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1. Gövde bölgesinin deformitelerini tanıyacaksınız.
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GĠRĠġ
GĠRĠġ
Sevgili Öğrenci,
Bu modül ile Ortopedi Tekniği alanında gövde ortezlerin bir parçası olan gövde ortezi
alçı modelaj tekniğini öğreneceksiniz.
Bu modülü aldığınızda gövde bölgesinin deformitelerini, gövde bölgesinin
hastalıklarını tanıyacak; gövde ortezi alçı modelaj tekniğini öğrenecek ve alçı modelajı
yapabileceksiniz.
Ortezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda hastanın anatomik yapısına uygun
Ģekillendirilmelidir. Aksi hâlde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz,
istenilen verim alınamaz.
Gövde ortezleri, ortopedinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi ve beceri
kazanmamız gerekmektedir.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1
ÖĞRENME FAALĠYETĠ– 1
AMAÇ
Gövde ortezi alçı modelajı becerisini kazanabileceksiniz.

ARAġTIRMA



Gövde bölgesi deformitelerini inceleyiniz.
Skolyoz çeĢitlerini inceleyerek arkadaĢlarınızla paylaĢınız.

1. GÖVDE DEFORMĠTELERĠ VE
HASTALIKLARI
Gövde deformiteleri, doğuĢtan veya sonradan oluĢabilmektedir. Bu deformitelerin
bazılarının nedeni bilinmekle birlikte bazı deformite sebepleri hâlâ bilinememektedir. Sebebi
bilinmeyen deformiteler “idiyopatik deformiteler” diye adlandırılır.

1.1. Boyun Hastalıkları
Boyun bölgesinde doğuĢtan Ģekil bozuklukları, kemik ve eklemlerin iltihaplı
hastalıkları, dejeneratif ve travmatik çeĢitli rahatsızlıklar görülebilir. Bunlar boynun
hareketlerini ve dolayısıyla üzerindeki baĢın hareketlerini etkiler. Ayrıca boyun omurları
arasından çıkan sinir köklerinin etkilenmesi üst ekstremitelerde ağrı oluĢmasına ve çeĢitli
fonksiyonların bozulmasına neden olur.

1.1.1. Eğri Boyun (Torticollis)

Resim 1.1: Eğri boyun

Eğri boyun, boynun ve baĢın rotasyon konumunda ve eğri olarak tutulması hâlidir.
Çocuklarda sonuçta gözlerin eğri pozisyonlanmasına sebep olur. Nedeni, kemikteki
değiĢiklikler (kemiğe bağlı eğri boyun), kas kısalığı (kasa bağlı eğri boyun) ve nöral
lezyonlardır (felce bağlı eğri boyun ve spastik eğri boyun).
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1.1.1.1. Kasa Bağlı Eğri Boyun
Çoğunlukla doğuĢtandır ya da bir doğum travması sonucu oluĢmuĢtur. Nedeni,
omuzlarda enseye doğru çok yüksek basınç sonucu m. sternocleidomastoideusta meydana
gelen bir kanamadır. BaĢ hasarlı tarafa doğru, çene ise sağlıklı tarafa ve yukarıya doğru
eğilmiĢtir.
Sonuçta yüzün ilgili yarısının büyümesi durur ve göz ekseni eğrilir.


Tedavisi: Kasa bağlı eğri boyun düzeltilebilir. Ameliyat sonrası boyun ve baĢ,
nüksetmeyi önlemek için düzeltme pozisyonunda alçılanır veya torticollis ortezi
takılır.

1.1.1.2. Kemiğe Bağlı Eğri Boyun (Klippel-Feil Sendromu)
Kemiğe bağlı eğri boyun, doğuĢtan olan bir hatadır. Boyun omurgasında blok ve/veya
yarım omur olarak boyun eklemlerinin bazı kısımların eksik olması biçiminde görülen hatalı
oluĢumlardır. Kürek kemiğinin yüksekte olmasıyla küçük bir pterygium (kanat) oluĢur.
Klippel-Feil sendromunda diğer organları tutan hatalı oluĢumlar vardır.

1.1.1.3. Felce Bağlı Eğri Boyun
Felce bağlı eğri boynun nedeni, fiziksel hasarlar ya da m. sternocleidomastoideusun
felcine neden olan beyin hasarlarıdır. Bu hastalığa çoğunlukla yüz kaslarının krampları veya
tikler eĢlik eder.

1.1.2. DoğuĢtan Kısa Boyun
Seyrek görülen bir boyun deformasyonudur. Boyun doğuĢtan kısadır, baĢ omuzların
arasına gömülmüĢ gibidir, baĢ ve boyun hareketleri kısıtlanmıĢtır.
Gebeliğin ilk aylarında bilinmeyen bir nedenle embriyonun geliĢmesinin kusurlu
olması nedeniyle ortaya çıkar. Ailevi bir hastalık değildir.

1.1.3. Cervical Costa ve Torasik Outlet Sendromu
Cervical costa, normal sayıdaki kaburgalara ek olarak oluĢmuĢ ve yedinci cervical
vertabranın transvers çıkıntısı ile eklem yapan kaburgadır. Bazen sağ ve sol tarafta bazen de
tek tarafta bulunur çeĢitli uzunlukta olabilir. Bazen de tam uzunlukta bir kaburga
görünümündedir.

1.1.4. Cervical Pott Hastalığı (Cervical spondilitis tüberkülosa)
Diğer kemik ve eklem tüberkülozları gibi daima sekonder bir infeksiyondur. Primer
odaktan hematojen yayılma ile oluĢur. Dorsal ve lomber bölgelere oranla daha seyrek olarak
görülür. Hastaların çoğu çocuklar ve gençlerdir.
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1.1.5. Cervical Artroz
Cervival osteoartrit, cervical osteoartroz da denir. Artroz, yani dejeneratif eklem
bozuklukları cervical omurga da sık görülür. Orta yaĢlı kimselerde çok defa bir boyun
travmasından sonra baĢlayan bu bozukluklar ilerleyen yaĢla beraber artar.

1.1.6. Cervical Disk Hernisi
Intervertebral diskus hernisi daha çok lomber bölgede oluĢur. Cervical bölgede ise
daha seyrek görülür. BaĢlıca klinik bulguları boyunda sertlik ve ağrı, omuz ve kolda
nörolojik bulguları ile cervical artroza benzer.

1.2. Thoraks Hastalıkları
Arkada omurga, arka ve yanlardan çevreleyen kaburgalar, önde kıkırdak kaburgalar ve
sternum göğüs kafesinin kemik yapısını oluĢturur.
Thoraks deformasyonlarının çoğu sekonder derecededir, baĢka bir hastalığa eĢlik eder.
Örneğin, çan thoraks (raĢitizmde göğüs kafesinin çan Ģeklini alması) oluĢturan raĢitizm gibi.
Akciğer atelektazi, pnömokonyoz gibi iç hastalıklar da bu deformasyonlara neden olabilir.
Pnömokonyoz, akciğerlerde tozun birikimi sonucu doku hasarı ile seyreden hastalığa
genel olarak pnömokonyoz adı verilir.
Atelektazi, akciğerin bir kısmının ya da akciğerlerden birinin tümüyle büzüĢerek
yeterli geniĢleme yapamama yoluyla iĢlerliğini yitirmesidir.

1.2.1. Kunduracı (Huni) Göğüs (Pectus Excavatum)

Resim 1.2: Huni göğüs

Göğüs kemiği içeri çökmüĢtür. Bu da kalp için gerekli boĢluğun daralmasına neden
olmuĢtur. Nedenleri bilinmemektedir. Bir ligamentin sternumu omurgaya çekmesi Ģeklinde
bir yaralanma olabileceği ya da basit bir soya çekim olarak kabul edilebileceği tahmin
edilmektedir. Huni göğsün karĢısında göğüs omurgasında çok belirgin bir kifoz vardır.
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Cerrahi müdahaleye ancak daralma koroner kalp Ģikâyetlerine neden oluyorsa gerek
görülür. Bu tür Ģikâyetler huni göğüs ile bağlantılı olarak çok ender görülür.

1.2.2. Güvercin Göğüs (Pectus Carinatum)
Sternum, bir sandalın omurgası Ģeklinde dıĢa dönüktür. Bu, doğuĢtan olan bir hatalı
oluĢumdur ve hiçbir zaman pulmonal ya da koroner bozukluklara neden olmaz. Cerrahi
tedavi çoğunlukla estetik nedenlerle gerekli olur.

Resim 1.3: Güvercin göğüs

1.2.3. Fıçı Göğüs
Omur cisimlerinin yüksekliklerinin azalması ve yassılaĢması sonucunda göğüs
kafesinin de yüksekliği azalmıĢ ve yanlara doğru geniĢleyerek fıçı Ģeklini almıĢtır
(osteokondrodistrofi ve Morquio hastalığı).

1.2.4. Tietze Sendromu
Kaburgaların sternuma birleĢtikleri yerde sert ve ağrılı bir ĢiĢliğin oluĢmasıdır.
Gençlere ve orta yaĢlılarda çoğunlukla hanımlarda, en çok ikinci, bazen üç, dört ve beĢinci
kaburgalar üzerinde görülür.

1.2.5. DoğuĢtan Yüksek Skapula
Seyrek görülen bir konjenital anomalidir. Tek taraflı veya iki taraflı olarak görülebilir.
Skapula normal yerinden yukarıdadır, alt ucu arkaya ve yukarıya doğru kanat gibi kalkmıĢtır.
Ġki taraflı olduğu zaman baĢ yüksekteki omuzların arasına gömülmüĢ gibi durur ve bu durum
“Klippel-Feil” sendromuna benzer.

1.2.6. Konjenital Klavikula Psödoartrozu
Ender görülen bir anomalidir. Doğum esnasında olmuĢ klavicula kırığının
psödoartroza dönüĢmesi söz konusu değildir. Tam anlamı ile bir psödoartroz bebek doğar
doğmaz vardır.

1.2.7. Kleido-Kranial Disostoz
1897 de tarif edilmiĢtir. Ender görülen bir anomalidir. Klavicula deformitesine ek
olarak buraya yapıĢan trapezius, pektoralis major, deltoid ve sternokleidomastoid kaslarında
da anomaliler olabilir.
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1.2.8. Kanat (Winging) Skapula
Normalde toraksa bitiĢik olan skapulanın kanat Ģeklinde kalkması ve torakstan
uzaklaĢmasıdır. Skapulayı yerinde tutan serratus anterior kasının paralizisi veya travma
sonucunda skapulaya yapıĢtığı yerde yırtılması sonucu oluĢur.

1.3. Omurga Hastalıkları
Yandan bakıldığında normal bir omurga, vücudun dik durduğu konumda „S‟ Ģeklinde
iki adet kavise sahiptir. Bunun amacı, düzgün duruĢu temin etmek, baĢı aynı yükseklikte
tutmak ve aynı zamanda vücuda mümkün olan en yüksek düzeyde hareketlilik
kazandırmaktır.

1.3.1. Omurga Deformiteleri
Omurgada omur cisimleri, kaslar, ligamentler ve omurlar arası diskler hareket
fonksiyonunu hep birlikte çalıĢarak oluĢturur. Bu konstrüksiyon elemanlarının özelliklerinde
ya da Ģekillerinde aĢağıdaki nedenlerle sapmalar olabilir:








Kalça kontraktürleri
Bacak kısalıkları
Arnpütasyonlar
Thoraks deformasyonları
Gebelik
Diğer organik değiĢiklikler
AĢırı kilo

ġekil 1.1: Omurga deformiteleri
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1.3.1.1. Skolyoz
Skolyoz, frontal düzlemde omurgada görülen bütün sapmalardır.

Resim 1.4: Skolyoz

Skolyoz önce yapısal (strüktürel) ve yapısal olmayan (nonstrüktürel, postural) olmak
üzere ikiye ayrılır.
Yapısal skolyoz, omurganın eğriliğe katılan omurların aksiyal rotasyonu ile birlikte
yana eğrilmesi olarak tanımlanır. Üç boyutlu bir deformitedir.
Yapısal olmayan skolyoz, omurgada frontal planda yana eğrilik vardır ancak
omurların aksiyal rotasyonu yoktur.

ġekil 1.2: Skolyoz’da sırt deformitesi



Etjoloji ve sınıflama

Skolyozun,
Ģöyledir:







etyolojisine göre yapılan ve uluslararası kabul edilen sınıflandırması
Idiyopatik (nedeni bilinmeyen) skolyoz
Nöromuskuler skolyoz
Konjenital skolyoz
Nörofibromatozis skolyoz
Mezenkimal doku hastalıklarında görülen skolyoz
Adult skolyoz
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Idiyopatik (nedeni bilinmeyen) skolyoz, tüm skolyozların % 75-80‟ini oluĢturur.
Ortaya çıktığı yaĢa göre infantil (0-3 yaĢ arası), juvenil (3-10 yaĢ arası) ve adolesan (10
yaĢından sonra) olmak üzere üçe ayrılır.
Nöromuskuler skolyoz, temelindeki patolojiye göre nöropatik ya da miyopatik
kaynaklı olabilir. Nöromuskuler skolyoz genelde ilerleyicidir. Korse, tedavi etmekten ziyade
hastanın yaĢını, cerrahi tedavi için uygun bir döneme geciktirmek amacı ile uygulanır.
Konjenital skolyoz, diğer konjenital omurga deformitelerinde de olduğu gibi
omurganın embriyolojik döneminde meydana gelen oluĢum kusuru olarak kabul edilir.
Nörofibromatozis skolyoz, genetik yolla nakledilen bir hastalıktır. Omurgada sıklıkla
deformiteye yol açar. Nörofibromatozis skolyozda sıklıkla kifoskolyoza rastlanır.
Mezenkimal doku hastalıklarında görülen skolyoz, birçok konjenital mezenkimal doku
hastalığında (dwarfizm, Morquio hastalığı, Marfan sendromu, osteogenezis imperfekta),
kemikler, ligamentler, tendonlar ve kardovasküler sistem tutulumu ile birlikte skolyoz da
görülebilir.
Adult skolyoz, eriĢkinlerde adolesan baĢlangıçlı idiopatik skolyoz olabileceği gibi ileri
yaĢlarda diskin dejeneratif yıpranması, dejeneratif lomber instabilite, spondilolistezis gibi
çeĢitli nedenlerle skolyoz geliĢebilir. Ortalama eriĢkinlerde % 1,5-3,9 oranında skolyoz
görülmektedir.


ġekillerine göre skolyozlar aĢağıdaki gibi sınıflandırılır:





C skolyozlar
S skolyozlar
Çift S skolyozlar
Üçlü skolyozlar

ġekil 1.3: Skolyoz çeĢitleri
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Tedavisi: Skolyoz tedavisinde deformitenin ilerlemesini durdurmak veya
düzeltmek için skolyozun seviyesine göre hastadan alınan alçı ölçüye göre
skolyoz ortezleri kullanılır.

1.3.1.2.Kifoz
Omurganın çeĢitli bölümlerinde fizyolojik değerlerden daha fazla posterior konveks
angulasyon (açılanma) oluĢması olara tanımlanır. Tam fiske oluĢmamıĢ kifoz deformiteleri
tedavisinde çeĢitli ortezlerden faydalanılabilir.


YaĢlılarda kifoz

YaĢlılarda kifoz, omurlar arası disklerin dejenerasyonu (aĢınma) veya osteoporoz
(kemik erimesi) sonucu patolojik kama omur oluĢumu nedeniyle göğüs kifozunda artma
durumudur.

Resim 1.5: YaĢlılarda kifoz



Gençlerde kifoz (Morbus scheuermann)

Morbus scheuermann nedeniyle fikse olmuĢ Ģiddetli bir kifoz meydana gelebilir. Bu
durumda gençlik kifozundan ya da ilerleyen kifozdan bahsedilir. Tedavi için en iyi dönem
büyüme dönemidir. Bu dönemde çok Ģiddetli bir kifozun belirginleĢmesini engellemek
mümkün olur.

ġekil 1.4: Gençlerde kifoz
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Tedavisi: Becker korsesi ya da münster-hepp korsesi gibi semiaktif (yarı
aktif) korselerle desteklenmiĢ fizyoterapi ile yapılır. Becker korsesi üç
noktaya yerleĢtirilir: Öne doğru eğilmenin en fazla olduğu nokta, kavis
ucunun en üst noktası ve sacrumdur. Bu Ģekilde vücut, doğru pozisyonda
tutulur.

Bu Ģekilde, morbus scheuermann sırasında meydana gelen deformasyonların ilgili
omur segmentlerini doğru pozisyonda sertleĢtirmesi ümit edilmektedir.


Oturma kifozu

Oturma kifozu, dorsolumbal geçiĢteki bir kifoz olup süt çocuğunda çocuk oturmaya
baĢladıktan sonra meydana gelir. Zaman zaman bundan daha geç veya daha erken ortaya
çıkması da mümkündür. Bu dönemde thorakal omurga gergindir, üst lumbal omurga öne
doğru eğilmiĢtir, esas bükülme ise alt lumbal bölgededir. Fakat thorakal omurga, bu
bükülmeyi dengeleyemez, yani geriye doğru bükülemez. Bu nedenle omurların ön kenarları
aĢırı Ģekilde yük altında kalmıĢ olur. Zamanla kama omurlar oluĢur ve bunlara dejeneratif
değiĢiklikler ile kas yetersizlikleri eĢlik eder.
Nedeni açıklığa kavuĢmamıĢtır. Oturma kifozu, kalça displazisinin alçı ile
tedavisinden sonra da meydana gelebılir.


Tedavisi: Kifotik bölgeye bir destek yastığı konularak yapılan alçı yatak,
karın üstü yatmak, fizyoterapi ve tahta/plastik atel destekten ibarettir.

1.3.1.3. Lordoz
Lordoz, arkaya yönelik konkavlıktaki kavsin artması ile tanınır. ArtmıĢ lordozu olan
kiĢilerin abdomeni çoğunlukla öne çıkık, pelvisi Ģiddetli Ģekilde öne doğru eğimlidir, sacrum
da buna bağlı olarak çok Ģiddetli Ģekilde çapraz pozisyon almıĢtır ve pelvis kanatları vertikal
Ģekilde aĢağıya dönüktür. Tedavisinde çeĢitli lordoz ortezleri uygulanabilir.
ArtmıĢ bir lordozun nedeni aĢağıdaki gibi olabilir:



DoğuĢtan olan bir kalça lüksasyonunun kompenzasyonu niteliğinde, koksaljide,
spondilolistezde ve benzeri semptomatik nedenler
Bir felç, sırt veya karın kaslarında yetersizlik sonucu

Resim 1.6: Lordoz
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1.3.1.4. Hiperlordoz
Hiperlordoz, herhangi bir hastalık özelliği taĢımayan ve öne doğru bükülmenin
vurgulandığı bir durumdur. Örneğin gebelikte, lumbosacral geçiĢ omurlarında, ĢiĢmanlıkta,
göbeklilikte ve kalçalarda bükülme kontraktürü olduğunda sekonder nitelikte bir hiperlordoz
görülür.


Tedavisi: Nedeni ile mücadele edilerek yapılır, örneğin zayıflama sağlanır veya
bel kemerlerinin, bel korsajlarının veya hafif korselerin uygulanması temin
edilir.

1.3.1.5. Sırt Deformiteleri
Kifoz arttığında veya kifoz ile lordoz düzleĢtiğinde ve omur cisimlerinin Ģekline bağlı
olarak fikse olduğunda yapısal (strüktürel) yuvarlak sırttan ve yapısal düz sırttan söz edilir.

ġekil 1.5: Sırt deformiteleri



Yuvarlak sırt

Yuvarlak sırt, orta dereceli bir lumbal lordozda görülen artmıĢ bir thorakal kifozdur.
Kollar öne doğru sarkar ve baĢ öne doğru düĢecekmiĢ gibi görünür.





Kalça düzgünlüğü normaldir.
Göğüs kifozunda artıĢ vardır.
Juvinil kifoz (gençlik kifozu), adolescens (geliĢen) kifoz ya da yaĢlılık
kifozu (Scheuermann hastalığı)

DıĢarlak sırt

DıĢarlak sırt, artmıĢ bir lumbal lordoz eĢliğinde görülen artmıĢ bir thorakal kifozdur.


Kalça düzgünlüğü yetersizdir.
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Bel lordozunda ve göğüs kifozunda artıĢ vardır.

Düz sırt

Düz sırtta sırttaki çift kavis ya çok hafiftir ya da neredeyse hiç yoktur. Bundan sırtın
fikse olduğu sonucu çıkarılmamalıdır ama düz sırt sonucu hareketlilikte kısıtlanma olur.





Pelvis çok diktir.
Bel lordoz‟u yukarıya kaymıĢtır.
Göğüs kifoz‟u yassılmıĢtır.
Tedavisi: Aktif egzersizler ve yarı aktif bandaj veya korselerle
desteklenmeyi içeren fizyoterapiden ibarettir.

1.4. Omurga Ġnfeksiyonları
BaĢlıca omurga infeksiyon hastalıkları; omurga tüberkülozu, omurga osteomiyeliti,
intervertebral disk infeksiyonu, omurganın brusella infeksiyonu, omurganın sallamonella
infeksiyonu, omurganın mantar infeksiyonu ve omurganın kist hidatik lezyonudur.

1.4.1. Omurga Tüberkülozu
Omurga tüberkülozu, ilk kez 1779 yılında Percival Pott tarafından tanımlanmıĢtır. Bu
nedenle de Pott hastalığı olarak bilinmektedir.
Solunum ya da sindirim sistemine giren tüberküloz basillerinin buraya yerleĢtikten
sonra hematojen yolla omurgaya yerleĢmesi Ģeklinde olabileceği gibi abdominal ve pelvis içi
organ ve özellikleri genito-üriner organ tüberkülozunun komĢu lomber omurgalara direkt
bulaĢması yoluyla da oluĢabilir.

1.4.2. Omurga Osteomiyeliti
ÇeĢitli yayınlarda tüm bakteriyal osteomiyelitlerin % 4-8 arasında olduğu
bildirilmektedir. EriĢkinlerde ve erkeklerde daha sık görülür. Abse sıklıkla cervical bölgede
retrofarengial bölgeye, thoracal bölgede paraspinal alana, lumbal bölgede psoas kasının içine
yayılır.

1.4.3. Ġntervertebral Disk Ġnfeksiyonu
EriĢkinlerde disk avasküler olmasına karĢın çocuklarda kan damarları vardır. Bu
nedenle çocuklarda disk hematojen yolla infeksiyona uğrayabilir. En sık 2-6 yaĢları arasında
rastlanır.
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1.4.4. Omurganın Brusella Ġnfeksiyonu
Omurgalar, özellikle en sık lomber bölge, infeksiyona en sık yakalanan iskelet
bölgesidir. Tüm kemik tutulumlarının 2/3‟ü omurgada görülür. Uzun kemiklerde, kalça ve
diz gibi eklemlerde de infeksiyon görülebilir.

1.4.5. Omurga Salmonella Ġnfeksiyonu
Tifoya bağlı salmonella infeksiyonu son yıllarda çok azalmıĢtır. Radyografide omurga
cisminde delik tarzında birçok leke görülür.

1.4.6. Omurganın Mantar Ġnfeksiyonu
Genelde akciğer olmak üzere iç organ yayılımından komĢuluk yoluyla omurgaya
geçer. Hemen hepsinde baĢka kemiklerin yanı sıra omurga tutulumu vardır.

1.4.7. Spondilit (Omur Ġltihabı)
Omurgada spesifik ve spesifik olmayan iltihaplar görülür. Çoğu durumda bakteriler
kan yoluyla omurgalara girmektedir. Hastalık, omurgada bir ödem ile baĢlar, ardından
dıĢarıya doğru açılan ve kaslar boyunca yayılan bir apse oluĢumu görülür. Apse, spinal
kanalın içine doğru da yayılabilir. Bu durumda bir felce neden olur.
Spesifik iltihaplar, genelde iltihabın her türlü belirtilerine sahiptir:




Kızarıklık, ĢiĢme, ateĢ, ağrı. Fakat bütün kronik osteomiyelitlerde olduğu gibi
bunlar da gizli seyredebilir.
Özellikle de tüberküloz olmak üzere bazı spesifik iltihaplar, herhangi bir iltihap
belirtisi göstermeksizin gizlice seyreder.
Kaslar boyunca çöken iltihap, düĢük apse olarak anılır.


Tedavisi: Ġltihap kaynağının cerrahi yolla uzaklaĢtırılması ve omurgaların
çökmesini engellemek için alçı yatak, cerrahi bloklama, kemik
transplantantı konulması gibi iĢlemlerdir. Tedavinin antibiyotiklerle veya
tüberkülostatiklerle, yatak istirahati ve gergili yatakla desteklenmesi
gerekir.

Ameliyata iliĢkin endikasyonlar Ģüphelidir. Felç tehlikesini sadece spondilit
oluĢturmaz, ameliyatta da bu tehlike vardır.
Spondilitte komĢu omurgalar da enfeksiyona maruz kalır ve buna bağlı olarak komĢu
omurgalar üzerinden iltihabi hastalık yayılır.
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1.4.8. Romatoid Spondilit
Romatoid spondilitin en sık görüleni ve bilineni, omurga üzerindeki etkileriyle morbus
bechterewdir ve özellikle 18 ile 20 yaĢ arasındaki erkekleri muhtemelen 35 yaĢına kadar
tutar. Morbus bechterew omurganın sacrumdan boyun eklemlerine kadar sertleĢmesine
neden olur. Ġltihabın aĢırı ağrı yapması nedeniyle hasta hareket etmekten kaçınır. Müdahale
edilmemesi hâlinde hasta, baĢını bile kaldıramayacak derecede bir kifoza sahip olur.


Tedavisi: Ağrı dindirici ilaçlarla, ağrı kesicilerin etkisi altında uygulanması
mümkün olan hareket terapisi ile yapılır.

Morbus bechterewde görülen romatizmal iltihap, proliferasyon yapan (yayılan) bir
iltihaptır ve sertleĢmeye neden olan kemik oluĢumlarına da neden olur.
Öte yandan primer kronik poliartritte görülen iltihaplar ise rarefikasyon yapan (azalan)
iltihaplardır. Bunlar arızalara ve çökmelere, sonra da çöken omurlar üzerinde reaksiyonlara
neden olur. Primer kronik poliartritli hastalarda, eklemleri ya da yapay eklemlerin
yerleĢtirilmesi için ameliyata ihtiyaç vardır. Anestezist, hastanın baĢını yerleĢtirirken boyun
omurgasının kemiğin rarefiksasyonu nedeniyle hipermobil (çok hareketli) olduğunu ve
kırılabileceğini dikkate almalıdır.

1.5. Omurgadaki Dejeneratif Hastalıkları
Dejeneratif değiĢiklikler, omurlar arası diskler bölgesinde, omur eklemleri bölgesinde
ve processi spinosi bölgesinde oluĢur. Bir hareket segmenti seviyesinde bir elemanın
dejenere olması durumunda bütün yapı elemanları etkilenmektedir.

Resim 1.7: Omurgadaki dejeneratif değiĢiklikler
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1.5.1. Omurlar Arası Disklerde Dejenerasyon (Discus Ġntervertebralis)
Omurlar arası disklerde dejenerasyon, daima hareket segmentinin tamamını hedef alır.
Fakat erken devrede geç devredekinden farklı değiĢiklikler meydana gelir. Bu nedenle
burada farklılıklar görülür. Spondylosis deformans (deformasyon spondilozu), disk hernisi
ve omurlar arasındaki osteokondroz aynı hastalık tablosunun farklı farklı devreleridir.
Disk, dıĢ yüzde fibröz bir halka (anulus fibrosus) ile jelatinimsi bir çekirdekten
(nucleus pulposus) meydana gelmektedir. Bu çekirdek, kapalı bir ortamdaki bir sıvı gibi
davranır ve bu nedenle sıkıĢtırılabilir nitelikte değildir.
Disk, dejenere olduğunda nucleus (çekirdek) baĢlangıçta normal durumunu muhafaza
eder, fakat fibröz halkada küçük yırtıklar meydana gelir. Nucleus, genelde öne ve yanlara
doğru, bazen de arkaya doğru olmak üzere bu yırtıkların içine girer.
Spondilozda anulus fibrosustaki yırtıklara tepki olarak ortaya çıkan kemiksi atıklar
oluĢur. Bu kemiksi atıkların çok büyük olması hâlinde spondylosis deformanstan söz edilir.
Bu atıkların oluĢumu ile Ģikâyetler arasında ender olarak bağlantı vardır. Klinik olarak
harekette kısıtlanma, muhtemelen kifozun fiksasyonu eĢliğinde artması görülür.
Klinik belirtiler gösteren disk prolapsı, nucleus pulposus maddesinin arkaya ve yana
prolapsıdır. Bu sırada dıĢarı çıkan malzeme omuriliğe ve segment seviyesinde çıkan sinir
köklerine basınç yapabilir. Bu durum hafif hâlde disk prolapsı seviyesinde sırt ağrılarına,
ağır hâlde omurganın antaijik bükülmesiyle birlikte iskialjiye, lumbal ağrılara, bacağa
yayılan ağrılara, felç belirtilerine ve bacakta duyarlılık bozuklukları ile kiriĢ reflekslerinin
kaybına neden olur.
DıĢarıya çıkan disk malzemesinin sinir köklerine S1‟den aĢağıya doğru baskı yapması
hâlinde mesane ve bağırsak boĢaltım bozukluklarına neden olur.
Intervertebral osteokondroz, önce röntgende omurlar arası alanın azalması olarak
görülür. Bunun nedeni, nucleus pulposusun da kurumaya baĢlamasıdır. Çekirdek, gerilme
kuvvetini yitirir ve omurlar üst üste biner. Bu durumda hareketler kemiklere de baskı yapar
ve skleroz veya spondilotik tırtıl oluĢumu gibi artroz belirtilerine neden olur. Omurlar
arasındaki alanın daralması sonucu ligamentler de gerginliklerini kaybederler ve ilgili
hareket segmentinde stabilite kaybı olur. Bu durumda da disk malzemesinin spinal kanala
veya foramina intervertebrale‟ye taĢması mümkündür.


Tedavisi: Kronik ağrı hâllerinde ağrı kesici ilaçlardan ve fizyoterapiden
ibarettir. Omurganın instabilitesinin kas sistemi güçlendirilmek suretiyle
dengelenmesi ümit edilir. Buna destek olarak bir bel korsajı veya bir bel
korsesi uygulanabilir.
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Cerrahi iĢlemler çok komplikedir. Sinirlerin sıkıĢacağı ve omurganın da stabilize
edilmesi gerekeceği dikkate alınmalıdır. Bilinen baskı kaldırıcı ameliyatları, instabiliteyi
artırmaktadır.
Gerek baskının azaltılması gerekse bir sertleĢtirme ameliyatının eklem uzantıları
vasıtasıyla dorsal taraftan ya da ventral taraftan yapılması gerekebilir.

1.5.2. Spondil Artroz
Spondil artroz, küçük omur eklemlerindeki dejeneratif değiĢikliklerdir. Kıkırdak
tükenir, eklem yüzeyi skleroza maruz kalır ve kemiksi kenar çıkıntıları oluĢur.
ġiddetli bir periartikuler ĢiĢkinlik ile kenar çıkıntıları, sonuçta foramina
intervertebraleayı spondil artrozun son devresinde de felç belirtileri oluĢacak Ģekilde
daraltabilir.
Her artrozun tipik özelliği olan ve spondil artrozda da harekete baĢlarken yük
altındayken ve hareketsiz durumda iken eklemde ağrılara neden olur. ġikayetler, spondil
artrozun bulunduğu seviyede lokalize olmuĢtur.
Spondil artroz da hareket segmentindeki dejenerasyonun ayrılmaz bir parçasıdır.
Herhangi bir hareket segmenti seviyesinde bir osteokondroz mevcut olması hâlinde spondil
artroz oluĢur.

1.5.3. Lumbago
Lumbago, lumbal bölgedeki ağrıları ifade eder. Lumbago‟nun muhtemel nedeni,
ligamentlerin aĢırı esnemesiyle devam eden ani sublüksasyondur.
Bu mekanizma, ancak hareket segmentinde instabiliteye neden olmuĢ dejeneratif
değiĢiklikler olduğunda baĢ gösterir. Bir lumbago aylar ya da yıllar boyunca nüksederek
ortaya çıkabilir.

Resim 1.8: Lumbago ağrısı
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Tedavisi: Ġlk aĢamada ilaç tedavisi ve fizik tedavi uygulanır. Cerrahi müdahale
için osteochondrosis intervertebralis konusunda belirtilen ölçütler geçerlidir.
Yükten arındırıcı operasyonların (disk herrnisi ameliyatları) ancak nörolojik
eksiklikler de mevcut olduğunda kesin endike olduğu dikkate alınmalıdır.

1.5.4. Morbus Baastrup
Bu, lordozun artması sonucu birbirleriyle doğrudan kontakt durumuna gelmiĢ ve bu
nedenle dejenere olan processi spinasilerin uçlarındaki dejeneratif değiĢikliklerdir. Morbus
baastrup geçmiĢte çok önemsenmiĢtir.
Bugün ise bunun daha çok çoğu hâllerde hiçbir Ģikâyete neden olmayan klinik açıdan
önemsiz bir olay olduğu görüĢü hâkimdir. GeçmiĢte spinoid çıkıntıların cerrahi yolla
uzaklaĢtırılması tartıĢılmıĢtır.

1.5.5. Spondilolistezis
Spondilolistezis, çoğunlukla lumbal omurgada, beĢinci bel omur cismi ile birinci
sacral omur cismi arasında, dördüncü ve beĢinci bel omur cisimleri arasında görülür.
Spondilolistezis daima omur yaylarındaki interartiküler kısımdaki bir lizis veya bir dispiazi
ile bağlantılıdır.
Nedenleri tartıĢılmaktadır. Bir kaza nedeniyle oluĢan salt travmatik bir geliĢme söz
konusu değildir. Özellikle de büyüme çağında olmak üzere (aletli jimnastik) yıllar içinde
küçük mikro travmalar oluĢması muhtemel bir nedendir. Diğer nedenler ise doğuĢtan
dispozisyon ya da bir kerelik hatalı omur oluĢumlarıdır.
Spondilolistezis daima kayan omura, yani üstteki omura göre belirtilir. Kayma sonucu
hâlen birbirine yönelmiĢ, küçük yüzeylere sahip olan omurlar, dejeneratif değiĢikliklerle
tepkimeye girebilir. Eğer bir atkı oluĢması söz konusu olursa omur kayması durur. Omur
kaymasının durmadığı aksine omur cisimlerinden biri altındaki omur cisminin üzerine
katlanana kadar devam ettiği hâller de vardır. Bu durumda bir spondiloptozdan söz edilir.

Resim 1.9: Spondilolistez
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Spondilolistezis, genelde sadece ağrıya neden olur. Bacaklara yayılan ağrılar sinir
köklerinin yayılımına göre değiĢir, çoğunlukla yan taraflar boyunca ortaya çıkar. Omurdaki
kaymanın Ģiddetli olması hâlinde sinir köklerinin kompresyonu da mümkündür.


Tedavisi:





Stabilize edici fizik tedavi
Bel korsesi
ġiddetli ağrılı hâllerde cerrahi yolla repozisyon ve fiksasyon
Spondilolistez ameliyatlarındaki baĢarısızlık oranı yaklaĢık % 30‟dur.

1.5.6. Bel Fıtığı
Bel fıtığı, yüksek enerjili zorlanmalarda daha çok gençlerde ya da diskin dejenere
olması sonucu orta yaĢ üstündeki insanlarda meydana gelir. En çok belde, sonra boyunda ve
çok daha seyrek olarak torakal bölgede görülür. Belde en sık L4-L5 ve L5-S1 aralığında
meydana gelir.
Zamanla baĢlangıçta belde yoğunlaĢan ağrı, daha çok ekstremitelere yerleĢir.
Ekstremitede ağrılı kas spazmı, yanma, bazen üĢüme, uyuĢma ve karıncalanma Ģeklinde
Ģikâyetler vardır.


Tedavisi: BaĢlangıç döneminde istirahattır. Sırt ve bel kaslarını güçlendirici
egzersizlere baĢlanmalıdır. Ġleri safhalarda ise cerrahi müdahale uygulanır.

1.6. Omurgadaki Metabolizma Bozukluklar
En önemlileri raĢitizm, osteoporoz, gut ve osteomalazidir.

1.6.1. RaĢitizm
RaĢitizm, çoğunlukla D vitamini eksikliğine bağlı olan, genellikle 6 aylık-18 aylık
çocuklarda görülen kemik hastalığıdır. Kemik oluĢumunun tam olmaması nedeniyle tedavisi
geciktirilmiĢ, ihmal edilmiĢ vakalarda uzun kemiklerde Ģekil bozukluğu meydana getirir.
Günümüzde ender rastlanan bir hastalık olan, oysa 20. yüzyıl baĢlarında Kuzey
Avrupa ülkelerinde doğan çocukların yaklaĢık %90'ının 4 yaĢına gelmeden ölmelerine yol
açan raĢitizm, omurga, kol ve bacak kemiklerinde biçim bozukluklarına yol açar. BaĢlıca
nedeni güneĢ yetersizliğine bağlı D vitamini eksikliğidir. Çok ender rastlanan bir nedeni de
bazı böbrek borucukları hastalıklarıdır. D vitamini eksikliğinden kaynaklanan raĢitizm, biçim
bozuklukları bırakarak kendiliğinden iyileĢme gösterir. D vitamini iyileĢmeyi sağlarsa da
doğuĢtan baĢlanarak 18. aya ya da 2 yaĢına kadar D vitamini vermek yoluyla ortaya
çıkmasını önlemek daha doğru bir yöntem olur.
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1.6.2. Osteoporoz
Osteoporoz veya kemik erimesi, kemik metabolizmasındaki bir bozukluk sonucunda
kemikteki protein örgüsünün seyrelmesiyle iskelette ortaya çıkan ve kemiklerin çok kolay
kırılabilmesine sebep olan bir hastalıktır.
Kemiğin birim hacimdeki mineral yoğunluğu azalmıĢtır. Bu nedenle kemikler daha
kolay kırılır hâle gelir. En çok omurlarda, kalça ve bilek kemiklerinde görülse de vücuttaki
bütün kemikler bu durumdan etkilenir. Her iki cinste de görülebilmekle beraber
hastaların %80'i kadındır.

1.6.3. Osteomalazi
Osteomalazi kemik mineralizasyonda bir defekt sonucunda kemiklerdeki
mineralizasyon eksikliğini anlatmak için kullanılan genel bir terim. Osteomalazinin
çocuklarda görülen formu raĢitizm diye adlandırılır. Osteomalazi adı ise daha çok
eriĢkinlerde görülen hâline verilir.
En sık görülen semptomlar, kas zayıflığı, kemiklerde kırılganlık, tüm vücutta yaygın
ağrıdır. D vitamini eksikliği veya D vitamini metabolizması ile ilgili bozukluklar
sorumludur.

1.6.4. Gut
Gut, metabolik bir eklem hastalığıdır. Kanda protein metabolizmasının son
ürünlerinden biri olan ürik asit artıĢı ile karakterizedir. Artan ürik asit özellikle eklemlerde
birikerek ağrı ve iltihaba yol açar. Kralların hastalığı ve hastalıkların kralı olarak da bilinir.
Tüm romatizma türleri içerisinde en ağrılı olanıdır. Alkollü içecekler de gut hastalığı
oluĢumunda önemli bir etkendir. Hastalıkta eklem ağrıları görülür. Gut hastalarının protein
ağırlıklı beslenmeleri krizi tetikleyebilir.

1.7. Omurga Tümörleri
Omurgada birçok primer tümör görülebilir. Bunların bir bölümü iyi huylu (selim), bir
bölümü de kötü huylu (habis) türdendir.

1.7.1. Spinal Tümörler
Omurganın hemangiom gibi primer tümörleri çok ender görülür. Sekonder tümörlere
daha çok rastlanır. ġu karsinomlar kemikte metastas yapar: BronĢiyal karsinom, prostat
karsinomu, meme karsinomu, tiroid bezi tümörleri.


Tedavisi: Ortopedi tekniği ile ilgili olarak bel korsajları, korseler, boyun
destekleri. Cerrahi yoldan ender olarak fiksasyon, röntgen ve gamma ıĢın
tedavisi, sitostatikler.
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1.8. DoğuĢtan Olma (Konjenital) Omurga Lezyonları
Embriyonun normal geliĢiminde bir omurda bulunan çeĢitli büyüme çekirdekleri bir
arada bağlanmıĢtır. Spina bifida occultanın dorsal tarafında ise bu yoktur.
Arızalar küçük ve tamamen önemsiz olabildiği gibi arka tarafta içinde omurilik
bulunan bir kese oluĢacak ölçüde büyük de olabilir. Bu durumda bir meningozel vakasından
söz edilir. Meninks, beyni ve omuriliği içine alan bütün membranlardır. Meningozeli olan
çocuklar hiçbir zaman felçli değildir.
Fakat kese oluĢumu omuriliği de sarmıĢsa mesane, rektum ve bacak felçleri görülür.
Bu durumda bir meningomiyelozel vakasından söz edilir.
Spina bifida posterior en sık rastlanan doğuĢtan omur geliĢimi bozukluğudur. Bir spina
bifida posterior bölgesinde sıklıkta bir naevus pigmentosus veya bir naevus pigmentosus
pillosus da vardır.

1.9. Omurdaki Hatalı OluĢumlar
DoğuĢtan olma (konjenital) kama omur, blok omur ve omur adedinde sapmalar olarak
görülür.

1.9.1. DoğuĢtan Olma (Konjenital) Kama Omur
Konjenital kama omurda omurun sadece bir tarafı vardır. Omurun kama Ģeklinde
olması, kifoz ya da skolyoz ya da her ikisinin birden oluĢumuna neden olur. Ancak
genellikle baskı yapan bir hatalı oluĢumla yani bir kama omur ya da benzeri bir deformite ile
birlikte görülür.

1.9.2. Blok Omur
Omurlar, görünürde herhangi bir neden olmaksızın kendi aralarında bloku aĢabilir. En
bilinen blok omur oluĢumları boyun omurgası bölgesinde olanlardır (Klippei-Feil
sendromu).

1.9.3. Omur Adedinde Sapmalar
Zaman zaman omurların adedinde de sapmalar meydana gelir (örneğin on bir thorakal
omurga ya da lumbosakral geçiĢte birinci sacral omurun bir lumbal omur gibi geliĢmiĢ
olması nedeniyle bir geçiĢ bozukluğuna bağlı olarak altı adet serbest lumbal omurun olması
gibi).
Bu tür sapmalar, örneğin beĢinci lumbal omurun sağ tarafta sacrumun bir parçası gibi
geliĢmiĢ, fakat sol tarafta lumbal omur gibi normal bir yatay uzantıya sahip olması Ģeklinde
yarım tarafta da görülebilir.
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1.10. Omurga Travmaları
Hiperfleksiyon travması ve hiperekstansiyon travması Ģeklinde görülür.

1.10.1. Hiperfleksiyon Travması
Hiperfleksiyon travması, thorakal ve lumbal bölgedeki omurlarda kompresyon
fraktürlerine neden olur. Kompresyon fraktürleri de omur eklemlerinde ve bağ yapılarında
herhangi bir rüptür oluĢmaksızın kama omur oluĢumuna neden olabilir.

1.10.2. Hiperekstansiyon Travması
GeniĢ bir hiperekstansiyon, omurlardaki uzunlamasına bağların yırtılması ve eklem
uzantılarındaki hasarlarla birlikte görülür. YumuĢak kısımlara baskı olması nedeniyle
omurilikte oluĢacak bir baskının yarattığı tehlike, fleksiyon travmasından daha büyüktür.


Tedavisi: Üç noktalı korse, boyun omurgası bölgesinde boyun desteği kullanılır.
Eğer baĢ eklemleri maruz kalmıĢsa ortezle baĢın rotasyonunu engellemek
gerekir. ġiddetli çökmelerde omurganın ekstansiyonu ve cerrahi yolla
stabilizasyonu uygulanır.

1.11. Gövde Ortezi Alçı Modeli Ġçin Hazırlık Yapmak
Pozitif alçı model elde etmek için negatif alçı kalıbı alçı solüsyon ile doldurulur.
Bunun için aĢağıdaki iĢlemler sırasıyla takip edilir.







ĠĢaretlemeler, kopya kalemi ile belirginleĢtirilir.
Kol delikleri, alçı longetleri ile kapatılır.
Negatif kalıbın alt kısmı longetler 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 en az 2/3oranında alçı pozitif içine uzanmalı ve takriben 30 cm
dıĢarıya taĢmalıdır. Alçının ağırlığını taĢıyabilmesi için çubuğun yeterince
sağlam olması gerekir (ġekil 1.7).

ġekil 1.6: Negatif alçı kalıbın hazırlanması
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Alçı ile doldurmadan önce çubuk, tutmaya hazır bir Ģekilde alçının yanına
konulur. Çubuk sertleĢme süresinde hareket ettirilmemelidir. Çünkü o, kendini
alçı ile bağlamalıdır.

1.11.1. Negatif Alçı Kalıp Ġçine Alçı Dökümü




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.
Alçının sertleĢmesinden sonra, alçı negatifi soyulur.

ġekil 1.7: Negatif alçı kalıbın alçı ile doldurulması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gövde ortezi alçı modeli için negatif alçı kalıbını alçı solüsyon ile doldurunuz.
ĠĢlem Basamakları

Öneriler

 Negatif alçı kalıbı dıĢtan bağlayınız.
 Triko çorap, ip vb. kullanınız.
 Göğüs, bel ve kalça çevresini bağlayınız.

 Negatif alçı kalıbın için izole ediniz.

 Pudra, sabunlu su, vb. izolasyon
malzemesi kullanınız.
 Alçı kalıbın tüm iç yüzeyini izole ediniz.

 Bağlantı borusunu yerleĢtiriniz.

 Alçı solüsyonunu hazırlayınız.
 Negatif alçı kalıbı alçı solüsyon ile
doldurunuz.

 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 borunun/çubuğunun en
az 2/3‟ü alçı içinde olmalıdır.
 Metal borunun takribi 30 cm‟sinin alçı
dıĢında kalmasına dikkat ediniz.

 Alçı solüsyonu homojen biçimde iyice
karıĢtırınız.
 Alçı
içinde
hava
kabarcıkları
kalmamasına özen gösteriniz.
 Alçı solüsyonunu alçı kalıba tam
doluncaya kadar dökünüz.
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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. Negatif alçı kalıbı dıĢtan bağlayabildiniz mi?
2. Negatif alçı kalıbın içini izole edebildiniz mi?
3. Bağlantı borusunu yerleĢtirebildiniz mi?
4. Alçı solüsyonu homojen hazırlayabildiniz mi?
5. 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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Boynun ve baĢın rotasyon konumunda ve eğri olarak tutulması deformitesine ne ad
verilir?
A) Pectus excavatum
B) Torticollis
C) Skolyoz
D) Lordoz
E) Pectus Carinatum

2.

Göğüs kemiğinin içeri çökmesine ne ad verilir?
A) Spodilolistez
B) Lordoz
C) Kifoz
D) Pectus excavatum
E) Pectus carinatum

3.

Güvercin göğüs aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Torticolis
B) Pectus carinatum
C) Pectus excavatus
D) Lumbago
E) Skolyoz

4.

Omurganın arkaya doğru konveks sapmasına ne ad verilir?
A) Kifoz
B) Lordoz
C) Skolyoz
D) Torticolis
E) Lumbago

5.

Morbus scheuermann aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Hiperextansiyon
B) Hiperlordoz
C) Gençlerde skolyoz
D) Gençlerde lordoz
E) Gençlerde kifoz

6.

Skolyozlarda kaç derece sonrası cerrahi operasyon gerektirir?
A) 20 - 30°
B) 10 - 20°
C) 20°- 40°
D) 70° ve üstü
E) 50° ve üstü
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7.

Spondilit hastalığı aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Omur iltihabı
B) Kas iltihabı
C) Eklem iltihabı
D) Kemik iltihabı
E) Sinir iltihabı

8.

Omurlar arası disklerde oluĢan dejenerasyona ne ad verilir?
A) Spondilit
B) Discus intervertebralis
C) Spina illiaca
D) Promontorium
E) Sacrum

9.

Negatif alçı kalıbın içi neden izole edilmelidir?
A) Negatif alçı kalıbın pozitif alçıdan kolay ayrılması için
B) Negatif alçı kalıbın pozitif alçıya iyi yapıĢması için
C) Negatif alçı kalıbın düzgün Ģekil alması için
D) Pozitif alçının düzgün Ģekil için
E) Hiçbiri

10.

Negatif alçı kalıbın içine yerleĢtirilen metal boru, en az ne kadar alçının içinde
olmalıdır?
A) 1/4
B) 1/5
C) 2/3
D) 3/3
E) Hiçbiri

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

ARAġTIRMA



Omurga eklemlerini araĢtırarak arkadaĢlarınız ile tartıĢınız.
Gövde alçı modeli üzerinde yüke hassas ve önemli noktaları araĢtırınız.

2. GÖVDE ORTEZĠ ALÇI MODELAJI
Gövde ortezinin alçı modelajı yapılırken gövde eklemlerinin pozisyonları, hastanın
solunum ve dolaĢım sistemi dikkate alınmalıdır. Ayrıca yüke hassas noktalar belirlenir ve bu
bölgelere alçı eklenerek yükten arındırılır.

2.1. Columna Vertebralisin (Omurga) Eklemleri
Omurlar arasında symphysis intervertebralis ve art. zygapophysialis olmak üzere iki
eklem bulunur.

2.1.1. Symphysis Intervertebralis
Omur gövdeleri arasında discus intervertebralis denilen elastik yapılar bulunur. Bu
nedenle symphysis grubu eklemlerdendir ve bu diskler omur gövdelerini aralarında boĢluk
bırakmayacak Ģekilde birbirine bağlanmıĢtır. Bu tür eklemlerde hareket gayet sınırlıdır.
Fakat her bir eklemin yaptığı sınırlı hareket birleĢerek omurganın tümünde kavis Ģeklinde
geniĢ hareketler oluĢturur. Ġki omur arasında daha geniĢ hareket yapılabilseydi, canalis
vertebralisten geçen medulla spinalis zarar görecekti. Bu nedenle çok sayıdaki sağlam bağın
yanı sıra eklemlerin yapısı ve yerleĢimi de omurganın hareketlerini sınırlayacak özelliktedir.

28

ġekil 2.1: Symphysis intervertebralis

Omur cisimlerini birbirine bağlayan oluĢumlara discus intervertebralis denir. Discus
intervertebralis 5-12 mm kalınlığında toplam 23 diskus vardır. Chorda dorsalisin
artıklarından oluĢan ve jelatinöz bir maddeden yapılmıĢ olan orta bölümüne nucleus
pulposus denir. Nucleus pulposusun etrafı kollagen lifler ve hyalin kıkırdak hücreleri içeren
fibrokartilaginöz dokudan yapılmıĢ bir halka ile çevrilmiĢtir. Su minderi görevini yapan
nucleus pulposus yukarıdan gelen ağırlığın çeĢitli yönlerde eĢit olarak dağılmasını sağlar.


Bağları: Ligamentum longitudinale anterius, ligamentum longitudinale
posterius, discus intervertebralis.

2.1.2. Articulatio Zygapophysialis
Bir alt omurun proc. articularis superioru ile bir üst omurun proc. articularis inferioru
arasında oluĢan ekleme art. zygapophysialis denir. Art. plana grubu tam hareketli bir
eklemdir. Eklem yüzlerinin Ģekilleri boyun, göğüs ve bel bölgelerinde farklıdır. 23 çift eklem
vardır.


Bağları: Lig. flavum.

ġekil 2.2: Art. Zygapophysialis

29

2.1.3. Proc. Transversuslar ve Proc. Spinosuslar Arası Bağlar
Arcus vertebralisler üzerindeki çıkıntıları birbirine bağlayan bağlar iki aynı isimli
komĢu kemik çıkıntı arasındaki boĢluğu doldururlar ve syndesmosis grup eklemler olarak
kabul edilmektedir.


Bağları: Lig. supraspinale, lig. interspinale, lig. nuchae, lig.intertransversarium.

2.2.
Kaburgaların
Costovertebrales)

Omurlarla

Eklemleri

(Articulationes

Ġki gruba ayrılır. Birinci grup eklemlere art. capitis costae denir. Vertebra cisimleri
üzerinde fovea costalisler ile kaburga baĢları arasındadır. Ġkinci grup eklemler ise art.
costatransversariadır. Tuberculum costae ile proc. transversusları birleĢtirir. Bu iki eklem
birlik içinde çalıĢır.

2.2.1. Art. capitis costae
Plan eklem grubundandır. 2.- 10. kaburgaların baĢları ile komĢu omur ve discus
intervertebralislerden oluĢan çukura yerleĢir. 1. , 11. ve 12. kaburgalar yalnız bir omur cismi
ile eklem yapar. Bağlar yalnız kayma hareketlerinin yapılmasına uygundur.


Bağları: Capsula articularis, ligamentum capitis costae radiatum, ligamentum
capitis costae intraanticulare.

ġekil 2.3: Art. capitis costae

2.2.2. Art. Costotransversaria
Art. plana grubu bir eklemdir. 11. ve 12. kostalarda bu eklem yoktur. Sadece sınırlı bir
kayma hareketi yapabilir.
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Bağları: Lig. costotransversarium, lig. costotransversarium superius, lig.
costotransversarium laterale, lig. lumbocostale.

ġekil 2.4: Lig. costotransveria

2.3. Kaburgaların Sternum ile Eklemleri
Bunlar; articulationes sternocostales, articulationas costochondrales ve articulationes
interchondralesdir.

2.3.1. Articulationes Sternocostales

ġekil 2.5: Artt. sternocostales

Birinci kaburga sternum ile bir eklem boĢluğu bırakmaksızın birleĢir. Bu birleĢmeyi
kıkırdak sağladığı için de eklem synchondros grubundandır.
Bundan sonra gelen beĢ tanesi, sternumun yan taraflarındaki çukurlara yerleĢerek art.
plana grubu synovial eklemler oluĢturur.
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Ġleri yaĢlarda bu eklemlerin uçları birbirine yapıĢarak boĢlukları kapanabilir, hafif
kayma hareketi yapabilir.


Bağları: Ligg. sternocostale intraarticulare, lig. sternocostaha radiana, lig.
costoxiphoidea, capsula articularis.

2.3.2. Articulationas Costochondrales
Her iki kıkırdak kaburganın lateral ucu, kemik kaburganın sternal ucundaki çukurluğa
oturmasıyla oluĢur. Ġki oluĢum birbirine aralarında boĢluk bırakmayacak Ģekilde
kaynaĢmıĢlardır ve periosteum bu kaynaĢma yerini dıĢtan sarmıĢtır, hareketlere katkısı
yoktur.

2.3.3. Articulationes Interchondrales
6.-7. , 7.-8. , 8.-9. kıkırdak kaburgaların birbirleriyle yaptıkları eklemlere art.
interchondralis denir. Her eklem ince bir capsula fibrosa ile çevrilidir. Ġç ve dıĢ taraflarda lig.
interchondralis adı verilen bağlar bulunur.

2.4. Sternumun Eklemleri
Sternum, costalar ve clavicula ile eklem yapar.

2.4.1. Synchondrosis Manubriosternalis
Manubrium ile corpus sterni arasında kıkırdak eklemdir. Fakat genellikle 30 yaĢına
kadar symphysis grubu eklem olarak kabul edilir. Sonraki yaĢlarda % 10 kadar kiĢide
kemikleĢir.

2.4.2. Synchondrosis Xiphosternalis
Corpus sterni ile proc. xiphoideus arasında oluĢan synchondrosis grubu bir eklemdir.
Kıkırdak eklem yeri 40 yaĢından sonra kemikleĢir.

ġekil 2.6: Sternum eklemleri
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2.5. Omurganın Pelvis ile Eklemi
Bu eklemler, art. lumbosacralis ve art. sacrococcygeadır.

2.5.1. Art. Lumbosacralis
BeĢinci omuru ile sacrumun gövdeleri arasında oluĢan symphysis cinsi bir eklemdir.
Ayrıca diğer omurlarda olduğu gibi beĢinci lumbal omurun proc. articularis inferioru ile
sacrumun proc. articularis superioru arasında tam hareketli bir eklem (art. zygapophysialis)
görülür. Bu eklemde de diğer omur gövdeleri arasında görülen bağların aynısı mevcuttur,
bunun dıĢında yalnız bu ekleme özgü olmak üzere fazladan lig. iliolumbalis isimli bağı
vardır.

2.5.2. Art. Sacrococcygea
Symphysis grubu eklemdir. Sacrum ucu ile coccygeumun tabanı arasındadır. Bir
discusu vardır.


Bağları: Lig. sacrococcygeum anterior, lig. sacrococcygeum posterius
superficiale, lig. sacrococcygeum posterior profundus, lig. sacrococcygeum
laterale.

2.6. Gövde Bölgesi Arterleri
Aorta descendens: Aort kavisinden sonra aĢağıya doğru inen bölüme aorta
descendens adı verilir. Önce vertebral kolunun sol yanında iken aĢağıya doğru indikçe yavaĢ
yavaĢ sağa doğru kayıp hemen orta çizgiye uygun olacak bir Ģekilde, diaphragma üzerindeki
kendine ait delikten (hiatus aorticus) geçerek karın boĢluğuna dâhil olur. Aorta descendensin
bu gidiĢine dikkat edilirse iki önemli bölümde yol almıĢ olur ve buna göre de iki kısma
ayrılır.



Göğüs bölümü: Aorta thoracica
Karın bölümü: Aorta abdominalis

2.6.1. Aorta Thoracica
Bu bölüm, dördüncü göğüs omurunun sol yanından baĢlar ve on ikinci göğüs omuruna
kadar devam eder (aortun diaphragmayı aĢtığı yere kadar). Aortun bu kısmından göğüs
bölümünde bulunan organlar ile kalp kesesine, diaphragmaya ve kaburgalar arasında
uzanmak üzere bu bölüm kaslarının beslenmesi için ince dallar ayrılır.

2.6.2. Aorta Abdominalis
Thorax ile karın boĢluğunu ayıran bölmedeki (diaphragma) kendine ait olan delikten
(hiatus aorticus) geçen aort artık karın bölümüne ulaĢır ve adı da değiĢir (aorta abdominalis).
Karın bölümünde aort dördüncü bel omuru hizasına kadar iner ve yaklaĢık bu seviyede sağ
ve sol yana gitmek üzere iki önemli ve büyük dalına ayrılır.
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Karın aortunun dalları karın organları ile pelvis organlarına gider. Aortun karın
bölümünde vermiĢ olduğu en büyük dallardan biri, kalınca bir kütük hâlinde ayrılan truncus
coeliacustur. Bu kök daha sonra önemli üç dala ayrılır: A. gastrica sinistra, a. hep atica
communis, a. lienalis.

ġekil 2.7: Gövde bölgesi arterleri

Bu dallar ile karnın üst kısmında yer alan önemli organlar ihtiyaç duydukları kanı
almıĢ olur. Mide, pankreas, on iki parmak bağırsağı (duedonum) karaciğer ve dalak bu yolla
kanını alır.
Bu kalın arter kütüğünden sonra karın aortundan yine çevre organlara ve aĢağılara
kadar uzanan önemli damarlar ayrılır.








A. mesenterica superior
A. mesenterica inferior
Aa. suprarenales medise
Aa. renales
Aa. testiculares (veya ovarica)
Aa. phrenicae (inferiores)
Aa. lumbales
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Yukarıda adları verilen arterlerin bazıları tek olup diğerleri ise aortun her iki yanından
simetrik durumda ayrılan damarlar olarak görülür.
Bağırsakların, böbrek üstü bezlerinin, böbreklerin, testislerin (veya ovariumların)
diaphragma ile bel bölümü kaslarının beslenmesi de bu uzantılar aracılığı ile sağlanır.

2.7. Gövde Bölgesi Venleri
Gövde bölgesi venleri altı bölüme ayrılır. Bunlar; v.azygos, v. columnae vertebralis,
vena cava inferior, v. mesenterica superior, v. splenica (lienalis) ve venaportaedir.

2.7.1. V.Azygos
Sağda on ikinci göğüs omurunun önünde v. lumbalis ascendens ile v. subcostalisin
birleĢmesi ile oluĢur. V. cava inferiorun arkasında ve üst bel omurlarının önünde yukarıya
doğru yükselir.
V. azypso mediastinum posteriusta dördüncü göğüs omuruna kadar yükselir. Burada
sağ radix pulmanis üzerinde öne doğru bir kavis (arcus venae azypos) yapar ve pericardiumu
delmeden önce v. cava superior ile birleĢir.

2.7.2. V. Columnae Vertebralis
Columna vertebralis venleri omurganın tüm uzunluğu boyunca uzanan venöz ağlar
oluĢturur. Bu ağlar canalis vertebralisin iç veya dıĢ yanında bulunmalarına göre gruplar
yapar. V. intervertebraliste sona erer.

2.7.3. Vena Cava Inferior
Diaphragmanın altında kalan tüm vücut bölümünden gelen kanı sağ atriuma taĢır.
BeĢinci bel omurunun önünde, biraz sağında iki v. iliaca communisin birleĢmesiyle
oluĢmuĢtur. Columna vertebralisin önünde, aortanın sağından yükselir.
Karaciğer arka yüzünde derin bir oluk içinde uzanır. Bazen karaciğerden gelen bir
band ile örtülmüĢtür. Sekizinci göğüs omuru yüksekliğinde diaphragmada for. venae
cavaeden geçer ve biraz öne, içe doğru kıvrılır.

2.7.4. V. Mesenterica Superior
Ġnce bağırsak ve kalın bağırsağın bir bölümünden kanı toplar, mezenteryum içinde
yükselir, pankreas arkasında v. splenica ile birleĢerek v. portaeyi oluĢturur.

2.7.5. V. Splenica (lienalis)
Kalın bir vendir. Fakat arteri gibi kıvrımlı değildir. Dalaktan çıkan 5-6 dal ile baĢlar.
Bu dallar lig. splenorenale içinde birleĢir. Seyri boyunca sol böbreği ve hilum renaledeki
oluĢumları önde çaprazlar. Pankreas arkasında v. portae hepatisi oluĢturmak üzere v.
mesenterica superior ile birleĢir.

35

2.7.6. Venaportae
Mide, dalak, barsaklar ve pankreasdan gelen venler, doğrudan vena cava inferiore
açılmaz. Bunlar önce kendi aralarında birleĢir ve bir yen kütüğü oluĢturur. Karaciğerin alt
yüzü ve pankreas baĢı civarında meydana gelen bu kütüğüne vena portae adı verilir. Bu
kütük bir bütün olarak karaciğerin alt yüzündeki kapısından (porta hepatis) içeriye doğru
sokulur. Karaciğer içinde dağılan ve iĢlenmiĢ duruma getirilen kan, tekrar karaciğerde küçük
venler hâlinde toplanmaya baĢlar ve nihayet, karaciğerden venae hepatica adı verilen küçük
damarlar aracılığı ile vena cava inferiore açılır.

ġekil 2.8: Gövde bölgesi venleri

2.8. Alçı Modelin Bölge Kısımlarının Modelajını Yapmak
Alçı modelaja baĢlamadan önce gövdenin yüke hassas ve önemli bölgeleri, alçı model
üzerinde iĢaretlenmelidir.

2.8.1. Alçı pozitif üzerinde iĢaretlemelerin kontrolü


Kopya kalemi ile bütün önemli ve hassas vücut karakteristikleri tekrar
iĢaretlenir ( ġekil 2.9).







Öndeki spina çıkıntıları
Symphisis
Göğüs kemiği alt kenarı ve göğüs kafesi ortası
Köprücük kemikleri
Kürek kemiği sivri ucu ve medial kürek kemiği kenarı
Her iki trokanter major
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)





Gletealin en yüksek noktası
Arkadaki spina
Problemli bölgeler:

(7)
(8)

Röntgen alanları
Hassas bölgeler
Yara izleri

ġekil 2.9: Gövdenin önemli ve yüke hassas noktaları

2.8.2. Alçı Model Ölçülerinin Kontrol Edilmesi
Hasta üzerinden alınan ölçüler ile alçı model ölçüleri uyumlu olmalıdır Ayrıca
biyomekanik kurallar, alçı model üzerine aktarılmalıdır. Aksi durumda korse hastaya
takıldığında çeĢitli problemler yaĢanır.

ġekil 2.10: Semfiz yüksekliği
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AĢağıdaki ölçüler alçı pozitifinde ölçülür ve gerektiğinde iĢaretlenebilir.







Alçıda ölçülmüĢ trokanter ölçüsü, hastada ölçülmüĢ ölçüden 10 mm‟den daha
büyük olmamalıdır.
Göğüs kafesinin çevre ölçüsü, hastanın ölçüsünden 20 mm‟den fazla
sapmamalıdır.
Göğüs kemiği ve sırt ölçüsü 20 mm‟den daha büyük olmamalıdır (10 mm daha
sonra sırtta kazılır).
Symphisis - glutaelin ölçüsü, dökülmüĢ alçı pozitifinde 3-7 cm den daha büyük
olabilir.
Mesafe ölçüsü: Semfiz ve çalıĢma yüzeyi, aynı trokanter ve çalıĢma yüzeyinde
olduğu gibi model çalıĢmaları sırasında korunması için alçının iç veya alt
tarafına yazılır.
Gönye ile vücut ortası ve trokanter eksen çizgisi alçının üzerine aktarılır.

Kopya kalemi ile bütün kazılmıĢ ve sıvanmıĢ bölgeleri iĢaretlenir.

ġekil 2.11: KazılmıĢ ve sıvanmıĢ bölgeler

2.8.3. Symphisis Bölgesi
Symphisis ölçüsü, normal geliĢmiĢ erkeklerde takriben 21 cm, kadınlarda 24 cm olur.
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ġekil 2.12: Symphisis bölgesi






Alçının üzerinde symphisis ölçüsü trokanter çizgisine paralel ölçülür ve
iĢaretlenir.
Symphisis iĢaretlemesindeki kazıma derinliğini (alçı modelinin ölçüsü eksi
hasta ölçüsü = a) bir yuvarlak oyma kalemi (yuvarlak surform raspa) ile oyulur.
Kazılacak yüzey iĢaretlenir. Parabolanın en yüksek yeri, öndeki spinanın
yüksekliğinde olmalıdır.
Bunu takiben alçıya kazınır (Alçı kazıma bıçağı ile veya surform raspa ile
kazınır).

2.8.4. Karın Kısmı
Göğüs kemiğinden baĢlayarak (prozessus xyhoideus) alt kaburga kavisinin geçiĢi
(karın bölgesi) iĢaretlenir.


Karın, alçı kazıma bıçağı ile toraks ölçüsüne ulaĢana kadar tesviye edilir.
Omurganın bir lordozunu önlemek için abdomen yüzeysel tutulur. Bu, hastalık
Ģekline ve yalnız hastanın durumuna bağlıdır.

ġekil 2.13: Karın kısmı modelajı



Bel kavisinin içeri çekmesinin geçiĢi symphisis kadar iĢaretlenir. Symphisis
yüksekliği üzerinde standart ölçü olarak solda ve sağda 6 cm ölçülür. Spinadan
itibaren bu notaya geçiĢ, hafif bir kavis Ģeklindedir.
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Alt toraks alanında çalıĢmaya yan solunumu engellememek için devam
edilmemelidir (ġekil 2.14). Burada yalnız üst yüzey düzlenir.

ġekil 2.14: Karın kısmı modelajı

2.8.5. Bel Bölgesi



Bel kavisinin içeri çekmesinin en yüksek yeri üzerinde bir enine çizgi
iĢaretlenir. O, trokanter arasından geçen aĢağı yukarı yan Ģakul düzleminde
bulunur. Böylece kalça kavisi içeri çekmesinin sınırları elde edilir.
Bel, çizimlere göre yuvarlak (surform) alçı raspa ile yatay olarak tesviye edilir.
Tesviye derinliği, özel yumuĢak kısım durumuna ve kullanılan plastik
malzemeye göre ayarlanır.

ġekil 2.15: Bel bölgesi modelajı




Böbrekler üzerindeki baskıyı engellemek için en derin kalça kavisinden dorsala
doğru median düzlemine paralel alçı sıvanır.
Bunu takiben laterale doğru kalça tarağının üzerine alçı sıvanır. Öndeki
spinalar, bütün lateral önü 0,5-1 cm alçı sıvanır.
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2.8.6. Oturak Kısmı



Oturağın sahasında yüzeysel 0,5-1 cm oyulur. Ayrıca bir simetrik Ģekil vermeye
dikkat edilir.
Anatomik Ģekil, geniĢ ölçüde korunmalıdır.

ġekil 2.16: Oturak kısmı

2.8.7. Sırt Kısmı
Kürek kemiklerinin sahasında takriben 5 mm tesviye edilir. Altta takriben 10 mm
enine kazınır.
Ayrıca skapulanın bastırılmamasına dikkat edilir, aksi takdirde kolun hareket
sınırlamalarına yol açabilir.

ġekil 2.17: Sırt kısmı modelajı
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2.8.8. Lumbal Kısım
Oturak ve göğüs omurgasının arasına alçı sıvanır. Orada bir lordozu önlemek için
yanlara kadar uzanan bir yüzey oluĢmalıdır.

ġekil 2.18: Lumbal bölge modelajı

2.8.9. Koltuk Altı Kısmı
Koltuk altındaki alan iĢaretlenir. Kazıma sırasında dikkat edilmesi gereken Ģey,
kaburgaların yüzeysel alanının korunmasıdır.




Koltuk altında koltuk geniĢliği uygun olarak kazınır.
Koltuk kısmına gelecek çalıĢma safhalarında daha iyi Ģekil verebilmek için kol
çıkıntılarını alçı gövdesinde yandan uzaklaĢtırma uygundur.
En sonunda alçıdaki bütün pürüzler aynı seviyeye getirilir ve ince telle
düzeltilir.

ġekil 2.19: Koltuk altı modelajı



Gövde alçısı modelajı bitirildikten sonra kuruması için alçı kurutma fırınına
yerleĢtirilir.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ
UYGULAMA FAALĠYETĠ
Gövde ortezi pozitif alçısının modelajını yapınız.
ĠĢlem Basamakları
 Önde gövdenin hassas ve
bölgelerini iĢaretleyiniz.

Öneriler
önemli
 Kopya kalemi kullanınız.
 (1)
Öndeki spina çıkıntılarını
iĢaretleyiniz.
 (2) Semfizi iĢaretleyiniz.
 (3) Göğüs kemiği alt kenarını ve göğüs
kafesi ortasını iĢaretleyiniz.
 (4) Köprücük kemiklerini iĢaretleyiniz.
 (6) Her iki trokanter majoru
iĢaretleyiniz.

 Arkada gövdenin hassas ve önemli
bölgelerini iĢaretleyiniz.
 Kopya kalemi kullanınız.
 (5) Kürek kemiği sivri ucu ve medial
kürek kemiği kenarını iĢaretleyiniz.
 (7) Gletealin en yüksek noktasını
iĢaretleyiniz.
 (8)
Arkadaki
spina
çıkıntılarını
iĢaretleyiniz.

 Alçı modelajı için gerekli malzeme ve
aletleri hazırlayınız.
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Gövde kumpası temin ediniz.
Yarı yuvarlak alçı raspası temin ediniz.
Yuvarlak alçı raspası temin ediniz.
Mezura temin ediniz.
Alçı tası temin ediniz.
Alçı spatulası temin ediniz.
Alçı kazıma bıçağı temin ediniz.
Alçı yüzey düzleĢtirici (sinek teli) temin
ediniz.

 Önde gövdenin yüke hassas ve önemli
bölgelerine alçı ilave ediniz.
 Spina illiaca anterior superior lara alçı
ilave ediniz.
 Crista illiacalara alçı ilave ediniz.
 Hassas bölgelere alçı ilave ediniz.

 Arkada gövdenin yüke hassas ve önemli
bölgelerine alçı ilave ediniz.

 Scapulalara alçı ilave ediniz.
 Hassas bölgelere alçı ilave ediniz.

 Karın (abdominal) bölgesini tesviye
ediniz.

 Karın bölgesini, alçı kazıma bıçağı ile
tesviye ediniz.

 Bel (lumbal) bölgesini tesviye ediniz.

 Bel çevresini alçı raspası ile ölçüsüne
uygun raspalayınız.
 Mezura ile ölçüleri kontrol ediniz.
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 Bel kavisini Ģekillendiriniz.

 Yuvarlak alçı raspası ile bel kavisini içe
doğru Ģekillendiriniz.

 Göğüs
ediniz.

(thoraks)

bölgesini

tesviye

 Yarı yuvarlak alçı raspası ile thoraks
bölgesini mezura ölçülerine uygun
Ģekillendiriniz.
 Mezura ile ölçüleri kontrol ediniz.

 Thoraks ölçülerini kontrol ediniz.

 Mezura ile thoraks çevresini ölçerek ölçü
kâğıdındaki ölçü ile karĢılaĢtırınız.

 Bel ölçüsünü kontrol ediniz.

 Mezura ile bel çevresini ölçerek ölçü
kâğıdındaki ölçü ile karĢılaĢtırınız.
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 Kumpas ölçülerini kontrol ediniz.
 Gövde kumpası kullanınız.
 Spinalar arasını kumpas ile ölçünüz.
 Throchantorler ara mesafesini kumpas ile
ölçünüz.
 Koltuk altı ara mesafesini kumpas ile
ölçünüz.
 Ölçüleri ölçü formundaki ölçüler ile
karĢılaĢtırınız.
 Crista illiacaların paralelliğini kontrol
ediniz.

 Kalça su terazisi kullanınız.
 Kalça su terazisini her iki crista illiaca
üzerine koyarak paralellik kontrolünü
yapınız.

 Alçı modelin
düzleyiniz.

yüzey

pürüzlerini

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

 Modelajı biten alçı modeli kurutma
fırınında kurutunuz.
 Alçı kurutma fırın ısısını 40 dereceye
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

Evet

Hayır

1. Önde gövdenin önemli bölgelerini iĢaretleyebildiniz mi?
2. Arkada gövdenin önemli bölgelerini iĢaretleyebildiniz mi?
3. Alçı modelajı için gerekli malzeme ve aletleri
hazırlayabildiniz mi?
4. Gövdenin yüke hassas ve önemli bölgelerine alçı ilave
edebildiniz mi?
5. Karın (abdominal) bölgesini tesviye edebildiniz mi?
6. Bel (lumbal) bölgesini tesviye edebildiniz mi?
7. Bel kavisini Ģekillendirebildiniz mi?
8. Göğüs (thoraks) bölgesini tesviye edebildiniz mi?
9. Mezura ölçülerini kontrol edebildiniz mi?
10.Kumpas ölçülerini kontrol edebildiniz mi?
11.Crista illiaca‟ların paralelliğini kontrol edebildiniz mi?
12.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 soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz.
1.

Articulationes costovertebrales aĢağıdakilerden hangisidir?
A) Kaburgaların omurlarla yatığı eklem
B) Omurlar arasındaki eklem
C) Omurların sacrumla yaptığı eklem
D) Byun omur eklemleri
E) Hiçbiri

2.

Omurga eklemlerine ne ad verilir?
A) Articulationes costovertebrales
B) Columna vertebralis
C) Costatransversaria
D) Sternocostales
E) Hiçbiri

3.

BeĢinci omuru ile sacrumun gövdeleri arasında oluĢan symphysis cinsi ekleme ne ad
verilir?
A) Columna vertebralis
B) Costatransversia
C) Sternocostales
D) Art. Interchondrales
E) Art. Lumbosacralis

4.

Gövde ortezi alçı modelajında, lordozu önleyici abdominal baskı vermek için
gövdenin hangi bölgesinden alçı raspalanmalıdır?
A) Sırt
B) Omuz
C) Karın
D) Göğüs
E) Hepsi

5.

Göğüs kafesinin ölçüsü, hastanın ölçüsünden en fazla kaç mm sapmamalıdır?
A) 50 mm
B) 40 mm
C) 80 mm
D) 20 mm
E) 90 mm

6.

AĢağıdakilerden hangisi gövde ortezi alçı modelajında dikkate alınacak yüke hassas
noktalardandır?
A) Promontarium
B) Spina illiaca anterior superior
C) Lumbal vertabralar
D) Thotacal vertabralar
E) Cervical vertabralar
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7.

Sırt kısmı modelajında skapulaların distalinden enine takribi kaç mm derinlikte alçı
kazınır?
A) 10 mm
B) 100 mm
C) 30 mm
D) 20 mm
E) 2000 mm

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 “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. Scapulalara ilave edilen alçı yeterli mi?
2. Crista illiacalara ilave edilen alçı yeterli mi?
3. Spina illiaca anterior superiorlara ilave edilen alçı yeterli mi?
4. Karın (abdominal) bölgesinde
raspalanan alçı yüzeyi yeterli mi?

abdominal

baskı

için

5. Bel kavisinin Ģekillendirilmesi yeterli mi?
6. Bel çevre ölçüsü, gövde ölçü formundaki ölçü ile uyumlu
mu?
7. Göğüs çevre ölçüsü, gövde ölçü formundaki ölçü ile uyumlu
mu?
8. Kalça çevre ölçüsü, gövde ölçü formundaki ölçü ile uyumlu
mu?
9. Koltuk altı ara mesafesi, gövde ölçü formundaki ölçü ile
uyumlu mu?
10.Spinalar ara mesafesi, gövde ölçü formundaki ölçü ile
uyumlu mu?

DEĞERLENDĠRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız modülü tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise gövde
ortezi alçı modelajı faaliyetlerinin ve araĢtırma çalıĢmalarının sonunda kazandığınız
bilgilerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için öğretmeniniz size ölçme aracı uygulayacaktır.
Bu değerlendirme sonucuna göre bir sonraki modül faaliyeti uygulamaya geçebilirsiniz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

B
D
B
A
E
E
A
B
A
C

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI
1
2
3
4
5
6
7

A
B
E
C
D
B
A
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