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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT018 

ALAN  Ortopedik Protez Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Parsiyel Ayak Protezi 

MODÜLÜN TANIMI  
Parsiyel ayak amputasyon ve protezlerini tanıma ve yapma 

tekniğinin verildiği öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/24 

ÖN KOġUL 9 ve 10. sınıf modullerinin tamamını almıĢ olmak 

YETERLĠK Parsiyel ayak protezlerini yapabileceksiniz.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

 
Parsiyel ayak amputasyon ve protezleri yapısını tanıyacak, 
ölçü alma ve yapımında kullanılan malzemeleri tanıyacak, 
parsiyel ayak protezlerini yapabileceksiniz. 
 
Amaçlar  

1. Alt ekstremite amputasyonlarını tanıyacaksınız. 
2. Parsiyel ayak protezi yapabileceksiniz.  

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Bilgisayar, hasta kayıt ve takip formu  
 
Ortam: Alçı ölçü odası, atölye, uygulama alanı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modülün içinde yer alan, her faaliyetten sonra verilen 
ölçme araçları ile kazandığınız bilgileri ölçerek kendi 
kendinizi değerlendireceksiniz. 

 
Öğretmen, modülün sonunda, ölçme aracı (test, çoktan 
seçmeli, doğru-yanlıĢ, vb.) kullanarak modül uygulamaları 
ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi 
değerlendirecektir. 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bu modül sonunda edineceğiniz bilgi ve beceri ile ortopedi tekniği alanında potezlerin 
bir parçası olan parsiyel ayak güdüğünden ölçü almayı öğreneceksiniz.  

 
Bu modulü aldığınızda; parsiyel ayak ampute yapısını ve parsiyel ayak protezi için 

yapım tekniklerini öğreneceksiniz. 
 
Protezler, biyomekanik kurallar doğrultusunda, hastanın anatomik yapısına uygun 

Ģekillendirilmelidir; aksi halde vücut hareket sistemine ve anatomisine uyum sağlamaz ise 
istenilen verimi alamayız. 

 
Parsiyel ayak protezi ortopedi tekniğinin bir parçası olmasından dolayı bu alanda bilgi 

ve beceri kazanmanız gerekmektedir. 
 

 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 
 

 

 
Parsiyel ayak amputasyonlarını tanıma becerisini kazanacaksınız. 

 

 

 
 

 Parsiyel ayak amputasyonlarını araĢtırınız. 
 Parsiyel ayak amputasyonlarını, çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak 

arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 
 

1. ALT EKSTREMĠTE AMPUTASYONLARI 
 
Herhangi bir sebeple alt ekstremitenin bir kısmının ayrılmasına amputasyon, 

ekstremitenin vücutta geriye kalan kısmı ise güdük olarak adlandırılır. Amputasyonun 
değiĢik neden ve seviyeleri vardır. 

 

1.1. Kan DolaĢım Bozuklukları 
 
Kan dolaĢım bozuklukları, arteriyel ve venöz kan bozuklukları olarak ikiye ayrılır: 
 
 Kan dolaĢım bozukluklarının nedenleri aĢağıdaki gibidir: 

 DoğuĢtan veya sonradan olan kalp kapakçıklarında hata nedeniyle veya 

miyokardiyopati nedeniyle 

 Kan damarları hastalıkları nedeniyle 

 Kan hastalıkları nedeniyle 
 

1.1.1. Arteriyel Kan DolaĢım Bozuklukları 
 
Kanın, kalpten perifere doğru akıĢına kadar olan arterlerde iki tür bozukluk görülür: 
 

 Arter hastalıkları: Arterlerde makroskopik ve mikroskopik bir değiĢme olduğu 
görülür. DeğiĢiklikler, iltihabi özellikte olmakla beraber, iltihap kapsamına 
girmez. Bu damar hastalığının en bilinen türü Morbus Winiwarter-Bürger’dir. 

Bu hastalıkla ilgili olarak nikotine karĢı aĢırı hassasiyet olup olmadığı 
tartıĢılmaktadır. Buerger Hastalığı (Thromboangitis Obliterans) atardamarları 
tutan bir hastalıktır, sigara ile yakından iliĢkilidir. Daha çok genç erkeklerde 
görünen bu hastalığın ilerlemesiyle dokular, kanlanamadığı için kangrene gider. 
Tedavisinde sigarayı bırakmak en önemli basamaktır. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
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Resim 1.1: Buerger Hastalığı (Thromboangitis Obliterans) 

 

 Dejeneratif damar hastalıkları: Burada, yaygın biçimi bilinen arterioskleroz 
terimi ile çok sık rastlanan değiĢiklikler söz konusudur. Bu hastalıkta yumuĢak 

doku plakları oluĢur veya arterlerin iç duvarında kalsiyum birikir ve bu da 
sonuçta arterlerin lümenlerinde daralmalara neden olur. Damar duvarlarında 
oluĢan bu birikimler duvarların sertleĢmesine ve kan damarının fizyolojik 
uyarım sonucunda geniĢleme- daralma iĢlevini yapmamasına neden olur. 

 
Sonuç olarak kanın damarlardan geçmesi sağlanamamaktadır; bu nedenle insan 

vücudu, kanı sürekli olarak düzenli bir kan akıĢına ihtiyacı olan böbrek ve cerebrum gibi 

organlara dağıtmaya baĢlamaktadır. 
 
 Arteriyel kan dolaĢım bozukluklarına yol açabilecek risk faktörleri Ģunlardır: 
 

 Hatalı beslenme 

 Sigara 

 Diabetes mellitus 
 
Arterlerin tıkanmasıyla ortaya çıkan klinik tabloda görülen tıkanıklık akut ve kronik 

olarak iki Ģekilde olabilir. 
 

1.1.1.1 Akut Tıkanıklık 
 
Akut tıkanıklıkta ilgili ekstrernitede solgunluk, ağrı, soğuma ve fonksiyon kaybı 

görülür. Tablo hayli dramatiktir, altı saatten daha uzun süren bir akut tıkanıklık dokuda 
hasarlara neden olur. 

 

1.1.1.2. Kronik Tıkanıklık 
 
Kronik tıkanıklık sırasında dört aĢama görülür: 
 
 Birinci aĢama 

 

Ivlakroskopik olarak gözle görülür değiĢiklikler olmasa da operasyon ya da seksiyon 
sırasında belirgin değiĢiklikler görülür. 
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 Ġkinci aĢama  
 

Yürüme ve merdiven çıkma gibi zorlanmalardan sonra ağrı görülür. Tablo, vitrin 
sendromu olarak anılan claudicatio intermittens’e yol açar. 

 
Hasta 200 ila 500 metre yürüdükten sonra kaslara yeterince oksijen gitmemesi 

yüzünden bacaklarda meydana gelen ağrı nedeniyle durmak zorunda kalır. 
 
Bir süre durunca dinlenir ve ağrılar geriler, hasta da yeniden 200 ila 500 metre 

uzunluğundaki bir yolu yürüyebilir. 
 

 Uçüncü aĢama  
 

Ağrıların durulduğu bir devredir. 
 

 Dördüncü aĢama 
 

Nekroz devresidir. 

 
Tedavisi 

 
 Damarları geniĢletmek için ilaç tedavisi uygulanır (pek etkili değildir). 
 Kasları, ağrılı biçimde tepki verecek Ģekilde zorlamak amacıyla yapılan fizik 

tedavi, organizmaya kan sevkini iyileĢtiren kollateral damarların oluĢması 
tedavinin ana amacıdır. Kollateral darnarlar, kaslara çok az kan gittiğinde ortaya 
çıkar. 

 Damarları geniĢletmek amacıyla ya da çok sayıda tıkalı damarlara bypass 
yapmak için cerrahi müdahale gerekli olabilir. Nekrozlara uygulanan cerrahi 
tedavi Ģekli amputasyondur. 

 

Arteriyel dolaĢım bozukluklarının özel bir Ģekli, nedeni sadece vejetatif sinir 
sistemindeki hatalı kumanda olan hastalıktır. Bu hastalık, kendini çoğunlukla ellerde ve 
parmaklarda gösterir ve Morbus Raynaud olarak adlandırılır. 

 

1.1.2. Venöz Kan DolaĢım Bozuklukları 
 

Venöz kan dolaĢım bozukluklarının nedeni, bağ dokusunun zayıf olmasıdır. Venler 
geniĢler, kapakçıklar bu nedenle geçirgenliğini yitirir ve kan kalbe gidemez. Hücre 
metabolizmasında yıkıma uğrayan maddelerden oluĢan yıkım ürünleri böylece kanda 
toplanır ve çevresindeki dokuyu zedeler. Komplike olmayan varis (varicosis), kendini kramp 
Ģeklindeki ağrılarla bacaklarda gösterse de bacakların yükseğe kaldırılması ya da 
kompresyon çorapları (varis çorabı) ile çok basit Ģekilde tedavisi mümkündür. 
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1.1.2.1. Derin Flebotrombozis 
 
Venöz dolaĢım bozukluğu, derin venöz hattında trombüslerin oluĢmasına neden 

oluyorsa tehlikelidir. Bu trombüsler parçalanabilir ve ardından da kanla birlikte küçük 
dolaĢıma katılır ve bu sırada akciğerlere taĢınır. Orada az çok büyük akciğer arterlerinin 
tıkanmasina yani akciğer embolisine neden olur. Klinik tablo, damarın büyüklüğüne göre 
ağrısız ve dikkat çekmeyecek nitelikte olabileceği gibi çok dramatik de olabilir. Büyük 
damarların tıkanması halinde kalp enfarktüsünden ölüm mümkündür. 

 
Bacaklarda derin yen trombozu nedeniyle meydana gelen değiĢiklikler aĢağıdaki gibi 

sıralanabilir: 
 
 Pigmentierde renk değiĢimi 
 Cilt atrofisi 
 Damarların görünmesinde artıĢ 
 Ulcus cruris 

 

Bu belirtilerin bulunması durumunda post trombotik sendromdan bahsedilir. 
 

1.1.2.2. Yüzeysel Tromboflebitis 
 
Derin yen trombozu ile karĢılaĢtırıldığında yüzeysel yen trombozları (tromboflebitis) 

sıklıkla daha ağrılı olmakla beraber, akciğer embolilerine neden olmadığından, tehlikesi daha 

azdır. 
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1.2. Alt Ekstremite Amputasyonları 
 
Amputasyon, bir ekstremitenin bir kısmının ya da tamamının çıkarılmasıdır. 

Amputasyonun eklemde yapılması halinde eksartikülasyondan söz edilir. 
 

 

 

Çizim 1.1: Alt ve üst ekstremite amputasyon seviyeleri 
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Parsiyel 

ayak  

Diz altı  Diz 

dezarti- 

külasyon  

Diz üstü  Kalça 

dezarti- 

külasyon  

Hemi- 

pelvektomi  

Tablo 1.1: Alt ekstremite amputasyon ve protezi 

 

DolaĢım bozuklukları ve damar tıkanıklığı sonucu damarı kurtarmak mümkün 
olmadığından amputasyon gerçekleĢtirilmek zorunda kalınmaktadır. 

 

Çizim 1.2: Alt ekstremite amputasyon seviyeleri 
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Amputasyon seviyesi tespit edilirken mevcut ağrılı, enfekte ve nekrotik yapının 
uzaklaĢtırılması ve geriye kalan güdük yapısının tekrar kendini toparlayabileceği ve mümkün 
onlan en az dokunun uzaklaĢtırılması hedeflenmektedir. Bu nedenle mümkün mertebe distal  
amputasyon hedeflenmektedir. 

 
Güdük seviyesi ne kadar uzun bırakılır ise hastanın yürüme esnasında kullanacağı 

enerji miktarı o kadar artmaktadır. Her zaman uzun güdük değil hasta ve protez 
uygulanabilirliği için en uygun güdük uzunluğu tespit edilmelidir. 

 
Ortopedi tekniği açısından arzu edilen güdük uzunluğu ise protezin iĢlevsel olarak 

kullanabileceği uygun bir uzunlukta olmasıdır. 
 

 Amputasyonların nedenleri aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 

 Travmalar 

 Arteriyel kan dolaĢım bozuklukları; 

 Tümörler 

 Enfeksiyonlar 

 Osteomiyelit 
 

1.3. Parsiyel Ayak Amputasyonu  
 

 

 

Parsiyel ayak güdükleri yapıldıkları amputasyon seviyelerine göre adlandırılır. 
 

1.3.1. Parmak Amputasyonu 
 

 
Bir veya birden fazla ayak parmaklarının alınmasıdır (Resim 1.8). 

 

Resim 1.8: Parmak amputasyonu 
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1.3.2. Transmetatarsal Amputasyon 
 
Amputasyon çizgisi, ayağın orta kısmındaki kemiklerin tabanından geçer. Ayağın orta 

kısmının tamamı için geçerli olabileceği gibi tek tek hüzmeler için de geçerli olabilir. ġeker 
hastalarında da baĢarı ile uygulanabilen bir amputasyon seviyesidir (Resim 1.9-10). 

  

Resim 1.9: Transmetatarsal amputasyon 

 

  

Orta ayak güdüğü Kısa ayak güdüğü 

Resim 1.10: Transmetatarsal amputasyon 

 

1.3.3. Lisfranc’a Göre Amputasyon 
 
Ayak güdüğünün iyi bir kas dengesine sahip olduğu en proksimal noktadaki ayak 

amputasyonudur (Resim 1.11). 

 

Resim 1.11: Lisfranc’a göre amputasyon 
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1.3.4. Chopart Ekleminde Amputasyon 
 
Chopart ekleminde yapılan eksartikülasyondur. Ayaktan geri kalan kısım (ön ayak) 

çok güçlü bir kas denge bozukluğuna maruz kalır bu nedenle de daima pes equinus ve varus 
gibi hatalı bir pozisyonuna dönüĢür. 

 
Bu hatalı pozisyonlara dönüĢen bütün benzer güdükler aynı Ģekilde Chopart güdüğü 

olarak tanımlanır (Resim 1.12). 

 

Resim 1.12: Chopart amputasyon 

 

1.3.5. Syme Amputasyonu 
 
Syme amputasyonu, spongioz kemiğin arasından, üst talus ekleminin hemen üzerinden 

yapı1ar amputasyon olup ayak çıkarıldıktan sonra talus ekleminin geri kalanı topuk derisi ile 
örtülür. Bu güdük de yine ucu itibariyle tamamen yük taĢıyabilir niteliktedir (Resim 1.13-
14). 

 

Resim 1.13: Syme güdük 

   

Pirogoff güdüğü Pirogoff güdüğünün Günther 

ve Fort’a göre modifike Ģekli 

Syme güdüğü 

Resim 1.14: Syme amputasyonu 
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1.4. Protez Uygulaması ile Ġlgili Prensipler 
 
Amputasyon sonrası protez uygulama zamanları üç aĢamada değerlendirilir: 
 

1.4.1. Derhal Uygulama 
 

Derhal uygulamada ameliyattan hemen sonra tahtayla desteklenen bir alçı konulur. Bu 
Ģekilde hastanın ekstremitenin kaybından duyacağı eksiklik en aza indirgenir. Hastanın 
ameliyattan çok kısa süre sonra birkaç adım atabilmesi ümit edilir. Bu proteze, vücut 
ağırlığının bindirilmemesine dikkat edilmelidir. Hasta, mutlaka koltuk değnekleri ile 
yürümeye çalıĢmalıdır. Bu protezin avantajı, ekstremitede uzunluk hissi kaybının önüne 
geçilmiĢ olması, dezavantajı ise ameliyat yarasının kontrolünün zorlaĢmasıdır. 

 

1.4.2. Erken Uygulama 
 
Güdüğün iyileĢmesinden 5-6 yani amputasyonun yapılmasından 8 hafta sonra erken 

uygulama baĢlar. Burada uzun süre kullanılacak protezlerin yapılması mümkün olmakla 
beraber çok kısa süre sonra yeni bir Ģaftın yapılması gerekeceği de göz ardı edilmemelidir. 
Güdük iyileĢtikten sonra genelde ileri derecede büzülür. Miyoplastik ya da miyodez 

uygulanmasının çok iyi olması durumunda bile kaslar hacimlerinin en az üçte biri kadar 
atrofiye uğrar. Bu büzülme süreci, 5-6 hafta sonra bütünüyle sona ermiĢ olmaz, genelde 6-9 
ay sürer. 

 

1.4.3. Geç Uygulama 
 

YaklaĢık 6 ay sonra yani tahminen güdük atrofisi sona erdikten sonra yapılır. Bu 
uygulamadaki tehlike, hastanın aradaki zaman içinde kontrolden çıkması ve kas kuvvetinin 
ve eklem hareketliliğinin muhafazası için çok değerli olan zamanın kaybedilmesidir. 

 
Erken uygulama, mümkün olan uygulamalar arasında en mantıklısı olarak 

görülmektedir. Erken uygulamanın kazancı çok fazladır. 
 

Protetik uygulamalar, güdük bandajının yanı sıra muhafaza edilen ekstremitenin 
hazırlanması ve kuvvetlendirilmesine yönelik fizik tedavi ile desteklenmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 
 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ayak kemiklerinin genel yapısını 
inceleyiniz. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Ayak yapısını inceleyiniz. 
 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 

kullanınız.  

 Ayak eklemlerinin genel yapısını 
inceleyiniz. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Ayak kaslarını inceleyiniz. 
 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 

kullanınız. 

 Kan dolaĢım bozukluklarını yazınız. 
 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 

kullanınız. 

 Parsiyel ayak amputasyon seviyelerini 
yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız. 

 Protez uygulama ile ilgili prensipleri 
yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Ayak kemiklerini incelediniz mi?   

2. Ayak bileğini incelediniz mi?   

3. Ayak eklemlerini incelediniz mi?   

4. Ayak kaslarını incelediniz mi?   

5. Kan dolaĢım bozukluklarını yazdınız mı?   

6. Parsiyel ayak amputasyon seviyelerini yazdınız mı?   

7. Protez uygulama ile ilgili prensipleri yazdınız mı?   

 
 

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 
 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 
1. AĢağıdakilerden hangisi kan dolaĢım bozukluklarının nedenlerindendir? 

A) DoğuĢtan veya sonradan olan kalp kapakçıklarında hata nedeniyle  

B) Miyokardiyopati nedeniyle 
C) Kan damarları hastalıkları nedeniyle 
D) Kan hastalıkları nedeniyle 
E) Hepsi 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi amputasyonların nedenleri değildir? 

A) Travmalar 
B) Arteriyel kan dolaĢım bozuklukları 

C) Epikondilit 
D) Enfeksiyonlar 
E) Osteomiyelit 

 
3. Ġyi bir üst bacak güdüğünde aĢağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz? 

A) Sağ ya da sol güdük olması 
B) Mümkün olduğunca uzundur 

C) Iyi bir kan dolaĢımına sahiptir 
D) Duyarlı ve hareket ettirilebilen bir deriye ve yumuĢak kısımlara Ģahiptir 
E) Iyi bir kas tonusuna sahiptir 

 
4. Ġnsan anatomisinde bütün tanımlar, hangi pozisyona göre yapılır? 

A) Topuk temas pozisyonuna 
B) Dizin bükülme pozisyonuna 

C) Anatomik pozisyona 
D) Çift destek pozisyonuna 
E) Parmak ayrılıĢı pozisyonuna 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi, eksartikülasyon protezi değildir? 
A) Giritti protezi 
B) Diz dezartikülasyon protezi 
C) Diz üstü protezi 

D) Kalça dezartikülasyon protezi 
E) Hemipelvektomi protezi 
 
 

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. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
Parsiyel ayak amputasyonlarında kullanılan protezleri tanıma ve yapma becerisini 

kazanacaksınız. 
 
 
 
 
 Parsiyel ayak yapım tekniklerini araĢtırınız. 
 Parsiyel ayak tasarımlarını, çevrenizdeki iĢletmelerde araĢtırarak 

arkadaĢlarınızla üzerinde tartıĢınız. 
 

2. ALT EKSTREMĠTE PROTETĠĞĠ 
 
Protez: Vücutta bir uzvun eksikliğini tamamlamak amacıyla onun yerine kullanılan 

yardımcı malzemelerdir. 
 
Ġki Ģekli vardır:  
 
 Ortopedi tekniğinde, alt ve üst ekstremite güdükleri üzerine takılıp 

çıkarılılabilen vücut dıĢarısında kullanılan (suni uzuv) dıĢ protezler 
 Ameliyatla deforme olan eklemlerin değiĢtirilmesinde vücut içerisinde 

kullanılan sabit protezler (Endoprotezler) 
 
ġimdiye dek bilinen en eski protezin Ġsa’dan önce 300 yılına tarihlenen ve Londra’da 

2. Dünya SavaĢı sırasında bir hava bombardımanında tahrip olan Roma Dönemine ait bir 
bronz takma bacak olduğu düĢünülürken Kahire Müzesinde sergilenen Mısır mumyasının 

sağ ayağındaki tahta ve deriden yapılmıĢ yapay baĢparmağın, Ġsa’dan önce 1000 ila 600 
yılına ait olabileceği belirtilmektedir (Resim 2.1). 

   

Resim 2.1: Ġlk protez 

 
AĢağıdaki resimde de görüldüğü gibi protez tarihi sopa sprotezlerden baĢlayarak 

teknolojik geliĢmelere bağlı olarak konvansiyonel, modüler, silikon ve ileri teknoloji 
protezler olarak adlandırılmaktadır (Resim 2.2). 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 2.2: Protezlerin geliĢimi 

 

2.1.Alt Ekstremite Protez Uygulamaları 
 
Protezler uygulandıkları güdüğe göre adlandırılır. 
 

     

Parsiyel 
ayak 

güdük 
Diz altı güdük 

Diz 
dezartikü

lasyon 

güdük 

Diz üstü güdük 

Hemipelvektomi, 
hemikorpektomi, 

kalça 

dezartikülasyon 

güdük 

    
 

     

 Klasik Modüler Modüler Klasik Modüler Klasik Modüler 

Parsiyel 

ayak 
protezi 

Diz altı 

protezi 

Diz 

dezartikü
lasyon 

protezi 

Diz üstü 

protezi 

Hemipelvektomi, 

hemikorpektomi, 

kalça 
dezartikülasyon 

protezi 

Tablo 2.1: Alt ekstremite protezlerine genel bakıĢ 
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2.2. Parsiyel Ayak Protetiği 
 
Parsiyel ayak protezleri Lisfrank, Chopart, Pirogof, Syme protezleri olarak ayrılır 

(Resim 2.3). 

       

Resim 2.3: Parsiyel ayak protezi 

 
Ayağın duruĢ ve hareket aparatı vücudun tamamına bir destek alanı oluĢturma 

görevinin yanı sıra, statik ve dinamik kuvvetleri duruĢ ve yürüyüĢ sırasında insan bedeninden 
zemine ve zeminden insan bedenine iletmekle de görevlidir.  

 
Ayakta durma halinde, ayağın arka kısmı vücut ağırlığının 2/5’ini taĢırken ayağın ön 

kısmı 3/5’ini taĢır. Bu yük dağılımı, ayağın oyuklu yapısı sayesinde mümkün olur. Oyuğun 

ön köĢe destekleri olan I ve V. metatarsal baĢları ayak amputasyonu sırasında çoğunlukla 
çıkarılır ve bu Ģekilde oyuğun çökmesi sağlanır. 

 
Alt bacak ve baldır kasları ile birlikte bir açı oluĢturan ayağın ön kısmı, diz eklemini 

emniyete alıcı bir etki yapar. Ayağın ön kısımları hiç olmadığı durumda (iki taraflı 
amputasyonlarda) vücut dengesini küçük olan ayağın arka alanı ile sağlaması gerekir ki, bu 
da emniyetsiz ve zordur; kalça ve diz eklemleri kolayca bükülebilir duruma gelir. Bu da 

küçük adımlarla topallayarak yürümeye neden olur. 
 
Ayağın orta ve ön kısımları ayrıca baldır kaslarının tutunma noktası olarak da iĢ görür. 

Amputasyon seviyesi yükseldikçe baldır kasları (plantar fleksiyon, supinasyon) tamamen 
muhafaza edilirken özellikle de ekstansorlar ile pronatorlar baĢta olmak üzere tutunma 
noktasını yitiren kaslar da artar. Bu aĢırı yük karĢısında, ameliyat sonucu ön tibia kasları ve 
baldır kaslarına yeni tutunma noktaları bulunamazsa ayak pes equinovarus Ģeklinde 
deformiteye uğrar. Çok kısa güdüklerde bu nedenle talus eklemi artrozu çoğunlukla 

deformiteleri engellemeye yönelik bir zorunluluk oluĢturur. 
 
Hatırlatma: Ayak tabanında yük dağılımı normal çıplak ayaktaki yük dağılımı her bir 

ayak için topukta % 20, birinci metetars baĢında % 17 ve beĢinci metatars baĢında ise % 
13’tür (Resim.2.4). 
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Resim: 2.4: Ayak tabanında yük dağılımı  

Fonksiyon hataları ve malzemenin erken aĢınması nedeniyle baĢarısız duruma 
düĢmemek için ayak amputasyonları yapılırken bazı esaslara dikkat edilmesi gerekir. 

 
Bu konstrüksiyon prensipleri ayak güdüklerinin bütün Ģekilleri için geçerli 

olduğundan bunlar burada tek bir bölüm altında toplanacak ve farklılık gösteren uygulama 
olasılıklarına göre ele alınacaktır. 

 
Protez kullanmayan parsiyel ayak amputelerinde zamanla kalça, diz ve ayak bilekleri 

olmak üzere değiĢik vucüt bölümlerinde ağrları oluĢabilir (Resim 2.5) 

     

Resim 2.5: Ağrı  

 
Basit bir ayak ucu doldurmaları ile bile kozmetik olarak tamamlandıkları  ve parsiyel 

ayak amputelerinin dengeli ve rahat bir Ģekilde yürüdükleri gözlenmektedir (Resim 2.6) 
 

  

Resim 2.6: Parsiyel protez ile denge 
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Resim 

Fonksiyonel 
kriterlere göre 

sınıflandırma 

AraĢtırmacıların adlarına 
göre sınıflandırma 

 

Orta ayak güdüğü Sharp 

 

Kısa ayak güdüğü Sharp Jäger 

 

Uzun Tarsus güdüğü Lisfranc 

 

Kısa Tarsus güdüğü Bona Jäger 

 

Arka ayak güdüğü Chopart 

 

Bilek eklemi 
eksartikülasyonu 

Pirogoff 

Tablo 2.2: Ayak güdüklerinin fonksiyon kriterleri ve araĢtırmacıların adlarına göre 
sınıflandırılması 
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2.2.1. Yataklama 
 

Amputasyon iĢlemi ile normal yere basma yüzeyinin bir kısmı kaybolduğundan 
topuğa aĢırı bir yükün binmesini engellemek için, yükün geriye kalanı tüm topuk alanına 
dağıtılması gerekir. Ayak oyuğunun geriye kalan kısmının muhafaza edilebilmesi ve güçlü 
güdük ağrılarına neden olabilen dislokasyonların engellenebilmesi için calcaneus’un 
sustentaculum tali’nin altına düĢürülmesi gerekir. Topuk da çukur Ģeklinde yataklanmalıdır. 

Bu, aynı zamanda alt bacak kısmı ve sabit arka kapak ile birlikte topuğun protez içinde tespit 
edilmesine yardımcı olur. Gerek lateral gerekse medial tarafta geriye kalan uzunlamasına 
oyuk desteklenmeli ve basınç taĢıyıcı olarak kullanılmalıdır. Uygun güdük uzunluğunda, 
çapraz oyuk desteği, güdük ucunda yükün önemli ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır. Kısa 
tarsus ve ayağın arka kısmı güdükleri, tas Ģeklinde yataklanmalıdır, Basınç iletim eylemine 
yanal yüzeyler de katılacağından, topuğa binen yük azalacaktır. Kemik çıkıntıları ve 
nasırlara dikkat edilmelidir. Güdük önündeki 15 mm lik bir serbest alan, parmak hareketi 

sırasında çıkıntıya yük binmesini engeller. 
 
Ayak güdüğü protez içinde doğru bir pozisyonda durmalıdır. Normal talus ekleminin 

plantar fleksiyonu yaklaĢık 45° dir (Resim 2.7 Ģekil b). Ayağın ön kısmının amputasyonu ve 
ön yere değme noktalarının kaybı sonucu güdük, ön tarafta aĢağıya doğru iner. Pes equinus 
pozisyonu, güdük uzunluğu azaldıkça artar. Uzun tarsus güdüğünde ise geriye kalan aktif 
plantar fleksiyon ihtimali ancak yaklaĢık 15° dir (Resim 2.7). Topuk ayrıca topuk yükseltisi 
üzerine konulursa, plantar yöndeki hareket neredeyse tamamen kaybolur (Resim 2.7 Ģekil d). 

Güdük, pes calcaneus pozisyonunda yataklanırsa üst talus ekleminin normal hareket alanı 
yeniden yaratılabilir (Resim 2.7 Ģekil e ve f). Ancak sağlam ayak tarsus pozisyonunda 
olacağından, önemli ölçüde bir pes calcaneus pozisyonu söz konusudur. 
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Resim 2.7: Ayak güdüklerinin fonksiyonel kriterlere göre sınıflandırmae göre sınıflandırılması 

 
Dorsal ekstansiyonun artması, diz emniyetinin azalmasına veya diz bükülüm 

pozisyonuna neden olur. Ancak pes calcaneus pozisyonunda mümkün olan aktif plantar 
fleksiyon sayesinde uzun ayak güdüklerinde dinamik bir yürüme tablosu elde edilebilir. 
Topuğun yere değme anındaki darbe, talus eklemi tarafından emildiğinden, güdüğün 
zorlanması azalır ve diz emniyet artar. Aynı anda pes calcaneus pozisyonu sayesinde 

güdüğün ön tarafındaki hassas güdük baĢına binen yük de azalır. 
 

2.2.1.1. Taban Desteği, Yapay Ön Ayak ve Yuvarlanma Elemanı 
 
Güdük yatağı altındaki taban desteği sert yapılıdır ve güdük ucu önünde yaklaĢık 

olarak V. metatarsal kemik baĢı bölgesinde sona erer. Uzun güdüklerde; taban, güdük ucu 

önünde yukarıya doğru bir açıyla kıvrılır. Tabanda gerçekleĢmesi istenmeyen yukarıya doğru 
bükülme hareketi ve güdük ucu üzerindeki basınç bu Ģekilde engellenebilir. 

 
Sert yapıda ayak orta kısmı içeren daha kısa güdüklerde taban düz kalır ve yapay ayak 

orta kısmı ile bağlantılandırılır. 
 
Yapay parmağın, ayakkabının burnunu gergin tutması, aynı zamanda da yuvarlanma 

iĢlemi sırasında biraz gevĢeyecek Ģekilde elastiki olması gerekir. Bununla ilgili mekanik 
eklemler, ağırlığı gereksiz yere artırdıkları ve bakım gerektirdiği için tercih edilmemektedir. 
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V. metatarsal kemik baĢına kadar uzanan yapay ayak orta kısmı (yaklaĢık olarak 
toplam taban uzunluğunun 2/3’ü) sert yapıda uygulamr. Malzeme olarak ağaç, sert plastik, 
mantar veya gözenekli krep uygundur. Genelde yapay ayak orta kısmı, emniyetli bir bağlantı 
sağlamak amacıyla taban desteği içine takılır veya dökme reçine tabakası ile lamine edilir. 

 
Topuk yuvarlanma elemanı, özel bir önem taĢır. Bu elemanda ayak ön kısmının 

olmaması nedeniyle kaybedilmiĢ olan doğal yuvarlanma elemanının yerini tutması ve talus 
ekleminin sınırlı hareketliliğini dengelemesi gerekir. Ayrıca güdüğü, pes calcaneus 
pozisyonunda desteklemeli ve güdük üzerine etki eden kuvvetleri azaltmalıdır. Uzun 
güdüklerde taban yuvarlanma elemanının tepe noktası, pes calcaneus pozisyonunu emniyete 
almak için güdük ucu bölgesine yerleĢtirilir. Bu Ģekilde mekanik açıdan etkin olan ayağın ön 
kısmının uzunluğu kısalır ve yuvarlanma sırasında güdüğün taĢıdığı yük azalır. Bir alt bacak 

köprüsü ya da kılıfı uygulanan daha kısa güdüklerde yuvarlanma elemanı normal bölgede 
öngörülebilir. Protezin yuvarlanrnasını ve salınımını sağlamak için, ayak ön kısmı ucunun 
yeterli seviyede kalkmasına dikkat edilmelidir. Talus eklemi fikse edildiğinde, topuk 
kamasının mümkün olduğunca yumuĢak olması gerekir. Bu mümkün değilse, yere değme 
darbesini süspanse etmek için ayakkabı topuğunun tamponlu olarak yapılması gerekir. 

 

2.2.2. Alt Bacak Kısmı 
 
Uzun orta ayak ve parmak güdükleri dıĢında neredeyse tüm ayak güdüğü Ģekillerinde 

bir alt bacak kısmı uygulaması gereklidir. Güdük ne kadar kısa ve güdük kalitesi ne kadar 
düĢükse, alt bacağın da o oranda uygulamaya dâhil edilmesi gerekir. Alt bacak kısmının 
baĢlıca iki görevi vardır: Kuvvetlerin baĢka yöne aktarılması, Ģekil ve kuvvet korunması. 

 

 Kuvvetlerin baĢka yöne aktarılması: Alt bacak kısmının temel görevi, 
yuvarlanma iĢlemi sırasında ayağın ön kısmına etki eden kuvvetlerin doğrudan 
alt bacağa iletilmesidir. Bu Ģekilde ayak güdüğünün üzerinde bir köprü 
oluĢturulmuĢ ve güdük mümkün olduğunca yükten uzak tutulmuĢ olur. Aynı 
zamanda, ayakta dururken ve geriye yüklenme konumunda da diz emniyeti 
sağlanır. 

 

 ġekil ve kuvvet korunması: Alt bacak kısmının ikinci görevi ise, güdük-Ģaft 
psödoartroz’u kontrol etmektir. Alt bacak kısmı taban kısmı ile birlikte, 
güdüğün öne doğru kaymasını engelleyen V Ģeklinde bir mandal oluĢturur. Bu 
Ģekilde topuk protezden ya da ayakkabıdan daĢarıya çıkmaz. Ayak orta 
kısmında ve uzun tarsus güdüklerinde alt bacak kısmı, tam alt bacak ön tarafı 
biçiminde Ģekillendirilen esnek bir ön destek köprüsü ile oluĢturulur. Duyarlı 
tibia kenarı serbest bırakılmalıdır; bu nedenle, alt bacak destek köprüsü, alt üçte 
birlik sınır ile alt bacak ortası arasındaki mesafeyi kapsar. 

 
Alt bacak köprüsü çok kısa yapılırsa tibia’nin üst kenarı protezden çıkan güdüğün 

çevresinde yukarı kalktığı bir dönme noktası meydana getirir. Eğer bu, bir topuk mandalı ile 
engelleımıek istenirse topuk bölgesinde hastanın dayanamayacağı Ģiddette sürtünme 
kuvvetleri meydana gelir. Destek köprüsünün doğru uzunluğa sahip olduğu durumda Ģiddet 
ve yön açısından daha iyi tahammül edilen basınç kuvvetleri oluĢur. 
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Üst üçte birlik tuberositas 

tibiae seviyesinde 
Orta üçte birlik ksımda Alt üçte birlik kısımda 

Resim 2.8: Alt bacak kesiti 

 

Ayakkabının bu basınç karĢısında bükülmemesi için topuk kısmının yeterince sert 
olması gerekir. Talus ekleminin özellikle de plantar fleksiyon olmak üzere birtakım 
hareketliliğin korunabilmesi için destek köprüsünün elastik olması gerekir. Eğer üst talus 
ekleminde operatif bir artrodoz uygulannuĢsa destek köprüsü de sert yapıda olabilir. 

 
Küçük ayak güdüklerinde elastik bir destek köprüsü yeterli olmaz. Bu durumda, alt 

bacağın sert (esnek olmayan) tibia baĢının ön yüzeyine kadar uzanan bir ön kapak içine 

alınması gerekir. Bu kapak, üst kenarda önemli ölçüde basınç kuvvetleri oluĢturacağından 
asla tuberositas tibiae’nin altında bitmemelidir. Tibia baĢının ön yüzeyinin tamamına yük 
biner ve bunun modelinin tam olarak çıkarılması gerekir. Metatarsal güdüklerde, bir ön 
kapak yerine tam bir alt bacak Ģaftı yapılması daha uygundur. 

 
Eğer bir ayak güdüğü uygun yataklama yapıldığı halde yük taĢıyamıyorsa, yükün 

azaltılması için PTB kapsamında bir diz kılıfı gerekir. Vücut ağırlığı diz kılıfı tarafından 
taĢınır ve alt bacak Ģaftı üzerinden zemine iletiir. 

 

Resim 2.9: Topuk bölgesinde etkili olan kuvvet yönü 

 
Ayağın fizyolojik rotasyonu, protezin içinde korunan ayağa uydurulmalıdır. Birçok 

ayak güdüğü inversiyon pozisyonuna eğilimli olduğundan bazen güdüğün uzunlamasına 
ekseni ile protezin uzunlamasına ekseni arasında önemli farklar olabilir. Bu hatalı pozisyon, 
yere değme alanının lateral yönde geniĢletilmesi veya dıĢ kenarın uzatılması yoluyla 
düzeltilir (Resim 2.9). 

 



 

 25 

2.3. Teknik Dizayn ve Protez Yapısı 
 

Bu bölümde farklı amputasyon seviyeleri ile ilgili çeĢitli protez tipleri ve bunların 
teknik yapıları açıklanacaktır. 

 

Tüm ayak protezlerinin yapısı, önemli ölçüde protetik ayakla ya da statik (diz 
ekleminin emniyeti), kinetik (adım siklusu) ve kozmetik (dıĢ görünüm, mümkün olduğunca 
beğenilen ayakkabıların kullanılması) gibi koĢulları yerine getirecek Ģekilde güdük yatağına 

yerleĢtirilecek olan takma ayakla sınırlıdır. 
 

Alt bacak kılıfları, köprüleri ve Ģaftları fizyolojik çizgiyi ve doğal alt bacağın eksen 
çizgisini izler. 

 

Ayak güdüğünün yataklanması (pes calcaneus pozisyonu) daha önce anlatılmıĢtır. 
 

Topuk yuvarlağının pozisyonu ise çeĢitli protezlerde ayarlanmaktadır. 
 

Protezin uzunluğu; pelvis kanatlarının dengesine, ayak dıĢa rotasyonu gözlemlerine ve 

hastanın arzusuna göre kontrol edilir. Bu tür protezler, kaslarla kontrol edilemeyen dinamik 
yürüyüĢe gerekli olan (pasif) lateral stabiliteyi verebilmek için ayak hafif supinasyon (varus) 
pozisyonunda ya da ayağın tamamı hafif laterale döndürülerek yapılır. 

 

Belirli ve yeniden üretilebilir yapı talimatlarının planlanması mürnkün olmadığından 

yapının optimasyonu büyük ölçüde dinamik alıĢtırmaya ve düzeltmeye, yani hastanın 
yürüme analizine bağlıdır. 

 

2.4. Uzun Ayak Orta Kısmı Güdüklerinde Protez Uygulaması 
 

Resim 

Fonksiyonel 

kriterlere göre 

sınıflandırma 

AraĢtırmacıların adlarına 

göre sınıflandırma 

 

Orta ayak güdüğü Sharp 

 

Kısa ayak güdüğü Sharp Jäger 

Tablo 2.3: Uzun ayak orta kısmi güdükleri 
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Uzun ayak orta kısmı güdüklerine protez uygulanırken talus eklemindeki 
hareketliliğin tamamen korunması gerekir (Resim 2.10). 

   

Resim 2.10: Uzun ayak orta kısmi güdüklerinde uygulama 
 

Birçok parmak ya da uzun ayak orta kısım güdüklerinin bir çoğunda protez 
gerekmediği gibi köpük ya da mantar gibi dolgu maddelerinden yapılmıĢ tabanlık ya da 

ayakkabı içerisine ortotik ilaveler ile mümküdndür (Resim 2.10). 
 

Protez, aĢağıdaki yapı elemanlarından meydana gelir: 
 

 Güdük yatağı: Güdük uzunluğuna uygun düĢen pes calcaneus pozisyonunu 
sağlamalıdır. Sustentaculum tali’deki destek özenli bir biçimde çalıĢılmalıdır. 
Topuk, öne doğru itilimi önlemek için, çanak biçiminde yerleĢtirilmelidir. “V“ 
çizgisi hafif yukarıya kaldırılır ve mevcut çapraz oyuk güdük ucuna kadar 

uzanan bir destek yastığı ile desteklenir. Uzunlamasına oval bir Ģekil 
oluĢturarak mevcut kemik çıkıntılarına serbestlik tanınır ve güdük ucu önünde 
bir boĢ alan meydana getirilir. Malzeme olarak fleksokork (esnek mantar), 
latex-testere tozu karıĢımı veya basınca dayanıklı yumuĢak köpük uygundur. 

 AçılandırılmıĢ taban: Güdük uzunluğuna ve öndeki boĢluğa bağlı olarak sert 
bir takma ayak orta kısmı gerekli değildir. Bu nedenle sert taban, güdük ucu 
önünde (yaklaĢık olarak V. metatarsal kemik baĢı bölgesinde) yukarıya doğru 

kıvrıhr. YaklaĢık 110º lik bir açı ve hafif yuvarlanmıĢ bir bükülüm pozisyonu 
sonradan ortaya çıkabilecek kırılma riski en aza indirilmiĢ olur. Malzeme olarak 
duralüminyum veya cam elyafıyla güçlendirilmiĢ yapay reçine, eğer zorlanma 
az ise akrilik cam uygundur. 

 Takma parmak: Takrna parmak kısmı hemen taban desteğine bağlanır ve 
geriye itilim kuvveti yüksek elastik maizemeden yapılarak (sentetik vulkolan, 
poliüretan köpük, gözenekli krep, keçe ve mantar) ayakkabının içine ölçüsüne 
uygun Ģekilde yerleĢtirilir (Resim 2.11). 

  

Resim 2.11: Parmak Protezi 
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 Taban yuvarlanma yüzeyi: Yuvarlanma bölgesine ait tepe noktası, güdük 
ucunun hemen arkasında olmalıdır. Takma parmak kısmı ile yuvarlanma parçası 
tek bir parçadan yapıldığında ve topuktan uca kadar bir kemer kullanıldığında 
en dayanımlı bağlantı elde edilmiĢ olur. 
 

 Topuk kapağı: Hasta, labil (sabit olmayan) ayakkabılar (örneğin terlik ve s 
andalet) giyiyorsa dövülmüĢ deriden ya da plastikten mamul bir topuk kapağını 
yerleĢtirmek gereklidir. Bir ayak üst atkısı ya da bir ayakkabı iç Ģaftı, ayağın 

fikse edilmesini sağlar. Bağcıklı ayakkabılar ya da ortopedik ayakkabılar 
giyiliyorsa, güdük-protez bağiantısını ayakkabı üstlendiğinden, topuk kapağı 
gerekmeyecektir. 

 

Uzun ayak orta kısmı güdüklerinde, labil (oynak) ayakkabıların giyilmesi açısından da 

uygun olan ek topuk kapağı uygulaması (Resim 2.12). 

  

Resim 2.12: Ek topuk kapağı uygulaması 

 

2.5. Kısa Ayak Orta Kısmı ve Uzun Ayak Bileği Güdüklerinde 

Protez Uygulaması 
 

Resim Fonksiyonel kriterlere 

göre sınıflandırma 

AraĢtırmacıların adlarına 

göre sınıflandırma 

 

Uzun Tarsus güdüğü Lisfranc 

 

Kısa Tarsus güdüğü Bona Jäger 

 

Arka ayak güdüğü Chopart 

Tablo 2.5: Kısa Ayak Orta Kısmı ve Uzun Ayak Bileği Güdükleri 
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 Kısa ayak orta kısmı ve uzun tarsus güdüklerinde talus’un hareketliliği, esnek 
bir ait bacak destek köprüsü sayesinde kısmen korunabilir. Eğer talus ekleminin 
fikse edilmesi gerekiyorsa köprü, sert yapıda yapılır (Resim 2.13). 

 

Resim 2.13: Sert köprü uygulaması 

 

Protez, aĢağıdaki yapı elemanlarına sahiptir: 
 

 Güdük yatağı: Güdük yatağı, kapak biçiminde yapılır. Topuk hafif bir çanak 
içine yerleĢtirilir, ayağın geri kalan oyuğu iyice desteklenir ve “V“ çizgisinin 
geri kalanı yukarıya kaldırılır. Bu Ģekilde mevcut tüm yüzeyler yük taĢıma 
iĢlemine katılmıĢ olur. Bu uygulamada pes calcaneus pozisyonuna dikkat 
edilmesi özel bir önem taĢır. Güdük ucu önünde bir boĢluk yaratılır ve taban 
bölgesinde olması beklenen basınç noktaları uzunlamasına oval Ģekilli boĢluklar 

içinde serbest bırakılır. Yataklama malzemesi, sonradan üzerinde çalıĢılmaya 
uygun olmalıdır. 
 

 Taban Desteği: Bu destek öne doğru V. metatarsal kemik baĢına kadar 
uzanmakta olup bunun sayesinde taban kısmının tamamı desteklenir ve aynı 
zamanda sert takma ayak orta kısmına geçiĢ temin edilir. Dökme reçine Ģeklinde 
stabil katmanlı (lamine) yapıda ilaveten bir metal taban gerekmez. Elastik köprü 

içeren yapıda ise bir V2A ya da Durana taban yapılması gerekir. 
 

 Alt bacak destek köprüsü: Bu, alt bacak ön tarafının tam modeli çıkartılmak 
suretiyle yapılır ve bir yastıkla desteklenebilir. Basınç noktalarından kaçınmak 
için üst kenarı hafifçe dıĢa doğru bükük yapılır. Destek köprüsü, seviye olarak 
alt bacağın ön kısmımn yaklaĢık üçte biri ile yarısını kaplar. GeniĢliği ise çevre 
ölçüsünün yaklaĢık üçte biri kadardır. 

 

 Talus eklemi hareketliliğinin büyük ölçüde korunması isteniyorsa, 5 mm 
kalınlığındaki ortolen’den (PE) yapılmıĢ bir köprü kullanılır. Topuktan yukarı 
anma bölgesine kadar uzanan bir metal taban, destekleme açısından gereklidir. 
Takma ön ayak kısmı tek bir parçadan imal edilebilir. Destek köprüsü genelde 
ayakkabı bağcığının bağlanmasıyla fikse edilir. Bunun yeterli olmaması halinde, 
köprünün pozisyonu plantar fleksiyon hareketini engellemeksizin iki gergi ile 

emniyete alınabilir. 
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 Talus ekleminde hareketlilik istenmiyorsa sert bir dökme reçine köprüsü imal 
edilebilir (Resim 2.14). 

 

 

Resim 2.14: Sert köprülü ve ayakkabı iç Ģaftlı uygulama 

 

 Takma ayak orta kısmı ve parmak ksmı: Elastik köprüde; elastik 
malzemeden imal edilmiĢ bütün bir takma ayak ön kısmı parçası ilave edilir 
(önceki konuya bk.). Taban güçlendirme desteği, V. metatarsal kemik baĢı 
bölgesine kadar uzanarak ayak orta kısmı esneklikten uzak hale gelir. Uçtan 
topuğa kadar uzanacak Ģekilde yapıĢtırılan bir kemer, aynı zamanda yapıĢkanlı 
yerleri de emniyete alır. 

 

 Sert dökme reçine köprüde; takma ayak orta kısmı parçası (mantar, hafif ağaç, 
sert köpük) doğrudan güdük yatağına eklenir ve dökme reçine köprünün 
kapsadığı alan içine katılır. Elastik takma parmak parçası öne yapıĢtırılır. ĠĢlemi 
bitirmek için boydan boya geçen deri taban gereklidir. 

 
 Taban yuvarlanma elemanı: Tepe noktası güdük ucunun arkasındadır (güdiik 

ucuna göre dorsal taraftadır). Takma parmak parçası ile taban yuvarlanma 

elemanı aynı malzemeden imal edilir. DıĢ kenardaki hafif yüksekliğin 
yuvarlanma elemanının yapılandırılması sırasında dikkate alınması gerekir. 

 
 Topuk kılıfı ve ayakkabı iç Ģaftı: Bu protezde ortopedik ayakkabıların imali 

tavsiye edilir fakat çoğu durumda konfeksiyon ayakkabı giymek de 
mümkündür. Topuk bölgesi çok labil ise, oluĢan basınç kuvvetlerine karĢı 
koyacak, dövülmüĢ deriden ya da plastikten mamul bir topuk kılıfının proteze 
eklenmesi gerekir. Ayağı arkadan kavrayan ve destek köprüsü aracılığıyla 

bağlanan bir ayakkabı iç Ģaftı, çoğunlukla iĢlevsel bir çözüm sağlar. Bu Ģekilde 
köprünün pozisyonu emniyete alınır ve güdük, protez içinde fikse olur. Bu 
Ģekilde terlik veya sandaletlerin giyilmesi mümkün olur. Hasta, zemini çok iyi 
hisseder ve düz olmayan yerlerde de kendini daha emin hisseder. Ağırlığının az 
olması, talus ekleminin hareketliliği ile pronasyon ve supinasyon imkanı bu 
protez yapısının büyük avantajlarını oluĢturur. 
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2.6. Kısa Ayak Bileği Güdüklerinde Protez Uygulaması 
 

 

Resim 

Fonksiyonel 

kriterlere göre 

sınıflandırma 

AraĢtırmacıların adlarına 

göre sınıflandırma 

 

Bilek eklemi 

eksartikülasyonu 
Pirogoff 

Tablo 2.6: Kısa ayak bileği güdüğü 

 

 Kısa ayak bileği güdüklerine protez uygulanırken eğer güdük iyi niteliklere 
sahipse alt bacak destek köprülü bir protez uygulanır. Kötü nitelikli güdüklerde 
ise kapsül protez uygulanır. Daha kolay ve hafif bir ara çözüm ise Teufel’e göre 
modifiye edilmiĢ protezdir. Bu protez, aĢağıdaki yapı elemanlarını içerir (Resim 
2.15). 

 

Resim 2.15: Kısa ayak bileği güdüklerinde uygulama 

 

 Güdük yatağı: Yere değme yüzeyinin küçük olması, güdük yatağının tas 
Ģeklinde yapılmasını gerekli kılar ve ince bir destek yastığı gerektirir. Protez, 
dökme reçineden yapıldığından tabanı güçlendiren özel bir desteğe gerek 
yoktur. 

 

 Takma ayak ön kısmı: Sert bir takma ayak orta kısmı, doğrudan güdük yatağı 
ile bağlantılandırılır ve ardından alt bacak köprüsü ile kaplanır. Takma parmak 
parçası, yuvarlanma elemanı ile birlikte takılır. Yuvarlanma bölgesi, sağlam 
ayağa uygun olarak V. metatarsal kemik baĢı yüksekliğinde bulunur. Meydana 
gelen kuvvetler yuvarlanma sırasında doğrudan üst tibia bölgesine 
iletildiğinden, bu iĢlem mümkündür. Daha önce açıklanan protezlerin aksine, bu 

protezle büyük adımlar atmak mümkün olur. Takma ayağın yapısı, önemli 
ölçüde bir protez ayağa benzer. 
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 Alt bacak köprüsü: Bu köprü frontal taraftan alt bacağın tümünü içine alır. 
Ana destek noktası olarak görev yapan tibia baĢından destek alarak diz 
kapağının altında son bulur. Köprü, alt bacağı yanlardan yaklaĢık ortaya kadar 
sarar ve güdük bölgesinde tas Ģeklindeki güdük yatağının içine girer. Gerekli 

stabilitenin elde edilmesi için alt bacak köprüsünü cam elyafı ile ya da karbon 
dokuma ile güçlendirmek gerekir. Alt bacak köprüsü, bilek üzerinden ve diz 
boynu altından geçirilen iki kayıĢ ile bacağa fikse edilir. 

 
Güdüğün tamamı tas Ģeklinde kavrandığından ayakkabı, güdüğü tutma görevini 

üstlenmeyecektir ve ortaya çıkan kuvvetler de proteze etki edecektir. 
 
Konfeksiyon ayakkabının giyilmesi mümkündür. Önemli olan, ayakkabı topuğunun 

bir tamponlu topuğa dönüĢtürülmüĢ olmasıdır çünkü talus eklemi katı bir Ģekilde fikse 
edilmiĢtir. 

 

2.7. Yük TaĢıyamaz Özellikteki Güdüklerde Protez Uygulaması 
 

Güdüğün temas yüzeyi yeterli seviyede yük taĢıyamıyorsa ya da ilaveten kıkırdak 
hastalıkları ya da güdük veya alt bacak bölgesinde hatalı pozisyonlar mevcut ise, yükü 
azaltıcı bir protez yapılması gerekir. Yük taĢıyabilme derecesine göre tamamen yükten 
arındırma (güdük altında serbest alan bırakarak) ya da kısmen yükten arındırma (hafif taban 
teması ile) gerekli olabilir. 

 
Yapının bunun dıĢında kalan öğeleri, kapsüllü protezdekinin (Pirogof Syme) aynıdır 

fakat bu arada vücut ağırlığı, PTB kapsamında bir diz yerleĢtirme halkası tarafından taĢınır 
ve kapalı alt bacak kılıfı üzerinden zemine iletilir. 

 
Dizin üst kısmından yapılacak bir bandaja ihtiyaç yoktur çünkü distal piston 

biçimindeki güdük Ģekli yardımıyla vertikal pompalama iĢlemi önemli ölçüde 

giderilmektedir. Orneğin ayak ön kısmı güdükleri gibi büyük hacimli güdükler, dar olan diz 
yerleĢtirme halkası ile sıkıĢtırılamadıklarından, güdüğün ve dizin Ģekline göre protezin tek 
bir kapak ile açılması yeterli olamayacaktır. Bu durumda alt bacak Ģaftı uzunluğunun tamamı 
boyunca ve iki kapak oluĢacak Ģekilde bölünmesi gerekir. 

 
Ayak arka kısmı güdüklerinde hiçbir ayakkabı sorunu çıkmaz- ken, bu tür protezde 

(uzun ayak güdüklerinde) ortopedik ayakkabı Ģarttır. KarĢı tarafa konulan tabanlık, yükün 

azaltılmasına bağlı olarak kısaltıcı denge elemanı görevi de görecektir. 
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2.8. Syme ve Pirogoff Amputasyonlarına Göre Protetik 
 

Resim 
Fonksiyonel kriterlere göre 

sınıflandırma 

AraĢtırmacıların adlarına 

göre sınıflandırma 

   

Pirogoff güdüğü Pirogoff güdüğünün Günther 

ve Fort’a göre modifike Ģekli 

Syme Güdüğü 

 

Tablo 2.7: Syme ve Pirogoff Amputasyonu 

 
Pirogoff’a göre amputasyon ile modifike amputasyon ve Syme’ye göre amputasyon, 

eksartikülasyon güdüğüne benzeyen ve yük taĢıyabilen güdükler oluĢturmaktadır. Gerçekten 
de bu amputasyonlar çoğunlukla eksartikülasyon olarak tanımlanmaktadır. Ancak bir 
eksartikülasyon güdüğü, kendi kemik güdüğünde cerrahi yolla değiĢtirilmediğinden, bu tam 

olarak doğru değildir. 
 
Gerek distal tarafta alta yerleĢtirilmiĢ pes calcaneus baĢını içeren Pirogoff 

güdüklerindeki, lateral ve medial malleolus’ un dayanıklı hale getirildiği Syme 
güdüklerindeki kemik kısımlarının da ortopedi cerrahları taraf değiĢtirildiği güdüklerdir. 

 
Bir eklemli ayağın yerleĢtirilmesi çok büyük zorluklara yol açar. Bir SACH ayağın 

yerleĢtirilmesi mümkün olmakla birlikte sabit yerleĢtirmede yine de detayda her zaman 

sorunlar çıkmaktadır. Ayak arka kısmı güdükleri için yapılarının arka yüksekliği düĢük 
tutulan özel ayaklar mevcuttur. Bu ayaklar hacimsel olarak sorun çıkarmadan 
yerleĢtirilebilmekle beraber, topuk tamponunun az olması bir dezavantajdır. Bu tür ayaklar 
kullamldığında, ayak tamponundaki yetersizliği dengeleyecek yumuĢak tampon topuklu 
ayakkabıların giyilmesi gerekir. 

 

2.8.1. Yataklama ve Ġmalat 
 
Ayak arka kısmı güdüklerine yapılan protetik uygulama, genel olarak alt bacak kısa 

protezi uygulamasına benzemektedir. Burada birbirinden farklı iki önemli yapı elemanı söz 
konusudur: 
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 Alt bacak Ģaftı: Bu Ģaft, ayak güdüğü ve tibia kondili ile birlikte alt bacağı 
içine alır. Alt bacak Ģaftı, geriye kalan taban yüzeyi üzerine isabet eden basıncı 
azaltmak amacıyla güdük bölgesinde tas Ģeklinde ve kalıba göre yapılandırılır. 
Tibia baĢı özenli bir Ģekilde yataklanır, gerekirse bir PTB kılıfı imal edilir. Ust 

kenar, diz kapağını tamamen serbest bırakır, dorsal tarafta ise diz boynu geniĢ 
bir yay çizecek Ģekilde kesilip çıkarılabilir. Kapsüllü protezi giyebilmek için alt 
dorsal veya kapsüllü protez medial kısımda bir delik ya da kapaklıbır delık 
yapılır. Bu kapakalttan bir menteĢe ile tutturulur ve yukarıdan da bir kayıĢ ya da 
metal toka ile kapatılır. Kapağın alt kenar çizgisi topuk bölgesine denk 
gelmemelidir. Aksi takdirde, yuvarlanma iĢlemi sırasında topuk arkaya doğru 
bastırılırken basınç noktaları meydana gelecektir. Bu Ģaft, amaca en uygun 
Ģekilde dökme reçineden yapılır, bu Ģekilde ince duyarlı ve dayanıklı olarak 

imal edilebilir. Güdüğün alt kısmına taĢıma rahatlığım artırmak amacıyla 
mutlaka yastık konulur. 

 
 Takma ayak: Günümüzde kullanılan elastik köpük malzemelerinin elastikiyeti 

ve dayanıklılığı göz önünde tutulursa mekanik bir ayak bileği eklemi 
kullanılmamalıdır. Bunun birçok nedeni vardır: Eklemler aĢınır. Pozisyon, 
anatomik ekleme eĢdeğer değildir. Protez ağırlığı, aĢırı derecede artar ve 

kullanılamaz. Tamir ve bakım gerektirir. Takma ayak orta kısmı ve kısalık 
dengeleme elemanı, sert köpükten ya da ağaçtan yapılabilir. Protez ucu sentetik 
vulkolandan veya poliüretan köpükten yapılarak eklenir. Uygun durumlarda 
elastik bir taban ile yumuĢak bir topuk kaması öngörülebilir. Bu protezde 
ayakkabı sorunu çok ender olarak ortaya çıkar. Protez ayağın içine yumuĢak bir 
topuk kaması yapılamıyorsa, ayakkabıya bir tampon topuk konulur (Resim 
2.16). 

 

 

Resim 2.16: Kapsüllü protez 

2.9. Silikon Protezler 
 
Silikon malzemesinin ortopedi tekniğinden kullanılmasıyla birlikte estetik parsiyel 

ayak protezleri yapılmaktadır. (Resim 2.17). 
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Resim 2.17: Silikon protez 

2.10. Çoraplar 
 

 Parsiyel ayak güdük çorabı (Resim 2.18). 
 

 

Resim 2.18: Parsiyel güdük çorabı 

 

 Syme güdük çorabı (Resim 2.19). 
 

 

Resim 2.19: Syme güdük çorabı 
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2.11. Parsiyel Ayak Protez Tasarımları 
 
Parsiyel ayak protezlerinin tasarımlarında yapılacak protezin ön ayak için parsiyel ya 

da diz atına kadar uzatılmasında amputasyon seviye ve güdük özellikleri önem arz eder. 
 

  
 

  

Lisfranc güdük Chopart güdük  Pirogoff güdük SYME güdük 

  
   

Chopart protez 
Chopart 

Boyd/Piroggoff 
SYME / Pirogoff protez 

Tablo 2.8: Parsiyel ayak protezlerine genel bakıĢ. 

 

 Milattan önceki bir ayak baĢ parmak protez uygulaması (Resim 2.20). 

 

Resim 2.20: Milattan önceki bir ayak baĢparmak protezi 

 
 Silikon ayak baĢ parmak protez uygulaması (Resim 2.21). 

 

Resim 2.21: Silikon ayak baĢparmak  
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 Parmak amputasyonlarında dolgu tabanlık uygulaması (Resim 2.22). 

 

Resim 2.22: Dolgu tabanlık 

 

 Uzun ayak orta kısmı güdüklerinde dolgu tabanlık uygulaması (Resim 2.23). 

  

Resim 2.23: Dolgu tabanlık 

 
 TMF - Transtarsal ve Transmetatarsal uygulamalar için kozmetik hazır ön dolgu 

ayak (Resim 2.24). 

 

Resim 2.24: Hazır dolgu ayak protezi 

 
 Yanık sonrası oluĢan ayak güdüğünde modifiye parsiyel ayak protez 

uygulaması (Resim 2.25). 

 

Resim 2.25: Yanıklarda modifiye parsiyel ayak protezi 
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 Lisfranc Chopart seviyeleri içi enerji depolama özellikli karbon ayak iskeleti 
(Resim 2.26). 

 

Resim 2.26: Enerji depolama özellikli karbon ayak 

 

 Topuk absorbsiyonlu polipropilen esnek ayak iskeleti (Resim 2.27). 

 

Resim 2.27: Poliprofilen esnek ayak iskeleti 

 

 Syme ve diz altı protezleri için modüler piramit ayar adaptörlü karbon ayak 

iskeleti (Resim 2.28). 

 

Resim 2.28: Piramit ayar adaptörlü karbon ayak iskeleti 

 

 Syme Lisfranc/Chopart ve transtarsal protetik için, yarı silikon liner protez 
(Resim 2.29). 

 

Resim 2.29: Yarı silikon liner protez 

 

 Poliform malzemeden soft soket üzeri konvansiyonel karbon Lisfranc / Chopart 
protez (Resim 2.30). 

 

Resim 2.30: Konvansiyonel karbon Lisfranc / Chopart protez 
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 Lisfranc Chopart seviyeleri için enerji depolama özellikli karbon ayak (Resim 
2.31). 

  

Resim 2.31: Enerji depolama özellikli karbon Lisfranc / Chopart protez 

 
 Syme için modüler sistem ayak ve ayarlanabilir Ģaft adaptörü (Resim 2.32). 

 

   

Resim 2.32: Modüler sistem ayak ve ayarlanabilir Ģaft adaptör çeĢitleri 

 

 Syme için ayak ve ayarlanabilir takoz (Resim 2.33). 

 

Resim 2.33: Syme için ayak ve ayarlanabilir takoz  

 

 ÇeĢitli ayaklarda silikon protez uygulamaları (Resim 2.34). 



 

 39 

 

Resim 2.34: Silikon protez çeĢitleri 

 Silikon protez (sağ ayak), uygulamaları (Resim 2.35). 

             

Resim 2.35: Silikon ayak protezi 

 
 Bilateral silikon ayak protez uygulamaları (Resim 2.36). 

                 

Resim 2.36: Bilateral silikon ayak protezi 

 

 Fermuarlı silikon ayak protezi uygulaması (Resim 2.37). 

 

Resim 2.37: Fermuarlı silikon ayak protezi 
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 Syme protez uygulaması (Resim 2.38). 

 

Resim 2.38: Klasik Syme protez 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Alt ekstremite protezin genel yapısını 
inceleyiniz. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız. 

 Alt ekstremite protezi kullanınız..  

 Parsiyel ayak protezinin genel yapısını 
inceleyiniz. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Parsiyel ayak protezi kullanınız. 

 Yataklama ve imalat prensipleri yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Protez kullanınız. 

 Uzun ayak orta kısmı güdüklerinde 
protez uygulamasını yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız. 

 Uzun ayak orta kısım protezi kullanınız. 

 Kısa ayak orta kısmı ve uzun ayak bileği 

güdüklerinde protez uygulamasını 
yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Parsiyel ayak protezi kullanınız. 

 Kısa ayak bileği güdüklerinde protez 
uygulamasını yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Kısa ayak orta kısmı ve uzun ayak bileği 
protezi kullanınız. 

 Yük taĢıyamaz özellikteki güdüklerde 
protez uygulamasını yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Yük taĢıyamaz ayak protezi kullanınız. 

 Syme ve Pirogoff amputasyonlarına 
göre protetik uygulamasını yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Syme ve Pirogoff protezi kullanınız. 

 Silikon protezler uygulamasını yazınız. 

 Ayak maketi, Ģema, afiĢ, resim 
kullanınız.  

 Silikon protezler kullanınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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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. Alt ekstremite protezin genel yapısını inceleyiniz mi?   

2. Parsiyel ayak protezinin genel yapısını inceleyiniz mi?   

3. Diz üstü protezinin genel yapısını inceleyiniz mi?   

4. Alt ekstremite dezartikülasyon protezinin genel yapısını 

inceleyiniz mi? 
  

5. Yataklama ve imalat prensiplerini yazdınız mı?   

6. Uzun ayak orta kısmı güdüklerinde protez uygulamasını 
yazdınız mı? 

  

7. Kısa ayak orta kısmı ve uzun ayak bileği güdüklerinde protez 
uygulamasını yazdınız mı? 

  

8. Kısa ayak bileği güdüklerinde protez uygulamasını yazdınız mı?   

9. Yük taĢıyamaz özellikteki güdüklerde protez uygulamasını 
yazdınız mı? 

  

10. Syme ve Pirogoff amputasyonlarına göre protetik uygulamasını 
yazdınız mı? 

  

11. Silikon protezler uygulamasını yazdınız mı?   

 
 

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 
 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyarak doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  

 

1. AĢağıdakilerden hangisi ekartikülasyon protezi değildir? 
A) Diz altı protezi  
B) Diz dezartikülasyon 
C) Lisfranc 

D) Bono Jäger 

E) Chopart 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi bir eksartikülasyon protez çeĢidir? 

A) Diz altı protezi 
B) Diz üstü protezi 
C) Lisfranc 
D) Hemipelvektomi 
E) Hemicorpektomi 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi patella’nın femur kemiğine bağlanmak üzere distal destek 

olarak kullanıldığı, femur kondillerinden yapılan bir amputasyondur? 
A) Diz dezartikülasyon amputasyonu 
B) Gritti amputasyonu  
C) Diz üstü amputasyonu 
D) Chopart 
E) Syme 

 
4. Normal talus ekleminin plantar fleksiyonu yaklaĢık olarak kaç derecedir? 

A) 30°  
B) 35° 
C) 40° 
D) 45° 
E) 50° 

  
5. AĢağıdakilerden hangisi parsiyel ayak amputasyonlarındandır? 

A) Diz altı amputasyonu 
B) Diz dezartikülasyon amputasyonu 
C) Lisfranc amputasyon 
D) Diz üstü amputasyonu 
E) Hemipelvektomi amputasyonu 

 

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. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan noktalı yerleri doğru sözcüklerle 

doldurunuz. 
 

1. Güdüğün temas yüzeyi yeterli seviyede yük taĢıyamıyorsa ya da alt bacak bölgesinde 
hatalı pozisyonlar mevcut ise, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  bir protez yapılması gerekir. 
 

2. Hasta, labil (sabit olmayan) ayakkabılar (örneğin terlik ve s andalet) giyiyorsa, bir . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . yerleĢtirmek gereklidir.  
 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  amputasyonu, patella’nın femur kemiğine bağlanmak 
üzere distal destek olarak kullanıldığı, femur kondillerinden yapılan bir 

amputasyondur.  
 

4. Herhangi bir sebeple alt ekstremitenin bir kısmının ayrılmasına amputasyon, 
ekstremitenin vücutta geriye kalan kısmı ise . . . . . . . . . . . . . . . . . . olarak adlandırılır. 
 
AĢağıda cümlelerde verilen bilgiler doğru ise (D) yanlıĢ ise (Y) yazınız.  

 
5. (   ) Chopart bir eksartikülasyon ampute Ģeklidir. 
6. (   ) Sharp bir eksartikülasyon ampute Ģeklidir.  
7. (   ) Chopart protezinde güdük ucuna kısmen yük verilebilir. 
8. (   ) Sharp protezinde güdük ucuna yük verilebilir 

 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.  
 

9. AĢağıdakilerden hangisi parsiyel ayak amputasyonlarından değildir? 
A) Diz altı amputasyonu 
B) Transmetatarsal amputasyon. 
C) Lisfranc amputasyon 
D) Chopart amputasyon 

E) Syme amputasyon 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi amputasyonların nedenlerindendir? 
A) Travmalar 
B) Arteriyel kan dolaĢım bozuklukları 
C) Epikondilit 

D) Enfeksiyonlar 
E) Hepsi 
 

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 modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 

2 C 

3 A 

4 D 

5 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2’NĠN CEVAP ANAHTARI  
 

1 A 

2 C 

3 B 

4 D 

5 C 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 YÜKÜ AZALTICI 

2 TOPUK KAPAĞI 

3 GRĠTTĠ 

4 GÜDÜK 

5 D 

6 Y 

7 D 

8 Y 

9 A 

10 E 

CEVAP ANAHTARLARI 
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