel olarak aktif olarak hareket 
ettirin. ( Pump hareketleri ) 

20 5 

Baca�ınızı kalp seviyesinden yukarıda tutun.( Elevasyon ) 20 3 

�i�li�i 
kontrol  
etme 

So�uk uygulama ( Buz, cryoterapi ) 15 dk 8 

Kalçalarınızı 5 sn kasın bırakın ( Kalça izometrik ) 20 5 

Baca�ınızı düz olarak yukarıya kaldırın indirin (SLR dirençli) 20 5 

Kalça grubu  
kas  
güçlendirme 

Ayakta iken, baca�ınızı düz olarak öne - arkaya, içe - dı�a açıp 
kapatın (Thera band ile)  
 

20 5 

Gövde kaslarını 
güçlendirme 

Mekik ve ters mekik çekin 
20 5 

KKZ egzersizleri  
3. hafta sonunda dirençli egzersizlere ba�lanır. bisiklet ve 
merdiven egzersizlerine ( Stepper, climber) ba�layın, Leg pres 
cihazında 300- 600 ile ba�layın.  

10 dk 2 
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Tablo  3.2. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Rehabilitasyon Programı (Devam) 

 
6 – 8 hafta 

 Tekrar st/gün 

 
Oturun ve dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizi 
gerip baca�ınızı düzle�tirerek ezin. ( 5n kas bırak ) ( 
Kuadriseps setting ) 

20 5 

Her iki dizinizin arasına rulo havlu koyup ezin. ( 5n kas 
bırak ) 

20 5 

Yüz üstü yatıp aya�ınızı düz olarak sarkıtın. (Gerekirse 
ayak bile�i arkasından a�ırlık konabilir ) 

20 dk 2 

Diz 
ekstansiyonunu 
koruma 

Topuk altına yükseklik koyarak dizinizi tüz tutun 
(Gerekirse diz üzerine a�ırlık konabilir ) 

15 3 

 
Oturun ve topu�unuzun altına rulo bir havlu koyun ezip 
bırakın  ( 5n kas bırak )  ( Hamstring ko-kontraksiyon ) 

20 5 

Her iki ayak yere tam temasta iken dizlerinizi hafif  ( 300 ) 
büküp düzle�tirin. ( Mini squad ) 

20 5 

Ko-kontraksiyon 

Diz 900’de ayaklar duvarda, izometrik kontraksiyon 
olu�turacak �ekilde duvarı itin. ( 5 sn kas-gev�e ) 
 

20 5 

Yatak kenarında oturun di�er baca�ın yardımıyla dizi 
bükün, di�er bacak yardımı ile pasif olarak düzeltin 

20 5 

Ayak tabanınızı duvarakoyun, a�a�ıya kaydırın, ( Wall 
slide ) 

20 5 

Diz Fleksiyonunu 
koruma 

Sırtınızı duvara dayayın, kayarak a�a�ıya do�ru çömelin 20 5 

 
�i�li�i 
kontrol etme 

So�uk uygulama ( Buz, cryoterapi ) ve elevasyon 
15 dk 8 

Baca�ınızı düz olarak yukarıya kaldırın indirin ( SLR 
dirençli ) 

20 5 
Kalça grubu kas 
güçlendirme 

Ayakta iken, baca�ınızı düz olarak öne - arkaya, içe - dı�a 
açıp kapatın ( Thera band ile) 
 

20 5 

Gövde kaslarını 
güçlendirme 

Mekik ve ters mekik çekin . 
20 5 

KKZ egzersizleri  
3. hafta sonunda dirençli egzersizlere ba�lanır. bisiklet ve 
merdiven egzersizlerine (Stepper, climber ) ba�layın, Leg 
pres cihazında 300-600 ile ba�layın .  
 

10 dk 2 

 
Su içi egzersizler 
 

 
   

 
Propriosepsiyon 
Egzersizleri 

 
  

 
Egzersiz bandı 
egzersizleri 
 

 
 

  



 50 

Tablo  3.2. Ön Çapraz Ba� Rekonstrüksiyonu Rehabilitasyon Programı (Devam) 

8 – 12 hafta  Tekrar st/gün 

 
Oturun ve dizinizin altına rulo bir havlu koyun. Dizinizi 
gerip baca�ınızı düzle�tirerek ezin. ( 5n kas bırak ) ( 
Kuadriseps setting ) 

20 5 

Her iki dizinizin arasına rulo havlu koyup ezin. ( 5n kas 
bırak ) 

20 5 

Yüz üstü yatıp aya�ınızı düz olarak sarkıtın. ( Gerekirse 
ayak bile�i arkasından a�ırlık konabilir ) 

20 dk 2 

Diz 
ekstansiyonunu 
koruma 

Topuk altına yükseklik koyarak dizinizi tüz tutun 
.(Gerekirse diz üzerine a�ırlık konabilir ) 

15 3 

 
Oturun ve topu�unuzun altına rulo bir havlu koyun ezip 
bırakın. ( 5n kas bırak)  ( Hamstring ko-kontraksiyon ) 

20 5 

Her iki ayak yere tam temasta iken dizlerinizi hafif ( 300 )  
büküp düzle�tirin.( Mini squad ) 

20 5 

Ko-kontraksiyon 

Diz 900’de ayaklar duvarda, izometrik kontraksiyon 
olu�turacak �ekilde duvarı itin. ( 5 sn kas-gev�e ) 
 

20 5 

Yatak kenarında oturun di�er baca�ın yardımıyla dizi 
bükün, di�er bacak yardımı ile pasif olarak düzeltin. 

20 5 

Ayak tabanınızı duvarakoyun, a�a�ıya kaydırın, ( Wall 
slide ) 

20 5 

Diz Fleksiyonunu 
koruma 

Sırtınızı duvara dayayın, kayarak a�a�ıya do�ru çömelin.  20 5 

Patellar 
mobilizasyon 

Diz kapa�ınızı yukarı-a�a�ı, sola-sa�a pasif olarak hareket 
ettirin 

20 5 

 
�i�li�i 
kontrol etme 

So�uk uygulama. (Buz, cryoterapi) ve elevasyon 15 dk 8 

Baca�ınızı düz olarak yukarıya kaldırın indirin ( SLR 
dirençli ) 

20 5 Kalça grubu kas 
güçlendirme 

Ayakta iken, baca�ınızı düz olarak öne - arkaya, içe - dı�a 
açıp kapatın. ( Thera band ile ) 
 

20 5 

Gövde kaslarını 
güçlendirme 

Mekik ve ters mekik çekin. 20 5 

KKZ egzersizleri  
3. hafta sonunda dirençli egzersizlere ba�lanır. Bisiklet ve 
merdiven egzersizlerine (stapper, climber) ba�layın, Leg 
pres cihazında 300- 600 ile ba�layın.   
 

10 dk 2 

 
Ko�ma 
 

 
8. hafta sonunda ko�maya ba�layın. ( yürüme bandında 
veya düz zeminde) . Kademeli olarak hız ve zamanı 
artırın. 
 

10 dk 2 

Su içi egz., 
Propriosepsiyon 
egz ve egzersiz 
bandı egz.  

 
Aynı program devam edilecektir. 
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3.2.2. International Knee Documentation Comitte (IKDC)  Diz Skorlaması  

Ameliyat sonrası ve �zokinetik testler öncesi, günlük ya�am aktivitelerinin 

kalitesini ölçmek amacıyla diz skorlaması International Knee Documentation Comitte           

(IKDC)  yapıldı.  

IKCD De�erlendirme Formu: Uluslararası Diz Dökümantasyon Komitesi          

(IKDC) de�erlendirmesidir. IKDC sistemine göre hastalar; Subjektif fonksiyonel 

de�erlendirme, Hareket açıklı�ı (ROM), Semptomlar; Ligament parametreleri’ne göre; 

A (normal),  B  (normale yakın), C (anormal), D (ileri derecede anormal) ; olarak 4 

kategoriye ayrılan objektif ve subjektif parametreleri sorgulayan skorlama sistemidir. 

Derecelendirme en iyi A’dan en kötü D’ye kadar her grup için ayrı olarak yapılır(25). 

 

 

Tablo 3.3. IKDC D�Z De�erlendirme Skoru 

Hasta Adı :………………………………   Do�um Tarihi  : .…. 

/……/ …….. 

Cinsiyet  :  Ya� :  De�erlendirme Tarihi : ….. /……/ 

…….. 

Genel laksite :  sıkı  normal  gev�ek 

Dizilim  :  artmı� varus normal  artmı� valgus 

Patella pozisyonu :  çok belirgin baja normal  çok belirgin alta 

Patella sub/dis  :  merkezde  çıkabilir  subluke 

 disloke 

Hareket açıklı�ı (ext/flex) :  Hasta taraf  pasif:  aktif   

    Kar�ı taraf  pasif  aktif 

  A B C D     

  Normal Normale 

yakın 

Anormal Ciddi 

Anormal 

A B C D 

1 Efüzyon Yok Hafif Kabul 

edilebilir 

Ciddi ? ? ? ? 

2 Pasif hareket kısıtlılı�ı         

 Ekstansiyon yetmezli�i <30 30 - 50 60 - 100 >100     

 Fleksiyon yetmezli�i 00 - 50 60 - 150 160 - 250 >250 ? ? ? ? 
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3 Ligament Muayenesi         

 (manual, instrumented, x-

ray) 

∆Lachman (25° flex) 

(134N) 

-1 -  2 

mm 

3 – 5mm 

(1+) 

6 –10mm 

(2+) 

>10mm 

(3+) 

    

 Lachman (25° flex) 

manual max 

-1 -  2 

mm 

3 – 5mm 6 –10mm >10mm     

 Anterior son nokta: Sert  Yumu�ak      

 ∆Total AP Translation 

(25° flex) 

0  2 mm 3   5 mm 6   10 mm >10mm     

 ∆Total AP Translation 

(70° flex) 

0  2 mm 3   5 mm 6   10 mm >10mm     

 ∆Posterior Drawer Test 

(70° flex) 

0  2 mm 3   5 mm 6   10 mm >10mm     

 ∆Med Joint Opening (20° 

flex/valgus rot) 

0  2 mm 3   5 mm 6   10 mm >10mm     

 ∆Lat Joint Opening (20° 

flex/varus rot) 

0  2 mm 3   5 mm 6   10 mm >10mm     

 ∆External Rotation Test 

(30° flex prone) 

<50 6    100  >200     

 ∆External Rotation Test 

(90° flex prone) 

<50 6    100  >200     

 ∆Pivot Shift E�it Kayma (+) ++(clunk) +++ 

(kaba) 

    

 ∆Reverse Pivot Shift E�it kayma kaba belirgin     

4 Kompartman Bulguları         

 ∆krepitasyon Ant. 

Compartment 

Yok Kabul 

edilebilir 

Hafif a�rı >Hafif 

a�rı 

    

 ∆ krepitasyon Med. 

Compartment 

Yok Kabul 

edilebilir 

Hafif a�rı >Hafif 

a�rı 

    

 ∆krepitasyon Lat. 

Compartment 

Yok Kabul 

edilebilir 

Hafif a�rı >Hafif 

a�rı 
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5 Donor alınan taraf 

Patolojijsi 

Yok        

6 X-ray Bulguları         

 Med. Joint Space Yok Hafif Kabul 

edilebilir 

Ciddi     

 Lat. Joint Space Yok Hafif Kabul 

edilebilir 

Ciddi     

 Patellofemoral Yok Hafif Kabul 

edilebilir 

Ciddi     

 Ant. Joint Space 

(sagittal) 

Yok Hafif Kabul 

edilebilir 

Ciddi     

 Post. Joint Space 

(sagittal) 

Yok Hafif Kabul 

edilebilir 

Ciddi     

7 Fonksiyonel Test         

 Tek ayak  Hop (% 

sa�lam baca�a oranı) 

�90 % 89 – 76 % 75 – 50 % < 50     

 Sonuç de�erlendirmesi         

 

 

3.2.3. �zokinetik (Cybex) Kuvvet Testi  

Katılımcılar “HumacR NormTM Testing & Rehabilitation System Manuel 770 

model izokinetik egzersiz cihazı (Computer Sports Medicine, Inc, Stoughton MA, USA) 

ile non invazif olarak kuvvet yönünden de�erlendirildi. 

�zokinetik test için 4 km/saat hızda 10 dakikalık bisiklet egzersizi ile ısınma 

egzersizi sonrası; teste alınacak kas gruplarının (Kuadriceps Femoris ve Hemstring 

adelelerinin ) 5 dakikalık germe egzersizleriyle teste hazırlandı. 

 Testler Cybex Humac Norm isimli kas kuvvet ölçüm dinamometre cihazında 

yapıldı. Ön çapraz ba� ameliyatı geçirmi� olan katılımcılarda önce ameliyat edilmemi� 

olan diz teste alındı, daha sonra ameliyat edilmi� olan diz teste alındı ve test 

tamamlandı.  

Katılımcılarımız izokinetik cihazın koltu�una oturtuldu. Önce ameliyat olmamı� 

ardından ameliyat olmu� alt ekstremiteye test uygulandı. Kontrol grubu katılımcılarının 

önce dominant alt ekstremitesi test edildi. Test yapılacak olan alt ekstremite ayak 
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bile�inden ve uyluk bölgesinden sabitlendi. Pivot nokta diz eklemine uygun �ekilde 

ayarlandı. Di�er alt ekstremite ayak stabilizatörü  ile sabitlendi. Üst ekstremite 

omuzlardan a�a�ıya inen kemerlerle pelvik bölgeden stabilize edildi. Bel deste�i ile 

gövde pozisyonu ayarlandı. Cihazın dinamometresinin kolu katılımcının ayak bile�ine 

ba�landı. Katılımcı diz eklemi 90o fleksiyonda ba�langıç konumundan 0o lik full 

ekstansiyon noktasına, daha sonra da ba�langıç konumuna getirerek bir tekrarı 

tamamlandı. Katılımcı bir tekrar için, dirence kar�ı 0o lik ekstansiyon ve 90o lik 

fleksiyon hareketlerinde maksimal kuvvet uyguladı.  

 

Test prokolü ; 

1.Test 60 o/sn hızda, 3 tekrarlı denemeden sonra 10 sn. lik dinlenme ve 4 tekrarla 

yapıldı. Testin bitiminden itibaren 20 sn. lik bir dinlenme süresi verildi. 

2.Test 180 o/sn hızda, 3 tekrarlı denemeden sonra 10 sn. lik dinlenme ve 4 

tekrarla yapıldı. Bir sonra ki test için 20 sn. lik bir dinlenme süresi verildi. 

3. Test 240 o/sn hızda, 3 tekrarlı denemden sonra 10 sn. lik dinlenme ve 15 

tekrarla yapıldı . 

 

 

Tablo 3.4. �zokinetik Çalı�ma Programı 

Hız 60°/sn 180°/sn 240°/sn 

Tekrar sayısı 4 4 15 

Dinlenme süresi 20sn 20 sn 20 sn 
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�ekil 3.1. �zokinetik Test Öncesi Hazırlık 

 

�ekil 3.2. Bisiklet Egzersizi. 
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�ekil 3.3. Kuadriseps Germe 

  

�ekil 3.4. Hamstring Germe                            �ekil 3.5. Diz Ekstansiyon, Fleksiyon �zokinetik Testi 
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I.U ISTANBUL TIP FAKULTESI SPOR HEKIMLIGI ANABILIM DALI  
Knee Extension/Flexion 

Name: A.E. ID: 38 Right/Left: 07.12.2009 07.12.2009 
Birth date: 28.08.1980 Involved Side: Left Group 1:   
Height: 178 Centimeters Preferred Side: Right Group 2:   
Weight: 76 Kilograms Doctor:    
Sex: Male Tester: Fzt.Abdurrahman Evin   
Diagnosis:    
Surgery:    

  
Right Side Curves                     Left Side Curves  
Isokinetic Con/Con Extensors (Con)   Flexors (Con)   
Speed 60/60 deg/sec Reps 4 Value Cof Var %BW Value Cof Var %BW Ratio 

Peak Torque (Newton-Meters - Best Repetition) 
  Right 212 0,13 277 159 0,04 209 75 
  Left 167 0,08 221 119 0,02 158 72 
  Deficit 21     25       
Work per Repetition (Newton-Meters - Best Repetition) 
  Right 217 0,11 286 171 0,05 224 79 
  Left 170 0,05 224 134 0,06 176 79 
  Deficit 22     21       
Range of Motion (Degrees) 
  Right 2 0,61   85 0,03     
  Left 4 1,24   89 0,01     
Isokinetic Con/Con Extensors (Con)   Flexors (Con)   
Speed 180/180 deg/sec Reps 4 Value Cof Var %BW Value Cof Var %BW Ratio 

Peak Torque (Newton-Meters - Best Repetition) 
  Right 129 0,09 170 117 0,04 152 91 
  Left 106 0,03 140 92 0,04 122 87 
  Deficit 18     21       
Work per Repetition (Newton-Meters - Best Repetition) 
  Right 136 0,28 179 88 0,04 116 65 
  Left 113 0,20 149 72 0,06 95 64 
  Deficit 17     18       
Range of Motion (Degrees) 
  Right 3 0,36   87 0,01     
  Left 3 0,44   88 0,00     
Isokinetic Con/Con Extensors (Con)   Flexors (Con)   
Speed 240/240 deg/sec Reps 15Value Cof Var %BW Value Cof Var %BW Ratio 

Initial Peak Torque (Newton-Meters - Best Repetition) 
  Right 83 0,00 110 107 0,00 140 130 
  Left 84 0,00 110 87 0,00 113 103 
  Deficit -2     19       
Fatigue Index 
  Right 34 0,00   13 0,00     
  Left 21 0,00   14 0,00     
Total Work Done (Newton-Meters) 
  Right 666 0,00 876 1104 0,00 1451 166 
  Left 894 0,00 1177 903 0,00 1189 101 
  Deficit -25     18       
 
HUMAC® /2004 Version: 4.5.16 Copyright Computer Sports Medicine, Inc., 1982-2005.  
 

 

�ekil 3.6. �zokinetik Test Sonuç Örne�i 
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4. BULGULAR 

4.1. Grupların �zokinetik Test De�erleri 

4.1.1. Kontrol Grubunun �zokinetik Test Sonuçları: Bu gruptaki verilerin sa� ve sol 
bacak ortalaması üzerinden istatistiksel sonuçlar hesaplanmı�tır.  

 

Tablo 4.1. Kontrol Grubu (Grup I) Sa� Bacak Kuadriceps ve Hamstring Kasları 

�zokinetik Test Sonuçları 

 EKSTANS�YON FLEKS�YON 

�S�M 
60 

(o/sn) 
180 (o/sn) 240 (o/sn) 60 (o/sn) 180 (o/sn) 240 (o/sn) 

  PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW 

�.A. 254 253 142 143 134 134 151 149 77 77 107 107 

M.T. 282 325 178 206 149 173 164 188 136 155 133 152 

F.K. 186 295 119 191 103 164 140 224 121 191 114 182 

E.Ö. 199 250 106 131 91 113 118 146 76 95 75 92 

G.O. 180 274 115 176 102 155 117 176 92 140 92 140 

Y.T. 278 298 176 191 144 155 183 197 119 128 111 119 

S.E. 179 289 117 188 95 152 134 218 108 176 92 149 

C.K. 167 247 114 167 103 152 136 200 95 140 94 137 

S.B. 247 268 153 167 133 146 142 155 87 95 77 83 

G.B. 207 310 153 229 127 191 125 188 98 146 98 146 

Y.Ö. 195 259 102 134 94 125 119 158 96 128 87 116 

F.Ö. 182 304 119 200 102 170 121 200 95 158 84 140 

S.S. 268 316 188 221 149 176 182 212 133 155 108 128 

M.D. 164 229 132 182 107 149 132 182 104 146 91 125 

O.Ç. 213 250 133 155 107 125 145 170 104 122 83 98 

M.T. 170 256 138 209 113 170 110 167 100 152 81 122 

E.Ö. 171 241 103 146 89 125 111 158 79 110 79 110 

M.Ç. 231 307 148 197 125 167 140 185 108 143 102 134 

M.P. 175 132 108 143 91 122 110 146 84 113 85 113 

M.D. 239 289 186 224 148 179 159 191 118 143 114 137 
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Tablo 4.2. Kontrol Grubu (Grup I) Sol Bacak Kuadriceps ve Hamstring Kasları 
�zokinetik Test Sonuçları 

 EKSTANS�YON FLEKS�YON 

�S�M 
60 

(o/sn) 
180 (o/sn) 240 (o/sn) 60 (o/sn) 180 (o/sn) 240 (o/sn) 

  PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW 

�.A. 244 244 140 140 129 128 145 146 103 104 100 101 

M.T. 267 307 172 197 146 170 174 200 137 158 136 155 

F.K. 160 256 110 176 92 146 121 191 100 161 102 161 

E.Ö. 187 232 84 104 72 89 104 131 77 95 73 92 

G.O. 165 250 108 164 98 149 122 185 89 137 91 137 

Y.T. 271 292 168 182 155 167 167 179 111 119 115 125 

S.E. 144 232 88 143 76 122 108 176 83 134 76 122 

C.K. 178 262 118 173 106 155 130 191 92 137 89 131 

S.B. 228 247 146 158 134 146 137 149 81 89 88 95 

G.B. 176 262 125 188 107 161 117 176 95 143 91 137 

Y.Ö. 170 226 87 116 75 98 122 164 66 89 76 101 

F.Ö. 184 307 113 188 92 155 115 191 89 149 80 134 

S.S. 260 307 183 215 151 176 171 200 134 158 122 143 

M.D. 167 237 114 158 81 113 110 152 92 128 84 116 

O.Ç. 188 221 117 137 89 104 132 155 114 134 106 125 

M.T. 186 280 132 200 100 152 103 155 84 128 83 125 

E.Ö. 160 226 113 158 96 137 110 155 77 110 68 95 

M.Ç. 222 295 146 194 129 173 138 185 104 140 103 137 

M.P. 159 212 83 110 69 92 76 101 62 83 66 89 

M.D. 250 301 157 191 155 188 167 203 111 134 106 128 
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4.1.2. Tek Tünel Tekni�iyle Ameliyat Edilen Ön Çapraz Ba� Hastaları (Grup II) 
�zokinetik Test Sonuçları 

 

Tablo 4.3. Tek Tünel Tekni�iyle Ameliyat Edilen Ön Çapraz Ba� Hastaları (Grup 
II) �zokinetik Test Sonuçları 

 EKSTANS�YON FLEKS�YON 

�S�M 60  180  240  60  180  240  

  PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW 

A.Y. 138 170 106 128 104 128 122 149 98 119 103 125 

B.Y. 183 229 123 155 103 128 130 164 108 134 96 119 

B.K. 157 185 102 119 81 95 102 119 81 95 77 89 

Ç.Ç. 175 221 127 161 127 161 133 167 108 137 100 128 

E.A. 167 221 106 140 84 110 119 158 92 122 87 113 

E.B. 205 250 122 149 106 128 136 167 95 116 85 104 

E.K. 217 280 119 152 99 128 122 158 88 113 99 128 

E.D. 255 355 176 244 163 226 141 197 115 161 110 152 

E.D. 271 373 197 271 168 232 165 226 133 182 126 173 

�.A. 256 286 179 200 167 188 123 137 84 95 102 113 

M.K. 206 179 149 128 118 101 103 89 76 66 77 66 

S.E. 179 241 127 173 104 140 152 206 108 146 99 134 

�.E. 198 226 119 137 111 128 108 125 71 80 79 89 

T.Y. 176 259 104 155 92 137 110 467 73 107 71 104 

Y.D. 170 179 111 116 95 98 98 101 76 80 80 83 

M.S. 191 250 134 176 114 146 146 194 114 149 110 146 

T.B. 187 250 98 131 88 116 95 125 50 66 53 72 

O.Z. 187 247 125 164 113 149 111 146 110 146 104 137 

H.Ç. 122 173 77 110 73 104 60 86 47 69 54 77 
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4.1.3. Çift Tünel Tekni�iyle Ameliyat Edilen Ön Çapraz Ba� Hastaları ( Grup III) 
�zokinetik Test Sonuçları 

Tablo 4.4. Çift Tünel Tekni�iyle Ameliyat Edilen Ön Çapraz Ba� Hastaları ( Grup 

III) �zokinetik Test Sonuçları 

 EKSTANS�YON FLEKS�YON 

�S�M 60  180  240  60  180  240  

  PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW PT BW 

A.�. 129 149 77 89 96 113 85 66 64 75 62 72 

A.Y. 214 215 130 131 127 128 134 134 103 104 103 104 

B.A. 149 212 99 140 80 113 111 158 81 116 68 95 

B.E. 209 215 138 140 110 113 111 113 100 101 99 101 

B.T. 251 256 167 170 141 143 110 113 95 98 94 95 

C.Y. 194 250 122 158 106 137 111 143 81 104 71 89 

E.Ö. 151 155 100 104 88 92 65 69 54 57 87 89 

E.G. 171 179 103 107 95 98 119 125 88 92 80 83 

H.A. 198 235 134 161 117 137 138 164 111 131 104 125 

�.D. 203 283 132 182 117 161 117 161 88 122 80 110 

M.K. 178 215 106 128 89 107 111 134 75 89 76 92 

N.Ö. 203 238 142 167 130 152 155 182 114 134 118 140 

O.O. 203 235 138 161 127 149 136 158 88 101 99 116 

Ö.D. 201 241 121 146 108 131 108 131 75 89 72 86 

Ö.Y. 245 295 165 200 145 176 159 191 122 146 125 152 

S.T. 170 241 111 158 92 131 102 146 81 116 76 107 

S.M. 217 232 134 146 122 131 96 104 75 80 79 83 

S.T. 245 307 94 116 129 161 140 176 60 75 85 107 

Y.B. 171 256 91 137 73 110 95 143 68 101 60 89 
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4.2. Üç Grubun Birbirleri Arasında Pik Tork De�erlerinin Kar�ıla�tırılması  

 

Tablo 4.5. Tek Tünel ve Çift Tünel �zokinetik Diz Ekstansiyonu Pik Tork 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m 

  

TEK TÜNEL 

Ort ve std 

Ç�FT TÜNEL 

Ort ve std 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

191,58 ± 38,242 194,84 ± 33,240 0,96 

180°/sn  D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

126,37 ± 30,126 121,26 ± 24,438 0,839 

240°/sn   D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

111,05 ± 27,846 110,11 ± 20,717 0,992 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu yapılan 

hastaların izokinetik diz ekstansiyonu 60°/sn, 180°/sn ve 240 °/sn de pik tork de�erlerini 

kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.6. Kontrol Grubu ve Tek Tünel �zokinetik Diz Ekstansiyonu  Pik Tork 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

KONTROL GRUBU 

Ort ve std  

 

TEK TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

203,83±39,595 191,58±38,242 0,562 

180°/sn  D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

130,85±28,504 126,37±30,126 0,87 

240°/sn   D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

111,45±24,853 111,05±27,846 0,999 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve tek  tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz ekstansiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de pik tork 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.7. Kontrol Grubu Ve Çift Tünel �zokinetik Diz Ekstansiyonu Pik Tork 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

 N/m 

KONTROL GRUBU 

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

203,83+ -39,595 194,84±33,240 0,732 

180°/sn  D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

130,85±28,504 121,26±24,438 0,533 

240°/sn   D�Z 

EKSTANS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

111,45±24,853 110,11±20,717 0,984 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz ekstansiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de pik tork 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.8. Tek Tünel Ve Çift Tünel �zokinetik Diz Fleksiyonu Pik Tork De�erlerinin 

Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

 N/m 

TEK TÜNEL     

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

119,79±23,985 115,95±23,527 0,871 

180°/sn  D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

90,89±22,499 85,42±18,593 0,668 

240°/sn   D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

90,111±9,035 86,214±18,073 0,778 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu yapılan 

hastaların izokinetik diz fleksiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de pik tork de�erlerini 

kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.9. Kontrol Grubu Ve Tek Tünel �zokinetik Diz Fleksiyonu Pik Tork De�erlerinin 

Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

KONTROL GRUBU 

Ort ve std  

 

TEK TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

132,70±23,484 119,79±23,985 0,213 

180°/sn  D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

98,28±17,527 90,89±22,499 0,473 

240°/sn   D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

94,05±16,142 90,11±19,035 0,768 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve tek tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz fleksiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de pik tork 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.10. Kontrol Grubu ve Çift Tünel �zokinetik Diz Fleksiyonu Pik Tork De�erlerinin 

Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m 

KONTROL GRUBU 

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

132,70±23,484 115,95±23,527 0,078 

180°/sn  D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

98,28±17,527 85,42±18,593 0,111 

240°/sn   D�Z 

FLEKS�YONU 

P�K TORK DE�ER� 

94,05±16,142 86,21±18,073 0,359 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz fleksiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de pik tork 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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4.3. Üç Grubun Birbirleri Arasında % Body Weight De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

 

Tablo 4.11. Tek Tünel Ve Çift Tünel �zokinetik Diz Ekstansiyonu % Body Weight 

De�erlerinin  Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

TEK TÜNEL     

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

240,74±55,890 232,05±41,353 0,822 

180°/sn  D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

158,37±41,859 144,26±27,934 0,41 

240°/sn   D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

139,11±39,099 130,68±28,867 0,66 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu yapılan 

hastaların izokinetik diz ekstansiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de % body weight 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.12. Kontrol Grubu Ve Tek Tünel �zokinetik Diz Ekstansiyonu % Body Weight 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

 N/m 

KONTROL GRUBU 

Ort ve std  

 

TEK TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

264,70± 34,901 240,74±55,890 0,225 

180°/sn  D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

172,30± 30,273 158,37±41,859 0,41 

240°/sn   D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

146,60± 24,927 139,11±39,099 0,713 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve tek tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz ekstansiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de % body 

weight de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.13. Kontrol Grubu Ve Çift Tünel �zokinetik Diz Ekstansiyonu % Body Weight 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

KONTROL GRUBU 

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

264,70± 34,901 232,05±41,353 0,68 

180°/sn  D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

172,30± 30,273 144,26±27,934 0,033* 

240°/sn   D�Z 

EKSTANS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

146,60± 24,927 130,68±28,867 0,226 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz ekstansiyonu 60°/sn ve 240 °/sn de % body weight 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmazken 

180°/sn de % body weight de�erlerini kar�ıla�tırdı�ımızda istatistiksel açıdan kontrol 

grubunun lehine anlamlı bir fark bulundu.(p<0,05). 
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Tablo 4.14. Tek Tünel Ve Çift Tünel �zokinetik Diz Fleksiyonu % Body Weight 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

TEK TÜNEL     

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z   FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

167,42±82,090 137,42±34,077 0,195 

180°/sn  D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

114,89±34,018 101,63±22,389 0,304 

240°/sn   D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

113,26±29,113 101,84±20,235 0,308 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu yapılan 

hastaların izokinetik diz fleksiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de % body weight 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.15. Kontrol Grubu Ve Tek Tünel �zokinetik Diz Fleksiyonu % Body Weight 

De�erlerinin  Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

KONTROL GRUBU  

Ort ve std  

 

TEK TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

174,88±23,796 167,42±82,090 0,898 

180°/sn  D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

131,08±24,650 114,89±34,018 0,166 

240°/sn  D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

124,48±21,063 113,26±29,113 0,312 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi kontrol grubu ve tek tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu 

yapılan hastaların izokinetik diz fleksiyonu 60°/sn,180°/sn ve 240 °/sn de pik tork 

de�erlerini kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmadı. 
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Tablo 4.16. Kontrol Grubu Ve Çift Tünel �zokinetik Diz Fleksiyonu % Body Weight 

De�erlerinin Kar�ıla�tırılması 

PARAMETRELER 

N/m  

KONTROL GRUBU  

Ort ve std  

 

Ç�FT TÜNEL   

Ort ve std  

 

P DE�ER� 

  

60°/sn D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

174,88±23,796 137,42±34,077 0,077 

180°/sn  D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

131,08±24,650 101,63±22,389 0,004* 

240°/sn  D�Z  FLEKS�YONU 

% BODY WEIGHT DE�ER� 

124,48±121,063 101,84±20,235 0,012* 

 

Yukarıdaki bulgular istatistiksel olararak anova ve tukey hsd ile de�erlendirildi. 

Tabloda gösterildi�i gibi tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu yapılan 

hastaların izokinetik diz fleksiyonu 60°/sn de % body weight de�erlerini 

kıyasladı�ımızda istatistiksel açıdan anlamlı bir üstünlük saptanmazken 180°/sn ve 

240°/sn’de % body weight de�erlerini kar�ıla�tırdı�ımızda istatistiksel açıdan kontrol 

grubunun lehine anlamlı bir artı� bulundu (p<0,05). 
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5. TARTI�MA 

Çalı�mamızda tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu olan 

ki�ilerde, tedavi ve rehabilitasyon sonrası, iki ayrı cerrahi tekni�i ile ameliyat olmu� 

katılımcıların birbirleri ve kontrol grubu arasında kas kuvvetinin farklılıkları olup 

olmadı�ını ara�tırdık. Kontrol grubunu sa�lıklı bireylerden tercih ettik. Çünkü, hangi 

otogreft seçilmi� olursa olsun ön çapraz ba� cerrahisi geçiren bir birey fiziksel ve 

psikolojik olarak sa�lam baca�ını daha fazla kullanmaya meyillidir. Özellikle ameliyat 

sonrası 12 ay geçti�inde alt ekstremitelerini kullanım alı�kanlıklarında(merdiven 

çıkarken, ko�arken, spor yaparken pivot dönü�ler, harekete ba�lama, dayanıklılık 

gerektiren kuvvet uygulamaları gibi) subjektif bir takım de�i�iklikler olu�abilir. Bu 

faktörlerden uzak, tamamen sa�lıklı 20- 40 ya�ları arasındaki bireylerin kontrol grubuna 

alınmasının test sonuçlarının objektivitesine katkıda bulunaca�ını dü�ündük. 

Literatürde tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu hastaları ve 

kontrol grubuna alınan sa�lıklı ki�ilerde 60o /sn, 180o /sn ve 240o /sn hızlarında yapılan 

izokinetik kas kuvveti testleri ile ilgili bu metotla yapılan paralel bir çalı�maya 

rastlanmadı. Çalı�mamızın bu yönü ile orijinal bir ara�tırma oldu�unu dü�ünmekteyiz. 

Grup III deki katılımcıların 60o /sn, 180o /sn ve 240o /sn hızlarında yapılan 

izokinetik pik tork ve % body weight ekstansiyon ve fleksiyon de�erlerinin sonuçlarını 

Grup II ile kar�ıla�tırdı�ımızda birbirleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

Literatürde de Kondo, Yasuda ve arkada�ları tek ve çift tünel ön çapraz ba� 

rekonstrüksiyonu geçiren hastalara ameliyattan 2 yıl sonra, fonksiyonel testlerle birlikte 

60o/sn hızda izokinetik kas testi uygulamı�lardır. Geni� hasta katılımı ile yapılan bu 

prospektif klinik çalı�mada iki grup arasında laksite açısından çift tünel lehine anlamlı 

fark bulunmasına kar�ın, IKDC ve izokinetik kas kuvveti testlerinde pik tork de�erleri 

açısından anlamlı fark bulamamı�lardır (34). Yine bu çalı�maya benzer olarak, Eiichi 

Tsuda ve arkada�ları cinsiyet ayrımı olmaksızın seçtikleri 144 hasta üzerinde yaptıkları 

bir ara�tırmada, tek tünel ve çift tünel ön çapraz ba� rekonstrüksiyonu sonrası erken 

dönem izokinetik testlemelerde (60o /sn hızda) pik tork de�eri açısından çift tünel lehine 

anlamlı sonuçlar elde ettikleri halde, 12 ay sonra yapılan testlerde birbirlerine 

üstünlükleri açısından anlamlı bir fark gözlememi�ler (21). 
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Grup II’deki katılımcıların, 60o /sn, 180o /sn ve 240o /sn hızlarında yapılan 

izokinetik pik tork ve % body weight ekstansiyon ve fleksiyon de�erlerinin sonuçlarını 

Grup I ve Grup III sonuçları ile kar�ıla�tırdı�ımızda anlamlı bir farklılık bulunmadı. 

Literatüre bakıldı�ında Jian Wang ve ark. (61) yaptı�ı tek tünel ve çift tünel ön çapraz 

ba� rekonstrüksiyonu yapılmı� 64 ki�inin katıldı�ı prospektif, randomize bir çalı�mada 

60o /sn ve 120o /sn hızlarında izokinetik kas testi uygulamı�lardır. Bu çalı�mada her iki 

grupta IKDC ve izokinetik testlerde birbirlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmadı�ı görülmü�tür (61). 

Grup I (kontrol grubu) sonuçları ile Grup III sonuçlarını kar�ıla�tırdı�ımızda 

180o /sn ve 240o  /sn hızlardaki diz fleksiyonu % vücut a�ırlı�ı (body weight) de�eri 

sonuçlarında ve 180o /sn hızındaki diz ekstansiyonu % vücut a�ırlı�ı (body weight) 

de�eri sonucunda kontrol grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05) 

(Tablo 4.13, 4.16). Literatürde bu bulguları kar�ıla�tırabilece�imiz herhangi bir 

ara�tırmaya rastlayamadık. Bu sonuca göre, hiç ameliyat olmayan kontrol grubu 

katılımcılara göre (Grup I), özellikle çift tünel rekonstrüksiyonu olan katılımcılarda 

(Grup III) 180o /sn -240o /sn hızlardaki diz fleksiyonu ve ekstansiyonunda ve 240o /sn 

hızda diz fleksiyonu kas kuvvet de�erlerinde azalma bulunması ; buna kar�ın tek tünel 

rekonstrüksiyonu olan katılımcılarda (Grup II), kontrol grubuna göre, aynı hızlarda 

anlamlı farklılıklar bulunmaması dikkati çekmektedir. 

Sonuç olarak; her iki cerrahi teknikte alınan greft miktarı, uygulanan 

rehabilitasyon programı aynı olmakla birlikte, çift tünel tekni�inin daha invazif bir 

yöntem oldu�u bilinmektedir. Tek tünel tekni�inde iki, çift tünel tekni�inde ise ikisi 

femur kemi�inde, di�er ikisi tibia kemi�inde olmak üzere dört adet tünel bulunmaktadır. 

Bu durum her iki grupta cerrahi sonrası, rehabilitasyon döneminde kas kuvvetinin 

korunması ve arttırılması yönünden çift tünel rekonstrüksiyonu aleyhine olmaktadır, 

dü�üncesindeyiz. Bu sebepten daha ileri ara�tırmalar yapılmasının faydalı olaca�ına 

kanısındayız. 
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