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bölgesinin
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Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra
verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz.
ÖLÇME VE
DEĞERLENDĠRME

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test,
doğru-yanlıĢ vb.) kullanarak modül uygulamaları ile
kazandığınız
bilgi
ve
becerileri
ölçerek
sizi
değerlendirecektir.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile ortopedi tekniği alanında üst ekstremite ortezlerin bir parçası olan üst
ekstremite ortezi alçı modelaj tekniğini öğreneceksiniz.
Bu modülü aldığınızda, üst ekstremite bölgesinin deformitelerini, üst ekstremite
bölgesinin hastalıklarını tanıyacak, üst ekstremite ortezi alçı modelaj tekniğini öğrenecek ve
alçı modelajı yapabileceksiniz.
Ortezler, biyo-mekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidirler. Aksi halde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise
istenilen verimi alamayız.
Üst ekstremite ortezleri, ortopedinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve
beceri kazanmamız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1

Üst ekstremite bölgesinin hastalıkları ve deformitelerini tanıyacaksınız.

ARAġTIRMA



Üst ekstremite bölgesi deformitelerini inceleyerek araĢtırınız.
Dirsek hastalıklarını inceleyerek arkadaĢlarınızla tartıĢınız.

1. ÜST EKSTREMĠTE HASTALIKLARI VE
DEFORMĠTELERĠ
1.1. Omuz Hastalıkları
Omuz hastalıkları; omuz septik artriti, akut hematojen osteomiyelit, omuz
tüberkülozu, akut travmatik subakromial bursit, omuz artrozu, kütleyen skapula (snapping
scapula) ve kütleyen omuzdur (snapping shoulder).

1.1.1. Omuz Septik Artriti
Omuzda septik artrit nadir görülür. Genellikle çocuklarda ortaya çıkar.


Klinik bulgular

Omuz eklemi kısa bir sürede ĢiĢer. Hasta kolunu vücudunun yanında tutar ve diğer
koluyla destekler. ġiddetli eklem ağrısından Ģikâyet eder. Lokal ısı artar. Genel ateĢ yükselir.
Omuz hareketleri kısıtlıdır ve hareket ağrıyı Ģiddetlendirir.


Tedavi

Antibiyotik tedavisi uygulanır. Cevap alınamayan durumlarda apse drenajı yapılır.
Ġleri safhalarda ise cerrahi drenaj yapılır.
Omuz destekleyici omuz ortezleri uygulanır (deformitenin Ģiddetine göre kol askısı,
velpo bandajı veya rijit ortez uygulanır).

1.1.2. Akut Hematojen Osteomiyelit
Genellikle humerus proksimal metafizine yerleĢir. Daha çok bebeklerde ve çocuklarda
görülür.

3



Klinik bulgular

Humerus proksimalinde fusiform yaygın ĢiĢlik ve Ģiddetli ağrı olur. Kas spazmı vardır.
AteĢ yükselir. Bebeklerde hızlı seyreder. TeĢhis konuluncaya kadar eklem ve epifizde önemli
hasar geliĢebilir.


Tedavi

Antibiyotik tedavisi uygulanır. Tedavi cevap vermezse cerrahi müdahale yapılır. Kol
vücuda sarılacak Ģekilde bir ortez ile omuz eklemi sabitlenir (Resim1.1).

Resim 1.1: Omuz tespit (velpo) bandajı

1.1.3. Omuz Tüberkülozu
EriĢkin kiĢilerde daha çok görülür. Genellikle sinovit olarak baĢlar.


Klinik bulgular

Eklemde ĢiĢme, hafif sıcaklık artıĢı ve yaygın hassasiyet olur. Eklem hareketleri
kısıtlanır. Hareketler ağrılıdır. Omuz çevresi kaslarında, özellikle deltoid kasında atrofi olur.


Tedavi

Kemoterapiye baĢlanır. Eklemde destrüksiyonun oluĢtuğu durumlarda cerrahi tedavi
uygulanır. Omuzda ağrılı bir sekel kalmıĢsa omuz artrodezi yapılır. Omuz eklemi, omuz
abduksiyon ortezi ile sabitlenir (Resim 1.2).

Resim 1.2: Omuz abduksiyon ortezi

4

1.1.4. Akut Travmatik Subakromial Bursit
Humerusu akromiona doğru iten bir travma, genellikle omuz üzerine düĢme ile
meydana gelir. Futbol ve kayak gibi düĢmelerin olduğu sporlarda oldukça sık görülür.
Sıklıkla bursa içinde kanama olur. Tekrarlayan küçük travmalar sonucu da geliĢebilir.

ġekil 1.1: Subakromial bursit



Klinik bulgular

Omuzdan kola doğru yayılan ağrı vardır. Ġçe ve dıĢa rotasyon ve abduksiyon
hareketlerinde ağrı artar. Ağrı nedeniyle hareketler kısıtlanır.


Tedavi

Kol istirahate alınır [(Deformitenin Ģiddetine göre kol askısı, velpo bandajı veya rijit
ortez uygulanır. (Resim 1.3)]. Sıcak tatbik edilir. Progressif germe ve kuvvetlendirme
egzersizleri yapılır. 3-6 haftada iyileĢir.

Resim 1.3: Kol tespit (velpo) bandajı

1.1.5. Omuz Artrozu
Omuz eklemi vücut ağırlığını taĢımadığından artrozları az görülür. Dejeneratif
değiĢiklikler daha çok omuz etrafındaki yumuĢak dokularda olur. Omuz artrozunun nedenleri
çok değiĢik olabilir.
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Bunlar













Romatoid artrit,
Sistemik lupus eritematozus,
Ankilozan spondilit,
Juvenil romatoid artrit,
Septik artrit,
Tüberküloz artrit,
Travma,
Tümörler,
Osteonekroz,
Hemofilik artropatidir.

Klinik bulgular

Orta yaĢlarda ve yaĢlılarda görülür. Omuzda ağrı vardır. Omuz hareketleri kısıtlıdır ve
hareketlerde ağrı artar.


Tedavi

Fizik tedavi yöntemlerinden yararlanılır. Antienflamatuar ilaçlar verilir. Ġleri
durumlarda cerrahi tedavi yapılır. Gerekirse humerus baĢının eklem yüzü, metal protezler
konarak değiĢtirilir.

1.1.6. Kütleyen Scapula (Snapping Scapula)
Omuz özellikle skapula hareketleri esnasında, skapulanın altında kütleme Ģeklinde bir
ses duyulur.

ġekil 1.2: Snapping scapula

Skapula torasik, eklemde genellikle anormal iliĢki sonucu ortaya çıkar.
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Bunlar:








Skapula ile kaburga arasında kemiksel çıkıntı, egzostoz,
Skapula üst iç kenarının öne açılanması,
Skapula ve kaburga tümörleri,
Skapula-torasik kasların atrofisi,
Kötü postürdür.

Klinik bulgular

Skapulanın thoraks üzerindeki hareketleri esnasında tıkırtı veya kütleme sesi duyulur.
Ağrı olabilir ve hareketleri kısıtlayabilir.


Tedavi

Ses dıĢında bir Ģikâyet yoksa tedavi gerekmez. Ağrı fazla ve konservatif tedavi ile
geçmezse, cerrahi tedavi uygulanır.
Kötü postür durumunda, postürü düzeltici egzersizler ve ortezler uygulanır (Resim
1.4).

Resim 1.4: Postür düzeltici ortez (postureks)

1.1.7. Kütleyen Omuz (Snapping Shoulder)
Omuz hareketleri esnasında duyulabilen ve iĢitilebilen bir tıkırtı veya kütleme sesi
olmasına denir.


Çok çeĢitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bunlar:








Rotator manĢet yırtığı,
Biceps tendon luksasyonu,
Omzun tam olmayan çıkığı,
Deltoid kas liflerinde kontraktür,
Kırık sekelleridir.

Klinik bulgular

Omuz hareketleri esnasında, omuz eklemi bölgesinde bir tıkırtı veya kütleme Ģeklinde
bir ses iĢitilir veya hissedilir. Bazen aynı hareketin tekrarında bu ses ortaya çıkar. Sesle
birlikte ağrı da olabilir.
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Tedavi

Nedene göre tedavi uygulanır (neden çoğunlukla bulunmaz). Bazen cerrahi
eksplorasyon yapılarak etken bulunur ve tedavisi yapılır.

1.2. Dirsek Hastalıkları
Dirsek hastalıkları; Tenisçi dirseği, golfçu dirseği, dirsek septik artriti, dirsek
tüberkülozu, kubitus varus ve valgus deformiteleri, dirsek artrozu ve kubital tünel
sendromudur.

1.2.1. Tenisçi Dirseği
Genellikle tenis oynayanlarda görüldüğü için bu isimle anılır. Humerusun dıĢ
epikondili üzerinde ağrı ile karakterize bir hastalıktır. Lateral epikondilit adı da verilir.

ġekil 1.3: Tenisçi dirseği



Klinik bulgular

Dirsek dıĢ yanında ağrı vardır. DıĢ epikondil üzerine ve onun biraz distalinde
tendonlar üzerine basılırsa ağrı olur. Dirsek hareketleri normaldir. Tenisçi dirseği testi
pozitiftir. Bunu yapmak için hasta el bileğini tam ekstansiyonda tutarken, doktor el bileğini
fleksiyona zorlar. Bu harekette dirsek dıĢ epikondil üzerinde ağrı olur veya doktora direnç
gösteremez ve el bileği fleksiyona kolaylıkla getirilir. Tenis oynayanlardan daha fazla, ev
kadınlarında görülür.


Tedavi

Dirsek bir kol askısı veya atel ile istirahate alınır. El bileğini ekstansiyonda tutan atel
ağrıyı hafifletebilir. Çünkü bu durumda ekstensor tendonlar gevĢer. Tenisçi dirsek bandajı
uygulanır (Resim 1.5). Fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Ayrıca ilaç tedavisi verilir.
ĠlerlemiĢ iyileĢmeyen durumlarda, ekstensör tendonların dıĢ epikondile yapıĢma yeri
ameliyatla gevĢetilir.

Resim 1.5: Tenisçi dirsek bandajları
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1.2.2. Golfçu Dirseği
Tenisçi dirseğine benzeyen, golf oynayanlarda daha sık görüldüğü için bu isimle
anılan, humerusun medial epikondiline yapıĢan fleksör kasların orjinini tutan bir hastalıktır.
Medial epikondilit adı da verilir.

ġekil 1.4: Glofçu dirseği



Klinik bulgular

Dirsek iç yanında ağrı vardır. Ġç epikondil üzerine ve onun biraz distaline basmakla
ağrı olur. Önkol tam supinasyonda ve el bileği dorsifleksiyonda iken, dirsek ekstansiyona
zorlanırsa ağrı artar.


Tedavi

Tenisçi dirseğinde olduğu gibidir. Ġlaç verilir. Dirsek istirahate alınır. Dirsek bandajı
veya ateli takılır. Fizik tedavi yöntemleri uygulanır. ġikayetler geçmezse lokal kortizon ve
anestetik injeksiyon yapılır.

1.2.3. Dirsek Septik Artriti
Dirsek ekleminin piyojen bakterilerle infeksiyonudur. Nadir görülür.


Klinik bulgular

Dirsekte ağrı, ĢiĢlik, lokal ısı artıĢı ve kızarıklık vardır.Dirsek hareketleri kısıtlı ve
ağrılıdır. Dirsek genellikle hafif fleksiyonda durur.


Tedavi

Ġlaç tedavisi verilir. Ortez veya alçı ile dirsek istirahate alınır (Resim 1.6).

Resim 1.6: Dirsek tespit ortezi
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1.2.4. Dirsek Tüberkülozu
Dirsek ekleminin tüberküloz basili ile infeksiyonudur. Nadir görülür.


Klinik bulgular

Dirsekte ağrı ve ĢiĢlik vardır. Dirsek hareketleri kısıtlıdır. Dirsek eklemi ileri derecede
ĢiĢer ve deri beyazdır. Buna dirseğin beyaz tümörü de denir. Dirsekte zamanla fibröz veya
ossöz ankiloz geliĢir.


Tedavi

Erken devrede dirsek fonksiyonel pozisyonda bir ortez ile tesbit edilir (Resim 1.7).
Antitüberküloz tedavi uygulanır. Ġleri aĢamalarda ise dirsek artrodezi yapılır.

Resim 1.7: Dirsek ortezi

1.2.5. Kubitus Varus ve Valgus Deformiteleri
Normalde dirsek ekstansiyonda iken kol ekseni ile önkol ekseni arasında açıklığı dıĢ
yana bakan bir açı vardır. Bu açıya taĢıma açısı denir. Bu açı erkeklerde 5-10°, kadınlarda
10-15° kadardır. Bu açının artmasına, yani önkolun dirsekten itibaren dıĢ yana çarpılmasına
kubitus valgus; bu açının azalmasına ise yani önkolun dirsekten itibaren iç yana çarpılmasına
kubitus varus deformitesi adı verilir.


Klinik bulgular

Dirsek ekstansiyonda ve önkol supinasyonda iken deformite gözle görülür. Kubitus
varus deformitesinde el vücuda yaklaĢır, dirsek uzaklaĢır. Kubitus valgus deformitesinde
dirsek vücuda yaklaĢır, el vücuttan uzaklaĢır. Kubitus valgus deformitesinde geç ulnar sinir
felci görülebilir.


Tedavi

Hafif deformitelerde tedavi gerekmez. Deformite fazla ise suprakondiler bölgeden bir
osteotomi ile düzeltilir. Kubitus valgus deformitesine bağlı geç ulnar sinir felci geliĢirse
sinirin yeri öne doğru değiĢtirilir.

1.2.6. Dirsek Artrozu
Dirsek eklemi yük taĢıyan bir eklem olmadığından artrozu nadir görülür.
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Klinik bulgular

Dirsek hareketleri genellikle ağrılı ve kısıtlıdır. Hareketler esnasında krepitasyon
alınır.


Tedavi

Ġlaç tedavisi ve fizik tedavi yöntemleri uygulanır. Fonksiyonun bozulduğu olgularda
dirsek artrodezi ve total dirsek protezi ameliyatı yapılır.

1.2.7. Kubital Tünel Sendromu
Ulnar sinirin dirsek medialinde bulunan kubital tünel (ulnar oluk) içinden geçerken
basıya uğraması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

ġekil 1.5: Kubital tünel sendromu



Klinik bulgular

Ulnar sinir sahasında (4. ve 5. Parmaklarda) duyu kaybı ve elde kas zayıflığı görülür.
Fizyolojik Ģekil kısa sürede iyileĢir. Akut ve subakut olan Ģeklin iyileĢmesi daha uzun sürer.
Bazen sekel kalabilir.


Tedavi

Fizyolojik lezyonu önlemek için dirseği ekstansiyonda tutan gece ateli verilir (Resim
1.8). Akut ve subakut lezyonda konservatif tedavi uygulanır. Birkaç ay boyunca bulgularda
ilerleme olursa, cerrahi eksplorasyon gerekir.

Resim 1.8: Dirsek gece ateli

1.3. El Bileği ve El Hastalıkları
DoğuĢtan ve sonradan oluĢan deformiteler ve hastalıklardır.
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1.3.1. DoğuĢtan Deformiteler


Sindaktili

Parmakların iki veya daha fazlasının birbiriyle yapıĢık olmasına denir. DoğuĢtan el
anomalileri içinde en sık görülen deformitedir. Sindaktili diğer anomalilerle birlikte
görülebilir.


Polidaktili

Elde normalden fazla parmak olmasına denir. Elde sindaktiliden sonra en fazla
görülen doğuĢtan deformitedir.


Makrodaktili

Bir veya daha fazla parmağın doğuĢtan daha kalın ve daha uzun olmasına denir. Nadir
görülür.


Kamptodaktili

BeĢinci parmağın interfalangeal eklemimde fleksiyon kontraktürüdür.


BaĢparmak Fleksiyon Kontraktürü

Tetik baĢparmak (trigger thumb) adı da verilir. BaĢparmağın interfalangeal eklemde
devamlı fleksiyonda durmasına denir.


Radius Eksikliği ( Manus Valga)

Radiusun hipoplazisi veya aplazisi sonucu elin radial tarafa çarpılması ile karakterize
bir durumudur. Radial çarpık el adı da verilir. Nadir görülür.


Madelung Deformitesi

El bileği ekleminde radius alt ucunun volar ve unlar tarafa eğrilmesi ile karakterize bir
deformitedir. Radiusa göre ulna dorsal tarafa doğru çıkıntı yapar. Daha çok kızlarda ve 10-15
yaĢları arasında görülür. Genellikle bilateraldir.


Konstriktif ( Boğucu) Bandlar

Parmaklarda iple boğulmuĢ gibi doğuĢtan olan boğumlara denir. Yarık dudak, yarık
damak ve çarpık ayak gibi deformitelerle birlikte bulunabilir.


Yarık El ( Cleft Hand)

Santral hipoplazi, yarık el, ektrodaktili ve oligodaktili aynı patolojiyi tarif eden
sinonimlerdir. Çok nadir görülür.
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Brakimetakarp

Metakarpın ya da metakarpların normalden daha kısa olması ile karakterizedir. Tek
baĢına olabildiği gibi turner sendromu, psödohipoparatirodizm, klinefelter sendromu, larsen
sendromu gibi baĢka anomaliler de birlikte görülür.

1.3.2. Karpal Tünel Sendromu
El bileği ön yüzünde karpal kemikler ile fleksör retinakulum arasında bir aralık vardır.
Karpal tünel denilen bu aralıktan fleksör tendonlar ve median sinir önkoldan el bileğine
geçer. Bu tünelde median sinirin basıya uğraması sonucu elin median sinir alanında görülen
nörolojik belirtilere karpal tünel sendromu adı verilir.

ġekil 1.6: Karpal tünel sendromu



Etyoloji

Karpal tünel sendromunda aĢağıdaki bulgular görülür.









El bileğinde kırık ve çıkık sekelleri,
El bileği artrozu,
El bileği eklemi sinoviti,
Romatoid artrit,
Fleksör retinaleulumun kalınlaĢması,
Kanal içinde tümörler (lipom, ganglion),
Sistemik etkenler (menapoz, gebelik, diabet).

Klinik bulgular

40-50 yaĢlarındaki bayanlarda daha sık görülür. Ġki tarafta olabileceği gibi tek taraflı
da olabilir. BaĢparmak, iĢaret, orta ve yüzük parmakların palmar yüzünde ağrı, yanma ve
iğnelenme olur. Ağrı el bileğinden ön kolun medial yüzü boyunca omza kadar yayılabilir.
Kolu yataktan sarkıtmak, kolu sallamak ve eli oğuĢturmakla azalır. Uykudan uyandıran ağrılı
nöbetler birkaç dakikadan bir saate kadar sürebilir. Gündüzleri de dikiĢ, örme veya yazı
yazma gibi el iĢlerinden sonra ağrı ve uyuĢukluk ortaya çıkabilir. Hastalık ilerledikçe his
kaybı artar ve motor bozukluklar ortaya çıkar. Ġnce el hareketleri gerektiren iĢlerde
beceriksizlik olur. El tenar kaslarında zayıflık ve atrofi görülür.

13



Tedavi

Siniri sıkıĢtıran yerel bir neden varsa bu ortadan kaldırılır. Radius alt ucu kötü
kaynamıĢ kırık tedavi edilir. Tümör varsa eksize edilir. Romatoid artrite bağlı tenosinovit
varsa bunun tedavisi yapılır.
Belirli bir neden yoksa el bileği 2-3 hafta el bilek ateli ile istirahate alınır (Resim 1.9).

Resim 1.9: El bilek ateli

1.3.3. Dupuytren Kontraktürü
Elde palmar aponevrozun kalınlaĢması ve kısalması sonucu 4. ve 5. parmaklarda
fleksiyon kontraktürü geliĢmesine denir. Ġki taraflı olabilir.

ġekil 1.7: Dupuytren kontraktürü



Klinik bulgular

Erkeklerde kadınlara göre yedi kat fazla görülür. Genellikle erkeklerin 40-60
yaĢlarında baĢlar. Hasta, önce elinin palmar bölgesinde, genellikle yüzük parmak kaidesinde
,kalınlaĢma ve sertlikten yakınır. Zamanla 4. ve 5. parmaklarını tam açamadığını fark eder.
Sonuçta bu parmaklar avuç içine adeta yapıĢır ve hiç açılmaz. KalınlaĢma bölgesinde ve
parmak hareketlerinde ağrı yoktur.


Tedavi

Palmar fasyanın cerrahi olarak eksizyonu gerekir (total fasyatomi). Hafif olgularda
deri ve palmar fasya Z plasti ile uzatılabilir, band kesilebilir (fasyatomi).
Erken dönemde dupuytren kontraktürü
kontraktürün ilerlemesi engellenir (Resim 1.10).
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atel tedavisi

uygulayarak

oluĢacak

Resim 1.10: Dupuytren ortezi

1.3.4. De Quervain Hastalığı
El bileğinde radiusun stiloid çıkıntısı üzerinde, abduktor pollisis longus ve ekstansor
pollisis brevis tendonlarının geçtiği bir oluk vardır. Oluk üzerini bir kılıf örter ve içinden bu
tendonlar geçer. Bu oluk içinde tendonların sıkıĢması ile oluĢan ağrılı duruma de quervain
hastalığı denir.

ġekil 1.8: De quervain hastalığı



Etyoloji

Özellikle tendon kılıflarında teosinovit sonucu kalınlaĢma veya yün örme gibi el iĢi
yapanlarda, devamlı hareketin yapıldığı mikrotravmalar bu hastalığa sebep olur.


Klinik bulgular

Çoğunlukla orta yaĢlı (40-50) kadınlarda görülür. El bileğinde radius stiloid çıkıntı
üzerinde ağrılı bir hassasiyet ve ĢiĢlik vardır. BaĢparmağın abduksiyon ve ekstansiyon
hareketi ağrıyı arttırır. BaĢparmak avuç içine doğru kıvrılıp, el bileği ulnar tarafa doğru
aniden büküldüğünde radial stiloid üzerinde ağrı ortaya çıkar.


Tedavi

Hastanın el bileği, el bilek ateli veya de quervain ateli ile 2-3 hafta kadar istirahate
alınır (Resim 1.11). Ġlaç tedavisi uygulanır. Sıcak uygulama, masaj, parafin banyosu da
uygulanabilir. Bu yöntemlerle Ģikayetler geçmezse kılıf içine lokal kortizon ,lokal anestezik
injeksiyonu yapılır. Sonuç alınamazsa ameliyat yapılır.

Resim 1.11: De quervain ateli
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1.3.5. Tetik Parmak
Parmakların fleksiyon ekstansiyon hareketi esnasında, hareketin takılması ve tipik bir
tık sesi vererek hareketin açılması durumuna denir. Kurulu bir tetiğin açılmasına benzediği
için bu ad verilir.

Resim 1.12: Tetik parmak



Klinik bulgular

DoğuĢtan ve sonradan olabilir. Sonradan olanı orta ve yüzük parmakta daha çok
görülür. Daha çok orta yaĢlı ( 30-60) kadınlarda görülür. Hareket esnasında parmak aniden
fleksiyonda kilitlenir. Parmak ekstansiyona zorlanırsa bir tıklama sesi ile birlikte açılır.
Metakarpofalangeal eklem ön yüzünde ağrılı bir ĢiĢlik görülür. Tetik parmak romatoid artrit,
gut ve diğer metabolik bozukluklarda da görülür. DoğuĢtan olanı baĢparmakta daha çok
görülür (tetik baĢparmak).


Tedavi

Erken olgularda, analjezik ve antienflamatuar ilaçlar verilir. Fizik tedavi yöntemleri
uygulanır. Hareketlerde kilitlenme varsa kılıf ameliyatla uzunlamasına kesilerek tendon
serbestleĢir.

1.3.6. Tümörler
El bileği ve elde görülen tümörler, ganglion ve tendon kılıfı dev hücreli tümörüdür.

ġekil 1.10: Ganglion




Ganglion: Eklem ve tendon kılıfı üzerinde, bunların sinovyasının
herniasyonundan kaynaklanan kistik ĢiĢliktir.
Tendon kılıfı dev hücreli tümörü: Eldeki tendon kılıflarından (özellikle
fleksör tendon) çıkar. Daha çok kadınların 20-40 yaĢlarında görülür. Bezelye
veya fasulye büyüklüğünde bir ĢiĢlik olur. Tendona yapıĢıktır ve onunla birlikte
hareket eder.
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1.3.7. Romatoid El
Romatoid artritte eklemin sinovyal tabakası ve tendon kılıfı hastalanır. Hastalık
bağları ve tendonları da içine alarak yayılır ve onları da tahrip eder. Erken devrede elin
intrensek kaslarında spazm, sonra kontraktür olur. Bunlar elde karakteristik ağır
deformitelere yol açar.

ġekil 1.11: Romatoid el



Deformiteler






Ulnar çarpıklık: Parmakların metakarpo falangeal eklemlerinde ulnar
yöne kayma ile oluĢan deformiteye denir.
Düğme iliği (boutonniere) deformitesi: Proksimal interfalangeal eklemin
fleksiyonda, distal interfalangeal eklemin ekstansiyonda durmasına denir.
Kuğu boynu (swanneck) deformitesi: Proksimal interfalangeal eklemin
hiperekstansiyonda, distal interfalangeal eklemin fleksiyonda durmasına
denir.

Tedavi

Erken dönemde tıbbi tedavi uygulanır. Elde ve parmaklarda oluĢan deformiteleri
önlemek için el ateli takılır (Resim 1.14). Tedavi deformiteleri önleyemezse ameliyatla
tedavi yapılır.

Resim 1.14: Romatoid artrit ateli

1.3.8. Artrozlar
El bileği ve elde görülen artrozlar, osteoartritik el ve el bileği artrozudur.


Osteoartritik el: Osteoartroz kalça ve dizden sonra en sık elde görülür. Elde en
çok parmaklarda distal ve proksimal interfalangeal eklemler ile baĢparmağın
karpometakarpal ekleminde görülür.
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El bileği artrozu: Proksimal karpal kemikler ile radius alt ucu arasındaki
eklemin osteoartritine denir.

ġekil 1.12: El artrozu



Tedavisi: El bileği atel ile istirahate alınır, atel takılır (Resim 1.15). Fizik
tedavi uygulanır. Ġlaç tedavisi verilir. Ġleri derecedeki olgularda cerrahi
tedavi yapılır.

Resim 1.15: El ve bilek destek ateli

1.4. Periferik Sinir Lezyonları ve Yaralanmalar
Anatomi: Medulla spinalisin sinir köklerinin çıktığı belirli bölümlere segment adı
verilir. Her bir segment seviyesinden sinir kökleri çıkarlar ve bu sinir kökleri vücudun belli
bölümlerini innerve eden sinirleri oluĢtururlar. Periferik sinirler dorsal ve ventral iki kökün
birleĢmesi ile oluĢurlar.
Medulla spinalisten çıkan 31 çift periferik sinir vardır. Bunların 8’i servikal, 12’si
dorsal, 5’i sacral ve 1’i cocsigeal sinirlerdir. Her bir seviyede innerve edilen duyusal ve
motor alanlar dermatom ve miyotom olarak isimlendirilir. Belirli tendonlar aniden gerilince
periferik sinire ulaĢan uyarı ilgili adalelerde kasılmaya neden olur ve bu olaya refleks cevap
adı verilir. Medulla spinalisin bazı bölgelerinde ön ana dallar birbirleriyle birleĢerek
pleksusları oluĢtururlar. Pleksus brakialis üst ekstremitenin, pleksus lumbalis ve pleksus
sakralis alt ekstremitenin innervasyonunu sağlar.
Patoloji: Bir sinir kesildiği zaman, kesiğin proksimalinde ve distal kısımlarında
dejeneratif değiĢiklikler olur. Proksimal kısımda değiĢiklik bir veya iki segmente uzanır.
Buna primer veya retrograd dejenerasyon denir.
Kesik sinir uçları birbirinden uzaklaĢmıĢsa proksimal uçta rejenere olan aksonlar,
düzensiz büyüyerek birbiri ile schwann hücreleri ve bağ dokusu ile karıĢır, nörinom adı
verilen yumrular oluĢtururlar.
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Periferik sinirde ileti olmazsa zamanla ana hücre ve motor son plaklarda bozulma olur.
Uyarılmayan kaslarda kullanılmama atrofisi ve fibrozis meydana gelir. Buna bağlı olarak
kesilen sinire özgü deformasyonlar ortaya çıkar. Motor son plaklardaki bozulma her bir adale
için farklı sürelerde olur, bu süre 6 ay ile 2 yıl kadardır. Teorik olarak bu süre zarfında tamir
edilmeyen bir periferik sinir, bu süre geçtikten sonra tamir edilse bile fonksiyonun geri
dönme Ģansı yok denecek kadar azdır.
Etiyoloji: Periferik sinirler aĢağıdaki nedenlerle yaralanabilir.












Açık yaralanmalar: Keskin veya künt yaralanmalarda oluĢan yumuĢak doku
lezyonları sırasında sinirler yaralanmaya iĢtirak ederler.
Kırıklar: Kırık sırasında periferik sinirler travmanın direkt etkisiyle, kırık
uçlarının siniri yaralamasıyla veya sinirin kırık fragmanları arasında
sıkıĢmasıyla oluĢabilir. Örneğin, humerus kırıklarında radial sinir yaralanması
sık görülür.
Çıkıklar: Sinirin çıkık sırasında gerilmesi veya repozisyon sırasında sıkıĢması
ile sinir lezyonu oluĢur.
Sıkı bandajlar: Ekstremitede bir bölgeye aĢırı sıkı bandaj uygulanması o
bölgede sinirdeki beslenmeyi bozarak sinir fonksiyonlarının kaybına sebep olur.
Traksiyon: Sinirler, traksiyonla aĢırı gerilmeye uğrarsa sinir fonksiyonları
bozulur. Doğum sırasında basınç ve aĢırı traksiyon brakial pleksusda
yaralanmaya sebep olur.
Kallus basıncı: AĢırı kallus sinire basınç yapabilir veya sinir kallus içinde
sıkıĢabilir.
Kötü kaynama: Kırığın kötü pozisyonda kaynaması sinirlerde gerilme tarzında
yaralanmaya sebep olur.
Dokular arasında sıkıĢma: Sinirler bazı anatomik kanallardan geçerken
burada yer alan diğer dokuların enflamatuar ve romatizmal sebeplerle
kalınlaĢması, kanalı oluĢturan fasyaların kronik enflamasyonu ile sıkıĢarak
lezyona uğrayabilir. El bileğinde karpal tünel sendromu, ayakta tarsal tünel
sendromu buna örnektir.
Diğer nedenler: Sinir dokusu içerisinde infeksiyonlar, koltuk değneklerinin
aksillaya bası yapması, bazı mesleki pozisyonlar, sinirlerin ameliyatlar sırasında
iatrojenik olarak yaralanmaları gibi çeĢitli nedenler de sinirlerde lezyonlara yol
açabilir.

Klinik bulgular: Bir periferik sinir, duyu lifleri, motor lifler ve sempatik liflerden
oluĢabilir. Sinirin yaralanma derecesine göre klinik bulgular oluĢur.




Motor kayıp: Kesinin distalinde motor fonksiyonlarda lezyonun derecesine
göre kayıp görülür. Sinirde tam kesi varsa distalindeki o sinirin innerve ettiği
kaslara ait fonksiyonlar kaybolur, gevĢek felç olur.Kas kuvveti ve kasın tonusu
azalır veya kaybolur.
Duyu kaybı: Sinirdeki lezyonun distalinde o sinirin duyularını sağladığı alanda
duyusal bozukluklar olur. Duyu kaybının karıncalanma tarzında olması,
duyunun azalmasına parestezi, derin ve yüzeysel duyuların tamamen
kaybolmasına anastezi denir.
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Sempatik felç: Periferik sinir fonksiyonlarının tamamen ortadan kalktığı ve
ekstremitede derin innervasyonun olmadığı durumlarda sempatik fonksiyonların
bozulmasına bağlı olarak vazomotor ve trofik bozukluklar ortaya çıkar.
Vazomotor bozukluklar: Vazokonstrüktörlerin felcinden dolayı yüzeysel kan
damarları geniĢler. Önce lokal ısı artar, ancak daha sonra cilt gergin ve soğuk
olur. Terleme refleksinin kaybından dolayı cilt kurudur.
Trofik bozukluklar: Cilt ve cilt altı dokusunun beslenmesindeki bozulma,
cildin incelmesi, parlak ve normal görünümünü kaybetmesi Ģeklinde trofik
bozukluklara sebep olur.

Tedavi: Sinir kesilmelerinde sinirler uç uca dikilebilir, buna nörorafi denir. Ancak
mikrocerrahi yöntem geliĢtikten sonra sinir fasiküler olarak eksplore edilerek perifasiküler
veya interfasiküler onarım yapılabilmektedir.
Bütün yaralanmalarda fonksiyonların bir kısmı zaman içerisinde geri döner, ancak ne
kadarının geri döneceğini kestirmek çok zordur. Son zamanlarda gerek doğumsal, gerek
travmatik pleksus yaralanmalarında cerrahi tamir gündeme geldiyse de bazen ameliyatın
faydası kadar zararı da olabileceği unutulmamalıdır.
Günümüzde, uygulanan ortezler, ortopedik yardımcı malzemeler ve fizik tedavi
yöntemleri kayıp fonksiyonların geri dönüĢüne yardımcı olurlar.

1.4.1. Brakial Pleksus Yaralanmaları
Brakial pleksus travmalarının değerlendirilmesi son derece komplikedir. Nöron
hasarın geniĢliğini anlamak tam olarak mümkün değildir.
Brakial pleksus, C5-C6-C7-C8 ve T1 köklerinden oluĢur. Bazen C4 ve T2 den de
katılmalar olabilir.
Etyolojik olarak; doğum travması sonrası brakial pleksus felci, travmatik brakial
pleksus yaralanmalar Ģeklinde görülür.


Klinik bulgular

TeĢhis, klinik muayene ve EMG ile konur.


Tedavi

Pleksus yaralanmalarının tedavisi amacıyla cerrahi giriĢimler yapılır. Sekelin
derecesine göre omuzda adale transferleri yapılır. Dirsek fleksiyonu yoksa tekrar kazanmak
için giriĢimler yapılabilir. El bileği ve elde rekontrüktif (tekrar kazanmak) giriĢimler yapılır.

1.4.2. Obstetrikal Felç
Güç doğumlarda veya doğum sırasında traksiyon yaralanmasına bağlı olarak
bebeklerde brakial pleksus zedelenebilir. Doğum travması ile oluĢtuğu için obstetrikal felç
olarak adlandırılır. Ġki ana tipte görülür. Yukarı kökleri (C5-C6) ilgilendiren Erb paralizisi,
aĢağı kökleri ilgilendiren klumpke paralizisi Ģeklindedir. Ayrıca bunlar dıĢında mikst
yaralanma Ģeklinde bir tablo görülebilir.

20



Klinik bulgular

Yeni doğan bebekte pleksus felci varsa kol vücudun yanında hareketsiz durur.
Parmakların aktif hareketi olmayabilir. Bazı bebeklerde kasların dengeli geliĢmemesi ve
kötü postür kontraktürlere sebep olur.


Tedavi

Tedavi kontraktürlerin önlenmesi ve rehabilitasyon esasına dayanır. Yeni doğan
bebeklerde pronasyon ve internal rotasyon kontraktürünü önlemek amacıyla omuz 90°
abduksiyon, dirsek 90° fleksiyon ve avuç içi öne bakar durumda (trafik polisi pozisyonu) bir
omuz abduksiyon ortezi uygulanır.

Resim 1.16: Omuz abduksiyon ortezi

1.4.3. N. Aksillaris Yaralanması (C5,C6)
Bu sinir deltoid kasını uyarır, deltoid bölgesindeki cildin duyusunu sağlar. Omuz
çıkıklarında ve humerus boynu kırıklarında yaralanabilir.


Klinik bulgular

Deltoid kasında atrofi olur ve omzun yuvarlaklığı kaybolur. Deltoid üzerindeki deride
duyu kaybı vardır. Abduksiyon gücü azalır.


Tedavi

Sinir dikiĢi yapılır. Kol abduksiyon pozisyonunda tutan bir ortez ve askı ile
desteklenerek yumuĢak dokuların uzaması önlenir (Resim 1.17).

Resim 1.17: Kol abduksiyon askısı

1.4.4. N. Muskulokutaneus Yaralanması (C5,C6)
Biceps kasını uyarır, ön kolun ön dıĢ yüzünün duyusunu sağlar.


Klinik bulgular

Biceps kası atrofiye uğrar, kolun ön yüzü yassılaĢır. Dirsek fleksiyon gücü azalır. Ön
kolun dıĢ yüzünde his kaybı olur.
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Tedavi

Sinir dikiĢi, kas transferi yapılır.

1.4.5. N. Radialis Yaralanmaları (C5,C6,C7,C8-T1)
Kolda triceps kasına, dirsekte ön kol supinatörlerine, ön kolda el bileği ve parmak
ekstansörlerine dal verir.
Sinirin terminal bölümü el, arka yüzünün radial yarısının duyusunu sağlar.


Etyoloji

Aksillada; ezilme, koltuk değnekleri tazyiki, omuz kırık ve çıkıkları oluĢur. Kolda;
humerus 1/3 alt bölge kırığı, turnike felci görülür. Dirsek ya da ön kolda; dirsek çıkığı,
cerrahi travmaları görülür.


Klinik bulgular

DüĢük el deformitesi tipik radial felç bulgusudur. El bileği ve parmak ekstansörleri
felç olduğundan ekstansiyon hareketi yapamaz. Ön kol kaslarında atrofi vardır, supinasyon
yapılamaz. Triceps atrofisi vardır. Dirsek ekstansiyonu zayıflar. El sırtının radial tarafında
his kaybı vardır.


Tedavi

Açık yaralarda sinir dikiĢi yapılır. El bileğini hafif dorsifleksiyonda tutan bir el bilek
ateli ile kontraktür oluĢması önlenir (Resim 1.18). Kalıcı kusur varsa el bileği ve parmak
ekstansiyonu için kas transferi yapılır.

Resim 1.18: N. radialis yaralanmasında ortezleme çeĢitleri

1.4.6. N. Ulnaris Yaralanması (C5,C6,C7,C8-T1)
Ön kolda fleksör digitorum profundusların ulnar yarısı, elde hipotenar, interossöz
kaslar, medial lumbrikal ve adduktor pollicis kaslarını uyarır.
Küçük ve yüzük parmağın yarısının ve elin unlar yarısının dorsal ve palmar yüzlerinin
duyusunu sağlar.
El bileğinde kesikler, ön kolda kırıklar, dirsekte epikondil kırıkları ve pleksus brakialis
üzerindeki travmalar sonucu n. ulnaris yaralanmaları oluĢabilir.
Ulnar tünelde sinir sıkıĢması durumunda ulnar tünel sendromu ortaya çıkar.
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Klinik bulgular

Küçük ve yüzük parmağın proksimal interfalangeal ekleminin fleksiyonda durma
(ulnar pençe eli) deformitesi görülür. Hipotenar bölgede atrofi vardır. Parmaklar abduksiyon
ve adduksiyon hareketi yapamaz. Duyu kusuru vardır.


Tedavi

Tam keside eksplorasyon ve primer tamir iyi sonuçlar verir. Felç kalıcı ise tendon
transferi yapılır.

1.4.7. N. Medianus Yaralanması (C5,C6,C7,C8-T1)
Elde tenar kaslar ile I. ve II. Lumbrikal kaslar; önkolda fleksor pollicis longus fleksor
digitorum profundusun radia yarısı ve dirsekte fleksor digitorum superfisialis, fleksor karpi
radialis ve pronator teres kaslarını uyarır.
Volar yüzde ilk üç parmak ile dördüncü parmak yarısının duyusunu, dorsal yüzde aynı
parmakların proksimal interfalangeal eklem distalinde kalan bölümün duyusunu sağlar.
Karpal tünelde kırık ve çıkıklar; bilekte bıçak, cam vb. kesikler; ön kolda kırıklar ve
anterior interossöz yaralanması; dirsekte suprakondiler kırıklar ve pronator teres sendromu
sonucunda n. medianus yaralanması görülebilir.


Klinik bulgular

Yumruk yapıldığı zaman sadece yüzük ve küçük parmaklar fleksiyona gelebilir. BaĢ
ve iĢaret parmağı fleksiyon yapamaz (takdis eli).
Tenar atrofi, iĢaret parmağı pulpası atrofisi ve cilt ülserasyonlar vardır. Elin görünüĢü
maymunun yassı eline benzer (maymun eli).
Ön kol pronasyon, baĢparmak oppozisyon yapamaz. BaĢparmak abduksiyon ve
adduksiyon yapamaz.
N. medianus dermatomunda his kaybı vardır.


Tedavi

Sinirde defekt varsa sinir grefleri kullanılabilir. Hissin kurtulduğu durumda baĢparmak
appozisyonunu sağlamak için tendon transferi denenebilir.

1.5. Üst Ekstremite Damarları
Üst ekstremite damarları, üst ekstremite arterleri ve üst ekstremite venleri olarak iki
gruba ayrılır.
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ġekil 1.13: Üst ekstremite bölgesi damarları

1.5.1. El ve El Bileği Bölgesi Arterleri
El ve el bileği bölgesi arterleri, a. radialisin dalları ve a. ulnarisin dalları olarak ikiye
ayrılır.
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ġekil 1.14: El ve el bileği bölgesi arterleri



A. radialisin dalları




R. carpalis palmaris: M. pronator quadratusun alt kenarı yakınında
ayrılan küçük bir daldır. Palmar yüzde fleksor kasların kiriĢlerinin
arkasında a. ulnarisin aynı isimli dalı ile ağızlaĢır.
R. palmaris superficialis: A. radialisten bilek ekleminin dıĢ yanına
dolanırken ayrılır. Tenar kaslar içinden geçerek a. ulnarisin uç bölümüyle
ağızlaĢır ve arcus palmaris superficialisi tamamlar.
R. carpalis dorsalis: M. extensor policis longus ve brevisin kiriĢleri
altında, karpal kemiklerin dorsal yüzleri üzerinde iç yana doğru geçen a.
ulnarisin aynı isimli dalı, a. interossea anterior ve posterior ile anastomoz
yaparak rete carpale dorsaleyi oluĢtururlar.

Bu damar ağından çıkan üç dal (aa. metacarpales dorsales) iĢaret, orta, yüzük ve küçük
parmakların komĢu yüzlerinde dağılmak üzere ikiĢer dala (aa. digitales dorsales) ayrılırlar.






A. princepspollicis: A. radialisten ayrıldıktan sonra içe, palmar yüze
doğru kıvrılır. M. adductor pollicisin altında birinci metakarpal kemiğin
palmar yüzü üzerinde aĢağıya doğru iner. Phalanx proximalisin bazisinde
iki dala ayrılır. BaĢparmak derisinde dağılır ve metakarpal kemiğe bir dal
gönderir.
A. radialis indicis: Sıklıkla a. princeps pollicisten çıkabilir. M. adductor
pollicis altında iĢaret parmağının dıĢ yan kenarı boyunca parmak ucuna
kadar ilerler. Parmağın iç yan kenarında seyreden arter (a. digitalis
palmaris propriae) ile ağızlaĢır.
Arcus palmaris profundus: A. radialisin terminal bölümünün a.
ulnarisin dalı r. palmaris profundus ile anastomozu sonucu oluĢur.
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M. adductor pollicisin caput obliquumu, flexor kiriĢler ve mm. lumbricales ile
örtülüdür. Arcustan üç dal (aa. metacarpales palmares) çıkar. Mm. interosse, üzerinde
parmaklara doğru iner. Arcus palmaris superficialisin aa. digitales palmares communesi ile
birleĢir. Arcus palmaris profundustan el sırtına doğru ayrılan dallar (rr. perforantes) aa.
metacarpales dorsales ile ağızlaĢırlar.


A. ulnarisin dalları





R. carpalispalmaris: M. flexordigitorum profundus kiriĢlerinin
arkasında karpal kemiklerin önünden geçer. A. radialisin aynı isimli dalı
ile ağızlaĢır.
R. carpalis dorsalis: M. flexor carpi ulnaris kiriĢinin altında arkaya
doğru dolanır. Ekstansor kasların kiriĢlerinin altında karpal kemiklerin
arka yüzü üzerinde a. radialisin aynı isimli dalı ile ağızlaĢarak rete
carpale dorsaleyi oluĢtururlar.
R. palmaris profundus: M. abductor ve flexor digiti minimi arasında
geçer.

A. radialis ile anastamoz yaparak arcus palmaris profundusu oluĢturur. N. ulnarisin
derin dalı (r. profundusu) arterin yanında seyreder.


Arcus palmaris superficialis: A. ulnarisin yaptığı bir oluĢumdur. Arcus,
parmaklara doğru bir eğrilik çizer. Arcusun dıĢ bükey tarafından üç arter
(aa. digitales palmares communes) ayrılır.

Her biri arcus palmaris profundustan gelen uygun a. metacarpea palmaris ile birleĢir
ve sonra iĢaret, orta, yüzük ve küçük parmakların bitiĢik yüzleri boyunca uzanan birer çift
dala (aa. digitales palmares propriae) ayrılır. Yanlarında nn. digitales palmares proprii
vardır. Parmakları besleyen bu dallar phalanxlara ve eklemlere (art. metacarpophalangeae,
art. interphalangeae) besleyici dallar gönderir.

1.6. El ve El Bileği Bölgesi Venleri
El ve el bileği bölgesi venleri; arcus venosus palmaris superficialis, rete venosum
dorsale manus, v. intermedia basilica ve v. intermedia antebrachiidir.
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ġekil 1.15: El ve el bileği bölgesi venleri



Arcus venosus palmaris superficialis

Arcus palmaris superficialise eĢlik eder. Parmakların ön yüzünden gelen vv. digitales
palmares buraya dökülür.


Rete venosum dorsale manus

Metacarpal kemiklerin arkasında, elin dorsal yüzünde bulunan venöz ağdır. Bu venöz
ağına 3 ven v. metacarpales dorsales ile parmakların palmar ve dorsal yüz venlerini
birleĢtiren venler (v. intercapitulares) açılır.


V. intermedia basilica

V. intermedia antebrachiiyi v. basilica ile birleĢtirir. Son dört ven ön kolun ön yüzünde
bulunurlar.


V. intermedia antebrachii

Elin palmar yüzündeki yüzeysel ven ağından baĢlar. Ön kolun ön yüzünde yukarı
doğru yükselir. V. basilica veya v. intermedia cubitide sona erer.

1.6.1. Kol ve Ön Kol Arterleri
A. brachialis dirsek kıvrımında fossa cubitiye sokulur. A. brachialis çukurun ortasında
collum radii karĢısında a. radialis ve a. ulnarise ayrılır. Burada önünde deri, fascia ve v.
mediana cubiti vardır. Dirsek ekleminin 1 cm kadar altında a. radialis ve a. ulnarise ayrılır.
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ġekil 1.16: Ön kol arterleri



A. Radialis

A. brachialisin devamı gibi ön kolun radial tarafında bilek eklemine doğrudur. M.
flexor carpi radialis tarafında bilek eklemine doğru ilerler. Burada m. flexor carpi radialis
kiriĢi ile radius arasında pulzasyon kolayca duyulur. Arter bilek ekleminde karpal kemiklerin
dıĢ yanından foveola radialisten geçerek el sırtına gelir. Birinci ve ikinci metakarpal
kemikler arasındaki aralığa doğru kıvrılır.
A. radialisin ön kolda üst parçasının bir bölümü m. brachioradialis ile örtülmüĢtür.
Geri kalan bölümü yalnız deri ve fascia ile örtülüdür. A. radialise bir çift yen (vv. radiales)
eĢlik eder.


A. Ulnaris

A. radialisten daha kalındır. Dirsek kıvrımının 1 cm kadar altında collum radii
hizasında baĢlar. Ġçe, aĢağıya doğru geçer. Ön kolun iç yarımında uzanır. Ön kolda kasların
altından eğik olarak iç yana geçer, alt yarımı yalnız deri ve fascialarla örtülüdür. A. ulnarise
iki v. comitantes eĢlik eder.

1.6.2. Kol ve Önkol Venleri
Kol ve ön kol venleri; v. cephalica, vv. ulnares, vv. radiales ve v. basilicadır.
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ġekil 1.17: Kol ve ön kol venleri



V. cephalica

Rete venosum dorsale manustan baĢlar. Ön kolun radial yarımından ön yüzüne kıvrılır
ve yukarıya doğru uzanır. Ön kolun her iki yüzünden dallar alır. Dirsek ekleminin önünde
deri altında yükselir. Clavicula altında v. axillaris ile birleĢir.


Vv. ulnares

A. ulnarise eĢlik eder. Vv. radiales ve vv. ulnares arcus venosus palmaris superficialis
ve profundusun yukarıya doğru devamını oluĢtururlar. Dirsek ekleminin önünde vv. ulnares
ile vv. radiales v. brachialisi oluĢturmak üzere birleĢirler.


Vv. radiales

A. radialise eĢlik eder. Arcus palmaris superficialis ve profundustan dallar alır. V.
intermedia cubitiye kalın bir dal gönderir.


V. basilica

Rete venosum dorsale manusun ulnar bölümünden baĢlar. Çok kısa olarak ön kolun
ulnar yarımının arka yüzü üzerinde yükselir, sonra ön yüzüne kıvrılır. Kol ortasında fascia
profundayı deler. A. brachialisin iç yanında m. teres majorun alt kenarına doğru yükselir, v.
axillaris olarak devam eder.

1.6.3. Omuz Bölgesi Arterleri
Üst tarafı besleyen arter, dirseğe kadar tek bir damar kütüğü olarak fakat geçtiği
bölgelere göre farklı isimler alarak ilerler. Arterin baĢlangıcından (arcus aorta) birinci
costanın dıĢ kenarına kadar olan bölümüne a. subclavia, bu noktadan m. teres major kiriĢinin
alt kenarına kadar olan bölümüne a. axillaris buradan collum radii hizasına kadar olan
bölümüne a. brachialis adı verilir.
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ġekil 1.18: A. axillaris ve a. brachialis



A. subclavia

A. subclavia sağda truncus brachiocephalicustan, solda arcus aortaedan çıkar. Her
arter seyri boyunca üç parçaya ayrılır. Birinci parça arterin baĢlangıcından m. scalenus
anteriorun iç yan kenarına kadar uzanır. Sağ ve sol a. subclaviaların birinci baĢlangıcı,
uzunluk, seyir ve komĢuluklar yönünden ayrımlıdırlar. Diğer parçaların komĢuları ise
boynun iki yanında daima benzerlik gösterir.


A. axillaris

Birinci kaburganın dıĢ kenarından baĢlar. M. teres majorun alt kenarında a. brachialis
olarak devam eder. A. axillarisi çaprazlayan m. pectoralis minor damarı üç parçaya ayırır.








A. axillarisin birinci parçası: M. pectoralis minorun üst tarafındadır.
DıĢ yanında plexus brachialis, iç yanında öne doğru aĢan v. axillaris
vardır.
Arterin ikinci parçası: M. pectoralis minorun arkasındadır. Plexus
brachialisin fasikulusları arterin ikinci parçasını üç yandan kuĢatırlar ve
onu v. axillaris ile komĢu kaslardan ayırırlar.
Arterin üçüncü parçası: M. pectoralis minorun dıĢ kenarından m. teres
majorun alt kenarına doğru uzanır.

A. brachialis

A. axillarisin devamıdır. M. teres major kiriĢinin alt kenarında baĢlar. Kolda aĢağıya
doğru iner. Dirsek ekleminin 1 cm kadar altında a. radialis ve a. ulnarise ayrılır. Önce
humerusun iç tarafında uzanır. Giderek humerusun önüne geçer. Arterin pulzasyonu
uzunluğu boyunca alınabilir.
A. brachialis deri ve fascia ile örtülü olarak yüzeysel seyreder. V. basilica iç yanında
yer alır. A. brachialis dirsek kıvrımında fossa cubitiye sokulur. Burada önünde deri, fascia
superficialis ve v. mediana cubiti vardır. Ven arterden aponevrosis m. bicipitis brachii ile
ayrılmıĢtır.
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1.6.4. Omuz Bölgesi Venleri
Üst ekstremitenin venöz kanı, yüzeysel ve derin venler olarak iki grupta kalbe taĢınır.
Yüzeysel veriler (venae superficialis), yüzeysel facia içinde seyrederler ve çoğu yerde
derinin altında gözle görülür.
Yüzeysel ve derin adlı iki grup venlerde, kalbe doğru açılabilen ve perifere doğru
kapanan kapakçıklar (valvae) vardır. Bunların sayısı derin venlerde daha çoktur.
Her iki grup veriler, anastomozlarla birbirine bağlanmıĢtır. Yüzeysel venler ile derin
venler arasında bağlantı sağlayan bu delici venlerde (venae perforans) de kapakçıklar
bulunabilir ve bunların açılıĢ yönleri derin venlere doğrudur. Derin venler, arterlerle aynı
ismi alırlar.

ġekil 1.19: Omuz bölgesi venleri



Vv. brachialis

A. brachialisin her iki tarafında yer alan venlerdir. Arter dallarına uygun olarak dallar
alırlar. V. axillaris ile birleĢir. Ġç yandaki v. brachialis, genellikle v. axillaris olmadan önce v.
basilica ile birleĢir.


V. axillaris

M. teres major alt kenarından v. basilicanın devamı olarak baĢlar veya birinci costanın
dıĢ kenarında v. subclavianın aĢağıya doğru devamıdır. Vv. brachialisi, sonra v. cephalicayı
alır. Diğer dalları, a. axillaris dallarına eĢlik eden aynı isimli venlerdir. A. axillarisin iç
yanında uzanır.


V. subclavia

V. axillarisin devamıdır. Birinci costanın dıĢ kenarından m. scalenus anteriorun iç
kenarından uzanır. Burada v. brachiocephalicayı oluĢturmak üzere v. jugularis interna ile
birleĢir.

1.7. Üst Ekstremite Ortezi Alçı Modeli Ġçin Hazırlık Yapmak
Pozitif alçı modeli elde etmek için negatif alçı kalıp alçı solüsyonu ile doldurulur.
Bunun için aĢağıdaki iĢlemler sırasıyla takip edilir.
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ĠĢaretlemeler, kopya kalemi ile belirginleĢtirilir.
Negatif alçı kalıbın kesim yerindeki çizgiler çakıĢtırılır ve alçı longeti ile
kapatılır.
Negatif kalıbın alt kısmı alçı longet ile kapatılır.
Sabunlu su ile alçı negatifi çalkalanır. Böylece, alçı pozitiften daha kolay ayrılır.
Pozitif alçı modeli daha sonra mengeneye bağlamak için metal boru hazırlanır.
Bu çubuk alçı pozitif içine uzanmalı, gerekirse parmak kısmı metal çubuk ile
desteklenmelidir. Alçının ağırlığını taĢıyabilmesi için çubuğun yeterince sağlam
olması gerekir.
Alçı ile doldurmadan önce, çubuğu tutmaya hazır olarak alçının yanına
koyunuz. Çubuk sertleĢme süresinde hareket ettirilmemelidir, çünkü o, kendini
alçı ile bağlamalıdır.

1.7.1. Negatif Alçı Kalıbı Doldurmak



Daha sonraki model yapmada, tatbik bölgelerini tanıyabilmek için, dökülecek
alçı Ģerbetini boya ile hafif renklendirmek iyi olur. Biraz renk tonu, mürekkep
veya renkli tebeĢir tozu alçı suyunun içine karıĢtırılır.
Alçı Ģerbeti alçı kalıbının içine dökerek doldurulur, metal boru alçı içine sokulur
ve alçı katılaĢana kadar tutulur.

ġekil 1.20: Negatif alçı kalıbın alçı ile doldurulması



Alçının sertleĢmesinden sonra, alçı negatifi soyulur.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üst ekstremite el bileği ve el ortezi alçı modeli için negatif kalıbı alçı solüsyon ile
doldurunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Kapatma longeti hazırlayınız.

 Alçı boyunu ölçünüz.
 Uzunluğa 2 cm ekleyiniz ve 3 katlı
longet hazırlayınız.

 Negatif alçı kalıbı longet ile kapatınız.
 Çizgileri çakıĢtırınız ve alçıyı dıĢtan
bağlayınız.
 Triko çorap, ip vb. kullanınız.
 Alçı longeti ıslatınız ve birleĢme yerini
kapatınız.
 Alçı kalıbın alt ucunu longet ile
kapatınız.

 Negatif alçı kalıbın içini izole ediniz.

 Pudra, sabunlu su, vb. izolasyon
malzemesi kullanınız.
 Alçı kalıbın tüm iç yüzeyini izole ediniz.
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 Bağlantı borusunu hazırlayınız.
 Metal yuvarlak çubuk, metal boru vb.
kullanınız.
 Metal boruyu seçerken alçı modelin
ağırlığına göre seçim yapınız.
 Metal boruyu alçı model içinde tam
ortalayınız.
 Bağlantı metal boru/çubuğun en az 2/3’ü
alçı içinde olmalıdır.
 Metal borunun takribi 20 cm.sinin alçı
dıĢında kalmasına dikkat ediniz.
 Alçı solüsyonu hazırlayınız.
 Negatif alçı kalıbı alçı solüsyonu ile
doldurunuz.

 Alçı solüsyonu homojen biçimde iyice
karıĢtırınız.
 Alçı
içinde
hava
kabarcıkları
kalmamasına özen gösteriniz.
 Alçı solüsyonunu alçı kalıba tam
doluncaya kadar dökünüz.
 Metal boruyu, alçı sertleĢinceye kadar
alçının tam ortasında ve hareketsiz
tutunuz.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Kapatma longetini hazırlayabildiniz mi?
2. Negatif alçı kalıbı, longet ile kapatabildiniz mi?
3. Negatif alçı kalıbın içini izole edebildiniz mi?
4. Bağlantı borusunu yerleĢtirebildiniz mi?
5. Alçı solüsyonu homojen hazırlayabildiniz mi?
6. Negatif alçı kalıbı alçı solüsyon ile doldurabildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.
1.

Omuz hareketleri esnasında duyulabilen ve iĢitilebilen bir tıkırtı veya kütleme sesi
olmasına ……………………………………. denir.

2.

Dirsek ekleminin piyojen bakterilerle infeksiyonuna ………………………………….
denir.

3.

Ulnar sinirin dirsek medialinde bulunan kubital tünel (ulnar oluk) içinden geçerken
basıya uğraması sonucu ortaya çıkan hastalığa ……………………………… denir.

4.

Parmakların iki veya daha fazlasının birbiriyle yapıĢık olmasına …………………...
denir.

5.

El ve el bileği bölgesi arterleri, ………………………………………….. ve
…………………………………… olarak ikiye ayrılır.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

36

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2
AMAÇ
Üst ekstremite ortezinin alçı modelaj tekniğini kavrayabilecek ve alçı modeli iĢleme
becerisini kazanacaksınız.

ARAġTIRMA



Dirsek eklemini inceleyerek arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.
Üst ekstremite ortezi alçı modelajında yüke hassas önemli bölgeleri araĢtırınız.

2. ÜST EKSTREMĠTE ORTEZĠ ALÇI
MODELAJI
2.1. El ve El Bileği Bölgesi Eklemleri
El bölgesi eklemlerinin tümüne articulationes manus denir. Karpal kemikler arasında
oluĢan eklemlere articulationes carpi denir.

2.1.1. Artt. Manus
Plan eklem grubundandır. Bunlar da kendi arasında articulationes intercarpales ve
articulationes mediocarpalis olmak üzere iki gruba ayrılır.

2.1.2. Artt. Ġntercarpales
Karpal kemiklerin proksimal dizisinde bulunan eklemler: Os scaphoideum, os
lunatum, os triquetrum, os pisiforme arasındaki eklemdir. Os pisiforme ile os triquetrum
arasındaki ekleme art. ossis pisiformis denir.
Karpal kemiklerin distal dizisinde bulunan eklemler: Os trapezium, os trapezoideum,
os capitatum ve os hamatum birbirlerine bağlanmıĢtır.

2.1.3. Art. Mediocarpalis
Karpal kemiklerin iki dizisi arasında oluĢan ekleme art. mediocarpalis adı verilir. Tüm
eklemlerin dıĢ bağları vardır.


Bağları: Ligg. intercarpea dorsalia; ligg. intercarpea interossea.
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2.1.4. Art. Ossis Pisiformis
Os pisiforme ile os triquetrum arasındadır.


Bağları: Lig. pisohamatum; lig. pisometacarpeum.

2.1.5. Art. Carpometacarpeae Pollicis
1. metakarpal kemik ile os trapezium arasında, sellar gruptan bir eklemdir. Eklem
yüzleri her iki tarafta aynı zamanda hem dıĢ bükey, hem iç bükey olup, eyer biçimindedir.
Eklem kapsülü geniĢtir, eklem hareketlerine engel olabilecek bağlar yoktur. Bu durum
yüzlerin birbiri üzerinde kayarak konumlarını değiĢtirmeleri için uygun bir ortam yaratır.
Elin hareketinde baĢparmağın yeri çok önemlidir. BaĢparmaksız el, fonksiyonunun hemen
hemen yarısını kaybeder ve bazı hareketleri de hiç yapamaz.

2.1.6. Artt. Carpometacarpales
Karpal kemiklerin distal sırası ile 2.-5. metakarpal kemikler arasındaki plan grubu
eklemlerdir. Birçok bağları vardır. Bu bağlar artt. manusta olduğu gibi genel olarak lig.
carpometacarpalis dorsalia, lig. carpometacarpalia palmaria denir.

2.1.7. Artt. Ġntermetacarpales
2.-3., 3.-4. ve 4.-5. metakarpal kemiklerin bazisleri birbirleriyle küçük eklem yüzleri
aracılığı ile eklem yaparlar. Artt. carpometacarpales bağlarına benzer olarak ligg. metacarpea
dorsalia kemiklerin arka yüzlerini, ligg. metacarpea palmaria ön yüzlerini ve ligg.
metacarpea interossea bazislerin birbirlerine bakan yüzlerini bağlar.

2.1.8. Artt. Metacarpophalangeales
1. phalanxın proksimal uçları ile metakarpal kemiğin distal ucu arasındadır. Sferoid
grup eklemler olarak sınıflandırılabilirler. T. metakarpal ile baĢparmağın proksimal phalanxı
arasındaki eklem, eklem yüzlerinin Ģekillere göre daha ziyade ginglimusa benzer, tek
eksenlidir.


Bağları: Ligg. collateralia; ligg. palmaria; ligg. metacarpeum transversum
profundus.

2.1.9. Artt. Ġnterphalangeales Manus
Ginglimus grubundandır. Bağları artt. metacarpophalangealese benzer. Yan bağları
lig. collateraleler sağlam ve gergindir. Ligg. palmaris eklemlerin ön yüzlerinde bulunur.

2.2. Dirsek Bölgesi Eklemleri
Dirsek bölgesi eklemleri, art. cubiti ve articulatio radio-ulnaris distalistir.
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2.2.1. Art. Cubiti
Kol ile ön kolu birbirine bağlayan bir ara eklem dirsek, anatomik olarak tek eklem
boĢluğuna sahiptir. Humerus alt ucu ile radius ve ulna üst uçları arasındaki eklem art. cubiti
adını alır.
Art. cubiti üç eklemden meydana gelir. Bunlar:





Art. humeroulnaris: Trochlea humeri ile incisura trochlearis arasında oluĢan
ginglymus grubu bir eklemdir.
Art. humeroradialis: Fovea articularis (radius) ile capitulum humeri arasında
oluĢan art. spheroidea grubu bir eklemdir. Spheroid grubu bir eklem olmasına
karĢın ulna ile birlikte hareket etmek zorunda olduğu için spheroid eklem
hareketini yapamaz.
Art. radio ulnaris proximalis: Ulnadaki incisura radialis ile radius baĢındaki
circumferentia articularis arasında oluĢan art. trochoidea grubu bir eklemdir.

Trochlea humeri ile capitulum humeri, humerusun distalinde bulunurlar. Capitulum
humeri öne ve aĢağıya doğru yönelmiĢtir, medialindeki trochlea humeri ile devam eder.
Bunu yanlardan sınırlayan kenarlardan iç taraftaki daha uzun ve keskindir. Capitulum
humerinin ön-üst tarafında fossa radialis, trochlea humerinin üst ön kısmında ise fossa
coronaidea bulunur. Fleksiyon pozisyonunda buraya caput radii ve proccessus coronoideus
girerek daha fazla fleksiyon yapmaya imkân sağlar.
Trochlea humerinin arka-üst kısmında öndekilere oranla çok daha büyük olan fossa
olecraniye ise ekstansiyon durumunda olecranon girer. Bu çukurlar eklem kapsülünün
içindedir, kasların tutunacağı epicodylus lateralis ve medialis ise dıĢında bulunur. Ulnada
bulunan mc. trochlearis, trochlea humeriye tam uyacak Ģekildedir ve açıklığı öne ve yukarı
bakar. Ortasındaki çıkıntılı kenar, trochlea humerideki çukura girerek bu eklemin yan
taraflara kaymasını önler.
Radius baĢında bulunan fovea articularis biraz konkavdır. Capitulum humeri bunun
üzerinde kayarak hareket eder. Art. cubitiyi oluĢturan tüm eklemlerin yüzleri hyalin
kıkırdakla kaplıdır.

ġekil 2.1: Articulatio cubiti

39














Capsula articularis: Eklem kapsülünün fibröz tabakasının ön bölümü ince bir
yapıya sahiptir, arka bölümü daha kalındır. Fleksiyon pozisyonunda eklem
kapsülünün ön tarafında, ekstansiyon pozisyonunda ise arka tarafında plikalar
oluĢur. Bu plikaların eklem boĢluğuna girmesine, eklem kapsülüne yapıĢan
kaslar önlemektedir. Eklem kapsülüne ön tarafta m. brachialis, arka tarafa m.
anconeus ile m. triceps brachiinin kiriĢleri yapıĢır. Eklem kapsülünün en gevĢek
olduğu pozisyon, ön kolun yarı fleksiyon durumudur.
Lig. collaterale ulnare: Üçgen Ģeklinde kalın bir banttır. Ön, arka ve bir de
zayıf orta bölümü vardır. Ön parçası epicondylus medialisten baĢlar, aĢağıda
proc. coronoideusun iç kenarına yapıĢır. Arka parçası epicondylus medialisten
baĢlar, olecranonun iç kenarına yapıĢır. Bu iki parçanın ortasında yer alan eğik
parça olecranon ile proc. coronoideus arasındadır.
Lig. collaterale radiale: Epicondylus lateralisin alt parçası ile aĢağıda lig.
annulare radii arasındadır. Arka liflerinin büyük bölümü ulnada crista musculi
supinatorise yapıĢır.
Lig. anulare radii: Ġncisura radialis, radius baĢını kısmen içine alır. BaĢın
çentik içinde kalmasını lig. anulare radii sağlar. Önde mc. radialisin ön
kenarına, arkada geniĢleyerek mc. radialisin arka kenarına ve ulnanın arka
yüzüne tutunur.
Lig. quadratum: Dikdörtgen Ģeklinde kalın bir bağdır. Lig. anularenin mc.
radialisin alt kısmında bulunan bölümünden, collum radiinin iç yüzüne uzanır.
Membrana interossea antebrachii: GeniĢ, yassı ve kuvvetli bir bağdır. Radius
ve ulnanın arasındaki açıklığı kapatan ince fibröz zardır. Her iki kemiğin margo
interosseusuna yapıĢır. Üzerinde damar ve sinirlerin geçtiği delikler vardır.
Membrana interossea antebrachii Radius ve ulnayı sıkı bir Ģekilde birbirine
bağlar. Yarı supinasyon veya yarı pronasyon durumunda en gergin durumdadır.
Tam supinasyon veya pronasyonda tekrar gevĢerler. El tarafından gelen kuvveti
radius, membrana interossea antebrachii aracılığı ile ulnaya yukarıdan gelen
kuvveti ise ulna, bu membran aracılığı ile radiusa aktarır.
Chorda obliqua: Yassı veya yuvarlak bant Ģeklindedir, bazen bulunmaz.
Tuberositas ulnanın dıĢ tarafından aĢağıya ve dıĢa doğru seyrederek tuberositas
radiinin biraz aĢağısına tutunur.

ġekil 2.2: Articulatio radio-ulnaris
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Ulna ile radius arasındaki ikinci eklemdir. Art. radio-ulnaris proximalis ile distalisi
aynı kemikler oluĢturması nedeniyle, birlikte hareket etmek zorundadırlar. Trochoidea grubu
bir eklemdir. Konkav eklem yüzünü radiusun distalinde iç tarafında bulunan mc. ulnaris
konveks eklem yüzünü ise ulnanın distal ucundaki caput ulnada bulunan circumferentia
articularis oluĢturur. Bu yüzler capula articularis ile sarılmıĢtır ve discus articularis ile de
desteklenmiĢtir.


Capsula articularis: Ön ve arka tarafı biraz daha kalındır. Yukarı tarafta eklem
kapsülü gevĢektir ve membrana synovialis kaplanmıĢ olarak yukarı doğru bir
cep Ģeklinde uzantı verir. Recessus sacciformis denilen bu uzantı membrana
interossea antebrachiinin ön yüzünde bulunur.



Discus articularis: Üçgen Ģeklindedir. Eklem kapsülü önde ve arka tarafta
biraz daha kalındır. Yukarıda ise gevĢektir.

Kapsül burada membrana interossea antebrachiinin alt parçasının önünde yukarıya
doğru uzanan ve membrana synovialis ile örtülü bir kese (recessus sacciformis) yapmıĢtır.
Art. radioulnaris proximalis ve distalis’in ortak ekseni caput radii, caput ulnae arasında
yukarıdan aĢağıya doğru uzanır. Pronasyon hareketinde radius el ile birlikte ulnayı önden
eğik olarak çaprazlar. Supinasyonda hareket tersinedir. Radius dıĢta ulnaya parelel olarak yer
alır.

2.3. Omuz Bölgesi Eklemleri
Normal omuz hareketleri omuz kuĢağı olarak adlandırılan dört ayrı eklemin entegre
hareketinden meydana gelir. Bunlar; glonehumeral, acromioclavicular, sternoclavicular ve
scapulothoraksik artikülasyondur.
Scapulothoraksik artikülasyon gerçek eklem olmamakla birlikte scapulanın thoraks
üzerindeki hareketi eklem hareketine benzetilir. Scapulothoraksik artikülasyon anatomik
değil, fonksiyonel bir eklemdir.

2.3.1. Articulatio Humeri (Art. Glenohumerale)
Omuz kuĢağı eklemlerinin en önemlisidir. Scapulohumeral eklem adıyla da anılır ve
omuz eklemi denilince çoğunlukla bu eklem anlaĢılır.
Cavitas glenoidalis ile caput humeri arasında oluĢan spheroid grubu eklemdir.
Konveks eklem yüzünü oluĢturan caput humeri ortalama 2,5 cm yarı çapında bir küre
yüzeyinin bir parçasını oluĢturur. 2 mm kalınlığında hyalin kıkırdakla örtülüdür, merkezi
kısmında kalın, periferde incedir.
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Hareketi kısıtlamaksızın konkav eklem yüzeyini geniĢleten labrum glenoidale eklem
yüzü kenarında tutunmuĢtur. Eklemi oluĢturan bu yüzeyler geniĢ hareket imkanına sahiptir,
fakat bu serbestlikleri nedeniyle de her yönde kolayca çıkıklar oluĢabilir. Ancak eklemin
çıkmasına kaslar ve bir dereceye kadar da bağları engel olurlar. Omuz ekleminde bulunan
bağlar, kaslar olmaksızın eklemin çıkmasına engel olamazlar. Çünkü ekleme geniĢ hareket
imkanı sağlayabilmek için bağları uzun ve gevĢektir. Bunlar hareketi bir noktadan sonra
sınırlayabilirler. Art. humeri yukarıdan acromion, proc. coracoideus ve bunlar arasında
uzanan lig. coracoacromiale tarafından oluĢturulan bir köprü tarafından korunmaktadır.
Articulatio humerinin bağları Ģunlardır:


Capsula articularis: Eklem kapsülü geniĢ ve oldukça incedir. Fakat humerusun
üst ucunda sona eren birçok kasın kiriĢlerinin bir kısım lifleri tarafından ön, üst
ve arka tarafından kuvvetlendirilmiĢtir. Scapulada labrum glenoidaleyi içine
alacak Ģekilde konkav eklem yüzü kenarına tutunur. Ancak üst kısmında, m.
biceps brachiinin uzun baĢının tutunduğu tuberculum supraglenoidaleyi içine
alacak Ģekilde, proc. coracoideius köküne kadar uzanır.

Humerusda tuberculum majus ve minus eklem kapsülünün dıĢında kalmıĢ olur. Eklem
kapsülü üst ve alt kesimlerinde daha kalındır. Çok bol ve gevĢek olması nedeniyle kemik
yüzeylerinin birbirine temas etmelerini sağlamada hiçbir etkisi yoktur. Ancak kemikler
birbirinden 2,5 cm uzaklaĢtıktan sonra kapsül gerilir.


Labrum glenoidale: Cavitas glenoidalisin bir dereceye kadar derinliğini ve
yüzeyini artıran fibrokartilaginöz bir yapıdır. Kesiti üçgen Ģeklinde olan labrum
glenoidale, eklem yüzünü örten kıkırdaktan ince bir olukla ayrılmıĢtır, sadece
aĢağı kısımda iki yapı arasında bu oluk görülmez. Yukarıda ise m. biceps
brachiinin uzun baĢının kiriĢi ile kaynamıĢ durumdadır. Kesiti üçgen Ģeklindedir
ve tabanı ile cavitas glenoidalisin kenarına oturur.

ġekil 2.3: Art. humeri



Ligamenta glenohumeralia: Eklem kapsülünün ön yüzünde bulunan bu bağ,
eklem kapsülünün kalınlaĢmasından oluĢmuĢ ligamentlerdir. Ön tarafta komĢu
kasların kiriĢleri ile kaynaĢmıĢ olduğu için açık olarak görülmez. Bağ üç
bölümden oluĢmuĢtur, glenohumeralianın scapulaya yapıĢan lifleri cavitas
glenoidalisin iç kenarının üst bölümünde sona erer ve labrum glenoidaleye
karıĢırlar. Üst lifler humerusta tuberculum minusa, orta grup lifler tuberculum
minusun alt bölümüne, alt lifleri collum anatomicumun alt bölümüne doğru
uzanır.
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Humerusun tuberculum majus ve minusu arasında lig. transversum denilen ince ve
kısa bir bağ bulunur. Bu bağ, iki tüberkül ile birlikte m. biceps brachiinin uzun baĢının
kiriĢinin geçtiği bir tünel oluĢturur.


Ligamentum coracohumerale: Eklem kapsülünün üst bölümünde uzanır. Proc.
coracoideusun baĢlangıcı ile tuberculum majus arasındadır.

ġekil 2.4: Art. humerinin önden görünümü

2.3.2. Omuz Eklemi ile Ġlgili Bursalar
Bursa subacromialis: Eklem kapsülü ile acromion arasında bulunur. Genellikle lig.
coracoacromiale’nin altına girer. Sıklıkla bursa subdeltoidea ile bağlantılıdır.
Bursa subdeltoidea: Eklem kapsülü ile m. deltoideus arasında bulunan büyük bir
bursadır ve eklem boĢluğu ile bağlantılı değildir.
Bursa subtendinea musculi subscapularis: Eklem kapsülü ile m. subscapularisin kiriĢi
arasında bulunur. Devamlı bulunan bu bursa, eklem kapsülünün ön tarafındaki bir delik
aracılığıyla, eklem boĢluğu ile bağlantılıdır.
Bursa musculi coracobrachjaljs: Her zaman bulunmaz. Bulunduğu zamanda, eklem
kapsülü ile m. coracobrachialis arasında yer alır.
Bursa subtendinea musculi latissimi dorsi: Eklem kapsülü ile m. latissumus dorsinin
kiriĢi arasında bulunur.
Bursa subtendinea musculi teretis majoris: Eklem kapsülü ile m. teres major arasında
bulunur.
Bursa subcutanea acromialis: Acromion ile deri arasında bulunan geniĢ bir bursadır.
Bursa subcutanes acromialis: Eklem kapsülü ile m. infraspinatusun kiriĢi arasında
bulunur.
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2.3.3. Scapulothoraksik Artikülasyon
Scapulothoraksik artikülasyon gerçek eklem olmamakla birlikte scapulanın thoraks
üzerindeki hareketi eklem hareketine benzetilir, anatomik değil, fonksiyonel bir eklemdir.
Scapula normal istirahat esnasında 2. ile 7. kaburgalar arasında durur. Ġç kenarı orta
çizgiden 5 cm kadar uzaktadır.
Scapulanın göğüs duvarında hareketi esnasında art. acromioclavicularis ile art.
sternoclavicularis uyum içerisinde hareket ederler. Acromion ciavicula aracılığı ile sternuma
tutunur. Bu nedenle acromion claviculanın rehberliğinde hareket eder.
Scapulanın bağları; her hangi bir eklemin fonksiyonu ile ilgili olmayan ve sadece
scapulanın yapısal özelliğini tamamlayan bağları vardır.


Lig. coracoacromiale: Üçgen bir bağdır. Proc. coracoideus ile acromion
arasındadır. Omuz eklemini üstten örter.



Lig. transversum scapulaesuperius: Mc. scapulaenin üzerinden geçerek bu
çentiği delik Ģekline dönüĢtüren bağdır. Proc. coracoideus ile mc. scapulaenin iç
yan kenarı arasındadır.

ġekil 2.5 : Dorsal yönde scapulanın topografik görünümü



Lig. transversum scapulae inferius: Spina scapulaeden cavitas glenoidalise
uzanır. Zayıf bir bağdır.

2.3.4. Scapulanın Hareketleri
Scapulanın üç tip hareketi vardır.


Scapulanın yukarıya doğru çekilmesi (elevasyon) : Kolun abduksiyonu
sırasında, omuz bölgesinde bulunan çeĢitli kas grupları ve eklemlerin iĢe
karıĢtığı karıĢık, koordine bir harekettir. Bu harekete scapulo-humeral ritim
denir.
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Kolun 180° elevasyonunu, fleksiyon ve abduksiyon kullanarak baĢlatabiliriz. Bu
hareketi omuz eklemi, acromiociavicular eklem, sternoclavicular eklem ve scapula hep
birlikte hareket ederler. Elevasyon hareketinin her 15° sinin 10° si omuz ekleminde, 5° si
scapulanın hareketiyle olur. Bundan 180° abduksiyonun 120° sinin omuz eklemine, 60° sinin
scapulaya ait olduğunu anlarız. Elevasyonun ilk evresinde sternoclavicular eklem, son
evresinde ise acromioclavicular eklem, bütün geniĢliği ile herekete katılırlar. Depresyon,
elevasyonun tersi bir harekettir. Küçük bir açısal hareket art. acromioclavicularede oluĢur.
Bu hareket ile birlikte clavicula art. sternoclaviculariste yukarıya doğru kayar.




Scapulanın öne doğru hareketi (protraksiyon) : Göğüs duvarı çevresinde
scapulanın öne doğru itilmesiyle oluĢan harekettir. Genellikle öne dönme ile
beraberdir. Acromioclavicular yüz üzerinde öne doğru hareket eder. Aynı
zamanda omuz ucu claviculanın dıĢ ucunun öne doğru hareketiyle daha da
ilerler. Bu arada sternal ucu geriye sternal eklem yüzündeki disk ile beraber
çekilir. Scapula geriye doğru çekilirken (retraksiyon) hareketler tersten
tekrarlanır.
Scapulanın öne doğru rotasyonu : Bu hareket humerus hareketlerinin sınırını
geniĢletir. Böylece cavitas glenoidalis kolun baĢ üzerine doğru kaldırılması
hareketinde olduğu gibi yukarıya doğru döner. Hareket daima humerusun bir
miktar kaldırılması ve scapulanın göğüs duvarında öne doğru kaymasıyla
birlikte olur. Scapulanın rotasyonu art. sternoclavicularis ve art.
acromioclaviculariste gerekli hareketleri meydana getirir.

Geriye dönüĢ hareketi (zıt rotasyon) genellikle yer çekimi etkisiyle olur. Scapula dıĢ
açısını yukarı baktıran, scapulaya dıĢ rotasyon yaptıran asıl kas grubu m. trapezius üst lifleri,
m. trapezius alt lifleri ve m. serratus anteriordur. Bunun tersini m. levator scapulae, romboid
kaslar ve m. pectoralis minor yaptırır.

ġekil 2.6: Cororial yüzeyde abduksiyon

2.3.5. Articulatio Acromiociavicularis
Clavicula dıĢ ucu ile acromion iç kenarı arasındadır. Art. plana tipindedir. Her iki
eklem yüzü fibröz kıkırdakla kaplıdır.
Claviculadaki eklem yüzü dar ve oval Ģekilli olup, aĢağı ve dıĢ tarafa doğru
yönelmiĢtir. Acromiondaki buna uyan eklem yüzü ise acromionun medial kenarındadır. Bu
eklemin uzun ekseni ön-arka yöndedir.
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ġekil 2.7: Art. acromiociavicularis








Capsula articularis: Eklem kenarlarını sarar. Üstten ve alttan lig.
acromiociaviculare ile takviye edilmiĢtir. Discus tam teĢekkül ettiği zaman iki
ayrı synovial membran bulunur.
Lig. acromiociaviculare: Eklemin üst bölümünü örter. Extremitas acromialis
ile acromionun üst yüzü arasındadır.
Lig. coracociaviculare: Ciavicula ile scapulada proc. coracoideus arasındadır.
Ġki parçaya ayrılır.
Lig. trapezoideum: Bağın köprücük kemiğine doğru uzanan dıĢ yan
bölümüdür.
Lig. conoideum: Lig. coracoclavicularenin proc. corocoideustan gelen ve arka
iç yanda kalan demetidir.
Discus articularis: Çoğunlukla bulunmaz, bulunduğu zaman eklem boĢluğunu
kısmen ikiye ayırır.

2.3.6. Articulatio Sternociavicularis
Claviculanın sternal ucu ile manubrium sterni arasındadır. Claviculadaki eklem yüzü
sternumdakinden daha geniĢtir ve üzerini örten fibröz kıkırdak da daha kalındır. Bu yüz,
vertikal yönde konveks, sagital yönde ise hafif konkavdır. Bu nedenle art. sellaris grubuna
benzetilirse de art. plana grubu bir eklem olarak kabul edilir.

ġekil 2.8: Articulatio sternociavicularis




Capsula articularis: Her iki kemiğin eklem yüzü kenarlarına tutunur. Kalınlığı
ve dayanıklılığı değiĢik yerlerde farklıdır.
Discus articularis: Yassı ve yuvarlaktır ve eklem boĢluğunu iki boĢluğa ayırır.
Yukarıda claviculadaki eklem yüzünün üst kenarının arka kısmına aĢağıda
birinci kıkırdak kaburganın sternuma yakın üst kenarına tutunur. Membrana
synovialis, iki boĢluğu ayrı ayrı örten iki kese Ģeklindedir.

46






Lig. sternociaviculare anterius: Eklemin ön yüzünü örter. Extremitas sternalis
ile manubrium sterni arasındadır.
Lig. sternociaviculare pos terius: Eklemin arka yüzünü örter.
Lig. costociaviculare: 1. kaburga ile clavicula arasındadır.
Lig. interciaviculare: Ġki claviculanın sternal uçlarını birleĢtirir. Bazı lifleri
manubrium sterniye yapıĢır.

2.4. Alçı Modelin Bölge Kısımlarının Modelajını Yapmak
Alçı modelaja baĢlamadan önce üst ekstremitenin yüke hassas ve önemli
bölgeleri, alçı model üzerinde iĢaretlenmelidir.
2.4.1. Alçı Pozitif Üzerinde ĠĢaretlemelerin Kontrolü
Kopya kalemi ile bütün önemli ve hassas bölgeler tekrar iĢaretlenir (ġekil 2.9).
Bunlar:



Kemik çıkıntıları,
Problemli bölgeler:




Röntgen alanları,
Hassas bölgeler,
Yara izleri.

ġekil 2.9: Önemli ve yüke hassas noktaların iĢaretlenmesi

2.4.2. Alçı Model Ölçülerinin Kontrol Edilmesi
Hasta üzerinden alınan ölçüler ile alçı model ölçüleri uyumlu olmalıdır Ayrıca
biyomekanik kurallar, alçı model üzerine aktarılmalıdır. Aksi durumda ortez hastaya
takıldığında çeĢitli problemler yaĢanabilir.
Tüm ölçüler alçı modelden ölçülür ve hastadan alınan ölçüler ile karĢılaĢtırılır.



Ölçü kâğıdındaki tüm ölçüler alçı modele aktarılmalıdır,
Ölçüdeki fazlalıklar alçı raspası ile raspalanır,
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Alçı modelin tüm çevre ölçüleri ölçülür. Alçıda ölçülmüĢ çevre ölçüsü, hastada
ölçülmüĢ ölçüden daha büyük/küçük olmamalıdır (ġekil 2.10).

ġekil 2.10: Metrik çevre ölçüsü

Alçı modelin el tarak geniĢliği ölçülür. Alçıda ölçülmüĢ kumpas ölçüsü, hastada
ölçülmüĢ ölçüden daha büyük/küçük olmamalıdır (ġekil 2.11).

ġekil 2.11: Metrik kumpas ölçüsü

2.4.3. Alçı Modelin Modelajı
ĠĢaretlenmiĢ önemli ve yüke hassas bölgelere alçı eklenir (ġekil 2.12).

ġekil 2.12: Alçı ilavesi

Alçı modeldeki fazla ölçüler alçı raspası ile raspalanır ve hastadan alınan ölçülerle
uyumluluğu sağlanır (ġekil 2.13).
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ġekil 2.13: Alçı modelin raspalanması

Raspalarken elin avuç içine, parmakların ana eklemlerine (metakarp baĢlarına) ve
baĢparmağa dikkat edilmelidir.
En sonunda, alçıdaki bütün pürüzler aynı seviyeye getirilir, ince telle düzeltilir (ġekil
2.14).

ġekil 2.14: Alçı modelin pürüzlerinin tellenmesi

Modelaj iĢlemi bitirildikten sonra alçı model, kuruması için alçı kurutma fırınına
yerleĢtirilir. Fırın ısısı 30 - 50 °C olmalıdır (ġekil 2.15). Fırın ısısının yüksek olması alçıda
çatlamalara neden olur.

ġekil 2.15: Alçı kurutma fırını
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UYGULAMA FAALĠYETĠ

UYGULAMA FAALĠYETĠ
Üst ekstremite el bileği ve el ortezi alçısının modelajını yapınız.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Alçı modelajı için gerekli malzeme ve
aletleri hazırlayınız.

 Hassas
ve
iĢaretleyiniz.

önemli









Kumpas temin ediniz.
Yarı yuvarlak alçı raspası temin ediniz.
Yuvarlak alçı raspası temin ediniz.
Mezura temin ediniz.
Alçı kabı temin ediniz.
Alçı spatulası temin ediniz.
Alçı yüzey düzleĢtirici (sinek teli) temin
ediniz.

bölgelerini
 Kopya kalemi kullanınız.
 Kemik çıkıntılarını iĢaretleyiniz.
 Yara izlerini iĢaretleyiniz.

 ĠĢaretlediğiniz
ediniz.

bölgelere

alçı

ilave

 ĠĢaretli bölgelere alçı spatulası ile 0,5-1
cm arası alçı ekleyiniz.

 Metrik çevre ölçüleri kontrol ediniz.
 Mezura ile tüm çevre ölçülerini ölçerek,
ölçü
kâğıdındaki
ölçüler
ile
karĢılaĢtırınız.
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 Kumpas ölçülerini kontrol ediniz.
 Gövde kumpası kullanınız.
 Ölçüleri, ölçü formundaki ölçüler ile
karĢılaĢtırınız.

 Alçı modeli alçı raspası ile raspalayınız.
 Yarı yuvarlak alçı raspası kullanınız.
 Ölçülerdeki fazlalıkları alçı raspası ile
raspalayarak normal ölçüsüne getiriniz.

 Alçı modelin
düzleyiniz.

yüzey

pürüzlerini

 Metal sinek teli kullanınız.
 Tüm yüzeyi tel ile pürüzsüz hale
getiriniz.

 Modelajı biten alçı modeli kurutma
fırınında kurutunuz.
 Alçı kurutma fırın ısısını 40 °C ye
ayarlayınız.
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KONTROL LĠSTESĠ
Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına (X) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1. Alçı modelajı için
hazırlayabildiniz mi?

gerekli

malzeme

Evet
ve

Hayır

aletleri

2. Hassas ve önemli bölgeleri iĢaretleyebildiniz mi?
3. ĠĢaretlediğiniz bölgelere alçı ilave edebildiniz mi?
4. Metrik çevre ölçülerini kontrol edebildiniz mi?
5. Kumpas ölçülerini kontrol edebildiniz mi?
6. Alçı modeli, alçı raspası ile raspalayabildiniz mi?
7. Alçı modelin yüzey pürüzlerini düzleyebildiniz mi?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle doldurunuz.
1.

El bölgesi eklemlerinin tümüne …………………………………….. denir.

2.

1. phalanxın proksimal uçları ile metakarpal kemiğin distal ucu arasındaki ekleme
…………………………………………….. denir.

3.

Articulatio radio-ulnaris bir ………………………………… bölgesi eklemidir.

4.

Clavicula

dıĢ

ucu

ile

acromion

iç

kenarı

arasındaki

ekleme

……………………………….. adı verilir.
5.

Scapulanın yukarıya doğru çekilmesi hareketine ……………………….. denir.

DEĞERLENDĠRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme’ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDĠRME
MODÜL DEĞERLENDĠRME
Bu modül kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet
ve Hayır kutucuklarına ( X ) iĢareti koyarak kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri

Evet

Hayır

1. Alçı kalıbın içinin izolasyonu yeterli mi?
2. Alçı içine yerleĢtirilen bağlantı borusu yeterli ve tam ortada
mı?
3. Hassas ve önemli bölgelerin iĢaretlemeleri doğru mu?
4. ĠĢaretli yerlere eklenen alçı yeterli mi?
5. Çevre ve kumpas ölçüleri hastadan alınan ölçüler ile uyumlu
mu?
6. Modelajı tamamlanan alçının yüzeyi düzgün mü?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

kütleyen omuz
dirsek septik artriti
kubital tünel sendromu
sindaktili
a. radialisin dalları,
a. ulnarisin dalları

ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5

articulationes manus
artt.metacarpophalangeales
dirsek
art. acromiociavicularis
elevasyon
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