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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 725TTT031 

ALAN  Ortopedik Protez-Ortez 

DAL/MESLEK Ortopedik Protez-Ortez Teknisyenliği 

MODÜLÜN ADI  Patolojik YürüyüĢ 

MODÜLÜN TANIMI  

Yürüme analizi; yürüme, basma fazı, salınım fazı ve diğer 

yürüme kısımlarının analizini yapma tekniğinin verildiği 
öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL 

9 ve 10. sınıf modüllerinin tamamını; Parsiyel Ayak  
Protezi, Temel Torna ĠĢlemleri-1,Temel Torna ĠĢlemleri-2, 
Sach Ayak Yapımı, Diz Altı Protezi Ölçüsü, Diz Altı 
Protezi Alçı Modelajı, Diz Altı Protezi Ġmalatı, Diz Üstü 

Protezi Ölçüsü, Diz Üstü Protezi Alçı Modelajı, Diz Üstü 
Protezi Ġmalatı, Alt Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri, 
Parsiyel El ve Bilek Protezleri, Dirsek Altı Protezi Ölçü ve 
Modelajı, Dirsek Altı Protezi Ġmalatı, Dirsek Üstü Protezi 
Ölçü ve Modelajı, Dirsek Üstü Protezi Ġmalatı, Üst 
Ekstremite Dezartikülasyon Protezleri, Silikon Protezler 
modüllerini almıĢ olmak 

YETERLĠK Patolojik yürüyüĢ analizi yapabileceksiniz.  

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerek göz gerek yürüme analiz laboratuvarı ortamında 
normal bir insan yürüyüĢü ile patolojik yürüme hareketinin 
analizini yapabileceksiniz. 
Amaçlar  

1. Patolojik değiĢiklikler halinde yürüyüĢ anomalileri 
özelliklerin kavrayabileceksiniz. 

2. Amputasyonlularda yürüyüĢ özelliklerin 
kavrayabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 
DONANIMLARI 

Donanım: Paralel bar, merdiven basamak sistemi, yürüme 
bandı, bilgisayar, bilgisayar programı, kamera vs. 
 
Ortam: Muayene odası, yürüme analiz laboratuvarı 

ÖLÇME VE 
DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 
 
Öğretmen, modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, 
doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 
kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 
becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 
Bu modül ile Ortopedik Protez-Ortez alanında ortopedik tekniğinin bir parçası olan 

Yürüme Analizi incelemeyi öğreneceksiniz. 
 
Bu modülü aldığınızda,  
Muayene odası, yürüme analiz laboratuvarında bilgisayar ve programları ile yürüme 

bantları gibi yürüme analizini yapmaya yarayan aletleri kullanabileceksiniz. 
 
Bir patolojik olayı tanımlayabilmek amacıyla yürüme biçimine analiz edebilmek; 

protez ve ortez gibi tedaviye yönelik giriĢimleri anlayabilmek için önce normal yürümenin 
fizyolojisinin ve biyomekaniğinin bilinmesi gerekir. 

 
Ortopedi tekniğinde öncelikle normal, sağlıklı bir insanın yürüyüĢ Ģekli bilinmelidir ki 

patolojik yürüyüĢ analizi yapılmak istendiğinde, normal ile patolojik yürüyüĢ arasındaki 
farklar ortaya çıkarılmalı ve bu tespit edilen yürüyüĢ Ģekline göre yürüyüĢteki hatalı 
yürümeyi ortadan kaldıracak ortopedik protez ve ortezler tespit edilmelidir. 

 

Uygulanan protez veya ortez sonrası, bu uygulamalarla hastanın tekrar yürümesi 
incelenerek hastanın yürümesindeki değiĢiklikler tespit edilmelidir. 

 
Yürüme analizi, ortopedi tekniğinin en önemli parçaları olmasından dolayı bu alanda 

bilgi ve beceri kazanmamız gerekmektedir. 
 
 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 
 
 
Protez ve ortez gibi yürümeye yardımcı cihazları kavrayabilmeniz için normal 

yürümenin fizyolojisini ve biyomekaniğini öğrenecek ve yürüme analizi yapabilme 
becerisini kazanabileceksiniz. 

 
 
 
 
 Çevrenizdeki öğrenci arkadaĢınızın duruĢ ve yürüyüĢ Ģeklini inceleyiniz.  

 Çevrenizdeki ortopedik engelli insanların duruĢ ve yürüyüĢlerini inceleyiniz. 
 

1. PATOLOJĠK DEĞĠġĠKLĠKLER HALĠNDE 

YÜRÜYÜġ ANOMALĠLERĠ 
 
Patolojik yürüyüĢ sapmaları ancak fizyolojik yürüyüĢ yeterince biliniyorsa analiz 

edilebilir.  
 

1.1. GiriĢ ve Terminoloji 
 
YürüyüĢ tablosu anomalileri yani patolojik bir yürüyüĢ tablosu: 
 
Gerek duruĢ ve hareket aparatında patolojik koĢulların mevcut olması halinde 

amputasyon geçirmemiĢ kiĢinin yürüyüĢünde; gerekse amputasyonlu kiĢinin yürüyüĢünde 
görülür. 

 
Bu nedenle, bu bölüm iki ana kısma ayrılmaktadır: 
 
 DuruĢ ve hareket aparatında patolojik değiĢiklikler olması durumunda yürüyüĢ 
 Amputasyonlunun yürüyüĢü 
 
YürüyüĢ sapmaları, belirti tablolarına göre tanımlanır. Ortetikteki terimler, 

protetiktekilerin aynıdır. En sık rastlanan sapmalar Ģunlardır: 
 

 Lateral vücut eğimi içeren yanal pelvis katlanması 
 Kalça kalkıklığı 
 Kalça rotasyonu (içe ve dıĢa) 
 Sirkumduksiyon (tırpan yürüyüĢ) 

 Anormal adım geniĢliği 
 Ayağın medial (lateral) aĢırı yüklenmesi 
 Vücudun öne eğilimi (kalça bükülmesi) 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Hiperlordoz, gövdenin aĢırı gerginliği 
 AĢırı gergin diz 
 Diz stabilitesi 
 Ayakta kaldırma aktivitesi yetersizliği 

 Ġtme yetersizliği 
 Parmak ucu yürüyüĢü 
 Ritm bozuklukları 
 Diğerleri (anormal kol ve gövde hareketi dahil) 
 
Hastanın yürüyüĢü hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinebilmek için hasta, 

yaklaĢık 5 m uzunluğundaki engelsiz mesafeyi ortalama hız ile yürürken gözlenir. 
Sapmaların olup olmadığı ve varsa hangi ölçüde olduklarını tespit etmek için her sapma için 

ayrı inceleme yapılır. 
 
Yukarıda belirtilen ilk altı sapma, en iyi Ģekilde arkadan veya önden incelenirken 

belirlenebilir. Yedinci sapmadan on üçüncüye kadar olanlar hakkında yandan inceleme 
yaparak karar verilmelidir. Listedeki diğer sapmalar, yürüyüĢ tablosu arkadan ve yandan 
incelenerek değerlendirilebilir. Kullanılan yardımcı malzemelerin etkin olup olmadığının 
anlaĢılması için hastanın mümkünse ortezli ve ortezsiz veya koltuk değneği ve baston gibi 

yardımcı malzemeler varken ve yokken bulunduğu halinin karĢılaĢtırılması gerekir. 
 
AĢağıdaki sapmanın ortaya çıktığı yürüyüĢ fazı tanımlanacak ve nöromuskuler, 

iskeletsel veya ortopedi-teknik sapmaların önemli nedenleri ortaya konacaktır. 
 

1.2. DuruĢ ve Hareket Aparatında Patolojik DeğiĢiklikler Halinde 

YürüyüĢ Anomalileri 
 
Normal anatomik yürüyüĢ Ģekli patolojik değiĢiklik halinde değiĢime uğrar. 
 

1.2.1. Lateral Vücut Eğimi Ġçeren Kalça Katlanması 
 

 Yürüme siklusu fazı: Ayağın yere tam teması ile basma fazı orta noktasına 
(bazen de parmakların yerden ayrılmasına) kadar süren ve basma fazı olarak 
adlandırılan süreç içinde geliĢir. 

 Tanımı: Basma fazında pelvis, frontal düzlem üzerinde sağlıklı olan tarafa 
doğru lateral yönde eğilir (kıvrılır, Trendelenburg belirtisi). Bu nedenle hasta, 
pelvis’ini ve gövdesini yük taĢıyan tarafa doğru iter. Sapma, iki taraflı olursa, 
hasta paytak yürür.  

 Ġnceleme: Frontal ya da dorsal taraftan yapılır. 
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 Muhtemel nedenler: Kalça abduktörlerinde zayıflık; vücut ağırlık merkezinden 
geçen bileĢke kuvvet, desteklenen kalça eklemine medial olarak kaydığından 
pelvis, aĢırı Ģekilde desteksiz olan tarafın üzerine düĢer (Trendelenburg 
fenomeni). Sağlıklı kiĢilerde kalça abduktörleri pelvis’in aĢağıya düĢmesini 

engellemeye yetecek kadar güçlü olmasına rağmen abduktörleri zayıf olan bir 
hasta bunu yapamaz. Bu hasta, gövdesini bileĢke (ağırlık merkezinden geçen) 
kalça eklemine daha yakın gelecek Ģekilde yana doğru eğerek denge sağlar. 
Böylece pelvis’in hızlanan tarafa doğru eğilmesini sağlayan dönme momenti 
küçülür çünkü ortaya çıkan moment, ağırlık kuvveti ile aksiyon çizgisinin 
(bileĢkenin) kalça dönme noktasına olan dik uzaklığın çarpımına eĢittir. 
(M=F.r). 

 

Kalça displazisinde, kalça lüksasyonunda ve coxa vara’da kas aksiyonu için herhangi 
bir destek noktası bulunmadığından pelvis, stabilize edilemez. Glutaeus medius’un çıkıĢ ve 
yapıĢma noktaları yaklaĢırsa kas etkisiz hale gelir. Lüksasyonda kalça ekleminin baĢı arkaya 
ve acetabulum’a doğru yukarıya itilmiĢtir bunun sonucu olarak kalçanın instabil olmasına ve 
uzuv kısalığına neden olmaktadır. Coxa vara’da, trochanter çok yüksektir ve bu nedenle 
abduktorun etkin bir Ģekilde kullanımını engeller. Gövdenin ilgili tarafı üzerine yana doğru 
eğimi, pelvis instabil iken abduktorun etkisiz olan germe kuvvetini dengelemek için 

bileĢkeyi kalçaya yaklaĢtırır. 
 
Kalça ağrıları, vücut ağrıları, m. glutaeus medius’un germe iĢlevi, kalça eklemine etki 

eden kuvvete olumsuz etki eder. Eğer bir hastanın kalçası yük altında ağrıyorsa hasta, 
gövdesini kısa sürelerle ilgili tarafa doğru eğer. Bu hareket, bileĢkeyi kalça eklemine 
yaklaĢtırır ve bu da m. glutaeus medius’un kalçanın stabil olması için oluĢturması gereken 
kuvveti azaltır. Azalan eklem yüzeyi basıncı, var olan ağrıyı azaltır.  

 
Medial-proksimal kılıf veya Ģaft kenarı ile perineum arasındaki basınç Ģikayetleri, 

gövdenin ya da pelvis’in katlanması ile medial rahatsızlık faktörlerinden (atel, Ģaft veya kılıf 
kenarı) uzak olarak azaltılabilir. 

 
Bacaktaki kısalığa genellikle Ģu nedenler sebep olur: 
 
 Kalça veya diz bükülme kontraktürü: Kalça ağrıları, hastanın bacağını daha 

rahat bir pozisyona getirmeye zorlar. Bu da bükme, abduksiyon veya dıĢa 
rotasyon hareketlerine neden olur ki bunlar da bacağı kısa yapar. 

 Ġskelette kısalık: Bacakta mevcut bir kısalık, ağırlık merkezinin kısa olan tarafa 
kaydırılmasına neden olur. Pelvis’in frontal düzlemde salınımı, bacak 
uzunluğundaki farkla orantılı olarak artar. 

 Abduksiyonlu yürüyüĢün dengelenmesi: Hastanın adım mesafesi geniĢse, 
ağırlık merkezinin duruĢ fazı sırasında üzerinde durulan ayağın üzerine 

getirilmesi için gövdenin yanal itilimi gerekli olabilir. Abduksiyonlu yürüyüĢün 
nedenleri anormal adım geniĢliği baĢlığı altında tartıĢılacaktır. 

 Kalça ekleminin instabil olması: Hasta, adım geniĢliğini artırmaya yönelir. 
Bunun sakıncası ise basma fazı sırasında ağırlık merkezini sabit duran ayağın 
üzerine aktarmak için gövdenin yanal olarak kaydırılmasıdır.  
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 Kötü düzenlenmiĢ ortetik kalça eklemi: AĢırı abduksiyon yapan bir ortetik 
kalça eklemi, adım geniĢliğini artırır ve hastanın dengesini sağlamak için 
gövdenin üzerinde durduğu ortetik bacağa doğru kaydırılmasına neden olur. 

 

1.2.2. Fazla Kalça Kalkıklığı 
 
 Yürüme siklusu fazı: Salınma fazı. 
 Tanımı: Hasta, ilgili taraf üzerindeki pelvis’i, m. quadratus lumborum’un 

aksiyonu ve lateral karın kaslarının yardımı ile yukarıya kaldırır. Kalça 
kalkıklığı, ilgili bacağı öne doğru getirir çünkü bu, pelvis’in horizontal 

düzlemdeki rotasyon imkânını artırır ve salınım hareketinin büyümesine neden 
olur.  

 Ġnceleme: Frontal veya dorsal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Ġlgili uzuv, ya aĢırı uzamıĢtır ya da kalçada bir bükülme 

engellenmesi mevcuttur. 
 
AĢırı uzunluk; kalça gericilerde zayıflık, germe veya düĢük dereceli bükmede kalça 

eklemi kontraktürü, ekstansorlarda spastiside, kalça ekleminde mekanik kilit görülür. Germe 
ya da düĢük dereceli bükme sırasında diz ekleminde kontraktür, ekstansorlarda spastisite, diz 
ekleminde mekanik kilit görülür. Pes equinus ya da ayak kaldırıcılarında zayıflık vardır. 
Plantar tespitte aĢınma ya da ayak kaldırıcı yaylarda zayıflık görülür. (KarĢı tarafta kalça ya 
da diz bükülme kontraktürü) KarĢı tarafta iskelette kısalık vardır. Kalça kalkıklığı, 
fonksiyonel olarak uzatılmıĢ olan bacağın salınım hareketi yapmasını kolaylaĢtırır. Bükülme 
özürlü kalça eklemini öne getirmek için sirkumduksiyon ile kombine edilebilir. 

 

1.2.3. Ġç ve DıĢa Kalça Rotasyonu 
 
 Yürüme siklusu fazı: Salınma ve basma fazıdır. 
 Tanımı: Bütün ekstremitede içe veya dıĢa doğru abartılmıĢ rotasyon.  
 Ġnceleme: Frontal ya da dorsal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Ġçe rotasyon ve m. biceps femoris’te zayıflık.  

 
Kassal dengedeki bozukluk, medial diz bükücülerin bacağa içe rotasyon 

yaptırmalarına izin verir. Pes excavatus; ayağın fikse olmuĢ inversiyonu, bacağın tamamı 
yük altındayken içe rotasyon yaptıran talus’un içe rotasyonunu içerir. Peroneus zayıflığı; 
ayak, plantar fleksiyon/inversiyon anlamında gevĢek Ģekilde sarkar ve özellikle de temelde 
ayak ucunun asılı kalması durumunda bütün ekstremiteye içe doğru rotasyon yaptıran eğilimi 
gösterir. Spastisite; kalçanın içe rotasyonu genellikle serebal spastik felçli hastalarda 

meydana gelir (yüklenme durumunda). 
 
DıĢa rotasyon ve quadriceps zayıflığında bacak, topuk değiĢinden hemen sonra dizin 

bükülme eğilimine karĢı etki oluĢturmak için dıĢa döner.  
 
Medial diz bükücülerde zayıflıkta kas dengesi m. biceps femoris’e ve bacağa dıĢa 

rotasyon yaptırma izni verir. 
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Tek taraflı felç ve hemipleji hastaları, kalça abduktörlerinin yerine bükücüleri kısmen 
koymak için bacağı dıĢa döndürür. 

 

Pes abductus ve ayağın sabit eversiyonuna, yüklenme halinde bacağın tamamını 
döndüren talus’un dıĢa rotasyonu eĢlik eder.  

 
Tibialis posterior’un ve tibialis anterior’un zayıflığında ayak dıĢa döner ve bacağın 

tümüne rotasyon yaptırmaya yönelir.  
 
Plantar fleksorların zayıflığı; dıĢa rotasyon, itme eylemine katılmak üzere, m. 

peroneaus longus’a ve brevis’e daha iyi bir baĢlangıç konumu kazandırır. 
 

 Ġki yönlük: Ayağın eĢit olmayan yere değme zamanları, bütün bacağa aktarılan 
dönme momentlerine neden olur; örneğin topuğun farklı Ģekillerde aĢınması. 
Ortezin mevcut tibia torsiyonuna, ayağın dıĢ konumuna ya da her ikisine birden 
yeterli derecede uyumlu olması, hatalı ortez ayak parçasına yol açar. 

 

1.2.4. Sirkumduksiyon (Tırpan YürüyüĢ) 
 

 Yürüme siklusu: Salınma fazıdır. 

 Tanımı: Bacak, öne doğru salınırken fazlaca bir lateral yanal hızlanma 
meydana getirir. 

 Ġnceleme: Dorsal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Ġlgili bacak fonksiyonel olarak daima daha uzundur. 
 
Spastisite; normal nörolojik reaksiyonların kaybı genellikle ağır serebrovasküler 

kazalar geçirmiĢ hastalarda meydana gelir. Germe etkisinin bacağa öncelikle hakim olması 

felçli ekstremiteyi pes equinus pozisyonu vasıtasıyla uzatır. Bu reflex plantar fleksiyonu 
genellikle ilgili ayağın pronasyonu yanında kalça ve diz gerilimi ile birlikte ortaya çıkar. 

 
Kalça bükücülerde zayıflık; normal bacağı erken salınma fazında büken kalça 

bükücülerindeki aktivite kayıpları sirkumduksiyon eylemi tarafından dengelenir. Diz 
bükücülerin felci; anlam olarak yukarıdaki gibidir. Dorsal ekstansorlarda zayıflık; pes 
equinus, bacakta fonksiyonel bir uzamaya neden olur. 

 

Ortetik plantar bağlantıda aĢınma; ayak kaldırıcı yayların çok zayıf olması ayağın 
plantar fleksiyon yönünde düĢmesine neden olur. 

 
Diz eklemi kontraktürü veya ortez diz kilidi, eklemin bükülmesini engeller.  
 

1.2.5. Anormal Adım GeniĢliği 
 

 Yürüme siklusu fazı: Salınma ve basma fazıdır. 
 Tanımı: Topuk ortaları arasındaki mesafe normalden oldukça farklıdır (normali 

yaklaĢık 5-10 cm). Büyük bir adım geniĢliğinin yanında aĢırı yanal pelvis 
kayması, yanal pelvis rotasyonu veya her ikisi birden görülebilir. Çok dar bir 

adım geniĢliğine ise çoğunlukla spastik koĢullarda görülen kalçanın içe 
rotasyonu ve abartılmıĢ diz bükülmesi (makas örneği) neden olur. 
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 Ġnceleme: Dorsal ve frontal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Büyük adım geniĢliği, kalça abduktörlerinin kontraktürü, 

Korku nedeni ile instabilite, proprioseptif fark, alt ekstremitelerde genelde 
zayıflık, X Ģeklinde bacaklar, Farklı bacak uzunlukları. Baskı ağrıları, 

perineum’da örneğin medial kılıf veya Ģaft kenarının yaptığı basınç nedeniyle 
meydana gelen ağrılar hastayı kalçasına abduksiyon yaptırmaya zorlar. Ortetik 
kalça eklemine aĢırı abduksiyon pozisyonu verilmiĢtir. 

 
Adım geniĢliği; spastisite, kalça adduktorlarında hipertonisite, özellikle de yüklenme 

durumunda çocuklarda genellikle serebral hasarlara neden olur. O Ģeklinde bacaklar. Ortetik 
kalça eklemine aĢırı adduksiyon pozisyonu verilmiĢtir. 

 

1.2.6. Ayağın Medial /Lateral Olarak Fazla Yüklenmesi 
 
 Yürüme siklusu fazı: Basma fazı. 
 Tanımı: Basma fazının tamamında ayağın medial veya lateral kenarında aĢırı 

yüklenme. 

 Ġnceleme: Frontal veya dorsal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Ġnvertor kaslarda zayıflık, eversiyon kontraktürü ve pes 

valgusdur. Medial yöndeki uzunlamasına oyuğun düĢmesi ayağın iç kenarının 
zeminle temas etmesine neden olur. AĢil kiriĢinin dümura uğramasıdır. Talus, 
topuk kemiğine ait sustenculum tali’den itildiğinde, ayak pes valgus 
pozisyonuna döner. Bacaklarda X-bein görülür. Ortezin yanlıĢ 
yapılandırılmıĢtır.  

 

Lateral yönde fazla yüklenmenin nedeni evertor kaslarda zayıflık, inversiyon 
kontraktürü ve tali pes equinusdur. Ortezin yanlıĢ yapılandırılmıĢtır. 

 

1.2.7. Vücudun Öne Doğru Eğilmesi (Kalça Bükülmesi) 
 
 Yürüme siklusu fazı: Salınma fazının son kısmından basma fazı orta noktasına 

kadar. 
 Tanımı: Hasta gövdesini öne doğru eğer. Bunun sonucu olarak vücudun ağırlık 

merkezi yer değiĢtirerek, diz eklemi ekseninin önüne doğru gelir ve bu Ģekilde 
diz büküm eğilimine karĢı etki gösterir. Dizi güçlendirmek için hasta, 
çoğunlukla elini üst bacağın üzerine bastırır.  

 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: M. glutaeus maximus’un, m. gastrocnemius’un ya da her 

ikisinin birden zayıflığı ile bağlantılı olarak quadriceps felci görülür. 
 
Diz ekleminin kilitli olduğu ortezlerde görülür.  
 
Hemipleji hastası, felçli bağcındaki salınma fazını, felçli bacağını öne çekmek 

amacıyla kendisini öne doğru eğerek telafi edebilir. 
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1.2.8. Hiperlordoz, Gövdenin AĢırı Gerilmesi 
 
 Yürüme siklusu fazı: Basma fazı. 

 Tanımı: Hasta, gövdesinin üst kısmını aĢırı gerer ve bel omurgasında 
hiperlordoz pozisyonu oluĢur. 

 Ġnceleme: Sagital tarafından yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Kalça ekleminin aĢırı geriliminde; kalça kas 

gericilerindeki zayıflık. Kalça eklemindeki aĢırı gerilme vücut ağırlık merkezini 
anatomik kalça eklemi ekseninin arkasına taĢır. Bu durum, gerilimin 
sabitleĢtirilmesini kolaylaĢtırır. Hasta, topuk ayrılıĢından sonra ve bacağın öne 

doğru hareketine katkıda bulunmak amacıyla salınma fazının baĢlangıcında 
kalça eklemini aĢırı gerer. Spastisite ortaya çıkar. Kalça kası gericilerinde 
spastisite (ani kasılma) görülür. Ortetik dorsal açısının bacak-zemin arasında 85 
derece olarak ayarlanmıĢ olmasıdır (örneğin parapleji felçli hastalarında ortezli 
yürüyüĢde görülür). 

 
Kalça eklemi bükülmesinde; kalça büküm kontraktürü görülür. Diz ya da kalçayı her 

germe sırasında zorlukla karĢılaĢıyorsa dengeleyici bir lordoz oluĢur. Kalça bükülü 
durumdayken ağırlık merkezi kalçanın önünde bulunur. Hasta, baĢını pelvis’in üzerinde 
tutabilmek için bel omurgasını aĢırı gerer. Lordoz, uzun bir adıma imkan vermek için aynı 
zamanda geri yüklenme duruĢunu da artırır.  

 
Kalça gericileride, karın kaslarında ya da her ikisinde birden zayıflık vardır. Pelvis öne 

doğru bükülür, lordoz bu hareketi dengeler. 
 

Ortetik tuber desteği; ön yastık destekleme sisteminin (ön Ģaft/kılıf kenarı yada frontal 
destek yastığı) yetersiz olması halinde, bu olay sadece bel omurgası hiperlordoz konumuna 
getirilerek dengelenebilir. Tuber desteği pelvis’i bükücü özelliktedir. 

 

1.2.9. Fazla Gergin Diz 
 

 Yürüme siklusu fazı: Basma fazının tamamı. 
 Tanımı: Normal bir diz ancak basma fazının sonunda tam olarak gerilir. Bazı 

patolojik durumlarda diz aĢırı gerilir ve gerilme, salınma fazı baĢlayana kadar 
muhafaza edilir (salınma fazını baĢlatma çabası).  

 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Gerçek bir fazla gerilme için özellikle ön çapraz bağda 

olmak üzere bir kapsül/bağ gevĢekliği Ģarttır.  

 
Quadriceps zayıflığı; eğer quadriceps kası, dizin bir önceki basma fazındaki bükülme 

eğilimini kontrol altında tutacak durumda değilse dizin aĢırı gerilimini dengeleyici nitelikte 
stabilize edebilir. Gövdenin öne doğru bükülmesi, üst bacağın el ile emniyete alınması veya 
m. glutaeus maximus’un kuvvetli kasılması dizin stabilize edilmesine yardımcı olur. Hasta, 
bükülme momentini azaltmak amacıyla ilgili tarafta adım uzunluğunu kısaltma 
eğilimindedir. 
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Diz bükücülerde zayıflık; zayıf diz bükücüler (örneğin m. gastrocnemius) geri 
yüklenme duruĢunda zemindeki reaktif kuvvet tarafından meydana getirilen germe 
momentine karĢı duramaz. Bunun sonucunda, ilgili bacağa yük binerken diz aĢırı gerilme 
eğilimi gösterir. M. gastrocnemius dizi aĢırı gerer, gerilmeye karĢı durur ve itme kuvvetini 

oluĢturur. Çok zayıf olması halinde, dizin aĢırı gerilmesi engellenemez. 
 
AĢil kiriĢi kısalığı; eğer ayak zemin üzerine düz olarak oturursa alt bacak 

hiperekstansiyon ypmaya zorlanır (aksi takdirde parmak ucu yürüyüĢü meydana gelir). 
 
Ortezin bilek eklemindeki dorsal tespiti aĢırı derecede plantar ayarlanmıĢtır. 
 

1.2.10. Diz Stabilitesi 
 
 Yürüme siklusu fazı: Basma fazının tamamı. 
 Tanımı: Hastanın dizi, topuğun yere değiĢi ile ayağın yere tam teması sırasında 

20 derece daha fazla bir bükülme gösterir ve orta duruĢ fazından sonra aniden 
bükülür. 

 Ġnceleme: Sagital tarafından yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Diz fleksiyon kontraktürü ve diz fleksörlerinde spastisite 

vardır. 
 
Bilek ekleminde sertleĢme; plantar fleksiyonun operatif, patolojik ya da mekanik 

Ģekilde kısıtlanmıĢ olması halinde rotasyon, bilek ekleminde değil, topuk arka kenarı 
etrafında meydana gelir. Arka ayak kaldırıcı, dizdeki bükülme momentinin büyümesine 
neden olur, diz alıĢıldığından daha çabuk ve daha fazla bükülür. 

 
Pes calcaneus (topuk tamamen yerde); ayağın yere tam temas durumuna eriĢmesi için 

dizin aĢırı derece bükülmesi gerekir. Bu olay biyomekanik açıdan bir önce tanımlanan olay 
gibidir. 

 
Ġlgili bacak daha uzundur; diz bükülmesinin artması bacaklar arasında uzunluk farkını 

dengeler. 

 
Kalça bükülme kontraktürü; gövdeyi öne doğru eğer, bu da destek yüzeyi üzerindeki 

ağırlık merkezini dengelemek için dizde kompenzasyona yönelik bir dengeleme hareketinin 
yapılmasını gerekli kılar. 

 
Ortezin yetersiz olması; diz eklemi ve ayak kısmındaki dorsal tespit iyi 

güçlendirilmemiĢtir. Dorsal tespit alt bacağı ve buna bağlı olarak da diz eklemini stabilize 
eder. Diz atellerinin dönme noktası yanlıĢ düzenlenmiĢtir. 

 

1.2.11. Ayağın Kaldırma Aktivitesinin Yetersizliği 
 
 Yürüme siklusu fazı: Salınma fazı sırasındaki faz da dahil topuğun yere değiĢi 

ile ayağın yere teması arasındaki fazdır. 
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 Tanımı: Basma fazının baĢlangıcında ön ayak kontrolsüz ve yere vuracak 
Ģekilde düĢer. Salınma fazı sırasında ayağın ön tarafı yerden ayrılmaz, 
sürüklenir. Hasta ancak aĢırı kalça ve diz bükülümü ile bir denge sağlayabilir. 
Spastik hastalarda kalça hareketirefleksif dorsal fleksiyonu kolaylaĢtırır. 

 Ġnceleme: Sagital taraftan, ayağın yere kapanması yada vurması nedeniyle 
çıkan ses duyulur. 

 Muhtemel nedenler: Vakaların hepsinde ilgili ekstremite fonksiyon açısından 
çok uzundur. 

 
Dorsal ekstansorlarda zayıflık; bir önceki basma fazında plantar fleksiyon dorsal 

ekstansorların eksantrik kontraksiyonu ile kontrol edilmediği gibi ayak da salınma fazında 
nötral pozisyonda tutulmaz. 

 
Spastisite; bacak salınma fazı sırasında dıĢa rotasyon yapar ve eğer hasta kuvvetli bir 

kalça ve diz bükülmesi (tırmanma refleksi) ile ayağın dorsal ekstansiyonunu baĢlatamazsa 
zeminde sürüklenir. 

 
Plantar stop piminin aĢınmıĢ olması ya da ayağı kaldırıcı ortez yaylarının zayıf 

olmasıdır. 

 

1.2.12. Ġtme Yetersizliği 
 
 Yürüme siklusu fazı: Ġtme. 
 Tanımı: Yükü esas olarak ayağın arka kısmı taĢımaktadır. Ayağın topuk 

ayrılıĢından parmak ayrılıĢına yuvarlanması gerekirken ayağın tamamı 

zeminden aynı anda ayrılır. Kuvvetli bir itme meydana gelmez. 
 Ġnceleme: Sagital taraftan. 
 Muhtemel nedenler: Plantar fleksorlarda zayıflık; ağırlık topuktan ayağın ön 

kısmına kaymıĢ olmasına rağmen, normal itme gerçekleĢmez. AĢil kiriĢinde ya 
da triceps surae’de yırtık. Calcaneus ayak (pes calcaneus). Ayak ortası veya 
ayak ön kısım ağrıları. Ağrıya bağlı olarak hasta, itme hareketini kuvvetli bir 
Ģekilde yapamaz. Pes excavatus ya da pes valgus oluĢmuĢtur. Ayağın hafif fikse 

edilmiĢ bir inversiyonu, hastanın itme sırasında topuğun tamamından 
yararlanmasını engeller ve bu Ģekilde itme kuvvetini ya da normal itme yönünü 
küçültür. Ortez plantar tespiti; itme sırasındaki bilinen kuvvetli plantar 
fleksiyon ortezdeki bir plantar tespit tarafından daima engellenir. Burada 
itmenin yerini bir yuvarlanma hareketi alır (ortez ayakkabıda topuk 
yuvarlanaĢı). 

 

1.2.13. Parmak Ucu YürüyüĢü 
 
 Yürüme siklusu fazı: Basma fazı-itme. 
 Tanımı: Hasta, yürüme sırasında kendisini yerden fazla iter ve aĢırı plantar 

fleksiyonla ağırlık merkezinin yanal kaymasını artırır. 
 Ġnceleme: Posterior ve sagital taraftan incelenir. 
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 Muhtemel nedenler: Bütün vakalarda kontralateral ekstremite diğerlerine göre 
daha uzundur. ġimdiye kadar sayılan vakalardan gerek kalça bükücülerde 
zayıflık, germe kontraktürü, germe spastisitesi veya mekanik kalça kilidi, 
gerekse diz eklemi kontraktürü ya da kilidi parmak ucu yürüyüĢü ile 

bağlantılıdır.  
 
Parmak ucu yürüyüĢü, ortopedi tekniği uygulanmıĢ hastalarda sıklıkla meydana gelen 

bir yürüyüĢ alıĢkanlığıdır. Bu yürüyüĢ Ģekli yardımcı malzeme uygulanan bacağın 
salınmasını kolaylaĢtırır. 

 

1.2.14. Ritm Bozuklukları 
 
 Yürüme siklusu fazı: Salınma ve basma fazı. 
 Tanımı: Adım uzunluğu ve ilgili ekstremite üzerinde geçirilen zaman, sağlıklı 

ayağınkinden ya da normal yürüyüĢte olandan farklıdır.  
 Ġnceleme: Posterior ve sagital taraftan incelenir. Adım uzunluğunun tek 

düzende olmadığı akustik olarak da saptanabilir. 

 Muhtemel nedenler: Ağrı ya da düĢme korkusu; hasta, basma fazında ilgili 
bacağı ile kısa, hızlı bir adım, sağlıklı bacağı ile ise diğerine oranla uzun, yavaĢ 
bir adı atar. 

 
Nörolojik hasarlar; parkinson hastalığı, ataksi, serebral kan dolaĢımı bozukluğu, 

proprioseptif hasarlar ve spastiklik, dengeyi ve ritmi olumsuz etkilerler. 
 
Uzunlukların aynı olmaması; iskelette kısalık, kontraktür, kiriĢ dümuru, kilitlenmiĢ 

eklemler veya bilek eklemi tespitleri, yürüyüĢte asimetri oluĢmasına neden olur. 
 

1.2.15. Diğerleri (Anormal Kol ve Gövde Hareketi Dahil) 
 
 Yürüme siklusu fazı: Salınma ve basma fazı 

 Anormal hareket, örneğin baĢlanmıĢ hareketin kesintiye uğraması, 

sallanma 

 Kollarda anormal aktivite veya duruĢ, kuvvetli kol sallanması, omuz 
abduksiyonu, dirsek büküklüğü, düĢük el, elde karĢılıklı hızlanmanın 
olmayıĢı 

 BaĢın ve boynun eğri tutulması 

 Topuğun yere değiĢinde ayağın rotasyonu 

 Gereğinden erken yorulma 

 Hatalı duruĢ kombinasyonu 

 Hatalı hareket kombinasyonu özelliklerini içerebilir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Lateral vücut eğimi pozisyonunu 
inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın lateral vücut eğimi 
pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Kalça kalkıklığını inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın kalça kalkıklığı 
pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Sirkumduksiyonu (tırpan yürüyüĢ) 
inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın Sirkumduksiyonu (tırpan 
yürüyüĢ) pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Anormal adım geniĢliğini inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın anormal adım geniĢliğini 
pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Hiperlordoz, gövdenin aĢırı gerginliğini 
inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın hiperlordoz, gövdenin 
aĢırı gerginliğini pozisyonu almasını 
sağlayınız. 

 Parmak ucu yürüyüĢünü inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın parmak ucu yürüyüĢünü 
pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Ritm bozukluklarını inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın ritm bozuklukları 
pozisyonu almasını sağlayınız. 

 

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. Lateral vücut eğimi pozisyonunu incelediniz mi?   

2. Kalça kalkıklığını incelediniz mi?   

3. Sirkumduksiyonu (tırpan yürüyüĢ) incelediniz mi?   

4. Anormal adım geniĢliğini incelediniz mi?   

5. Hiperlordoz, gövdenin aĢırı gerginliğini incelediniz mi?   

6. Parmak ucu yürüyüĢünü incelediniz mi?   

7. Ritm bozukluklarını incelediniz 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 
 
 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda, doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi yürüyüĢ sapmalarından değildir? 

A) Dizin bükülmesi 

B) Lateral vücut eğimi içeren yanal pelvis katlanması  
C) Kalça kalkıklığı  
D) Kalça rotasyonu  
E) Vücudun öne eğilimi  

 
2. AĢağıdakilerden hangisi yürüyüĢ sapmalarından değildir? 

A) Parmak ucu yürüyüĢü  
B) Ritm bozuklukları  

C) Topuk teması 
D) Anormal kol hareketi  
E) Anormal gövde hareketi  

 
3. AĢağıdakilerden hangisi basma fazında, pelvis, frontal düzlem üzerinde sağlıklı olan 

tarafa doğru lateral yönde eğilmesinin tanımıdır? 
A) Dizin bükülmesi 

B) Ritm bozuklukları  
C) Kalça kalkıklığı  
D) Kalça rotasyonu  
E) Lateral vücut eğimi içeren yanal pelvis katlanması  
 

4. AĢağıdakilerden hangisi bacakta kısalığa neden olur? 
A) Kalça veya diz bükülme kontraktürü  

B) Ġskelette kısalık 
C) Abduksiyonlu yürüyüĢün dengelenmesi 
D) Kalça ekleminin instabil olması 
E) Hepsi 
 

5. Ġçe veya dıĢa rotasyonu incelerken hangi yönden incelemek gerekir? 
A) Frontal 
B) Dorsal 

C) Lateral  
D) Frontal ya da dorsal 
E) Horizontal  
 

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 
 
 
 
 

Protez kullanan kiĢilerin yürüyüĢ fizyolojisini ve biyomekaniğini öğrenecek ve 
yürüme analizi yapabilme becerisini kazanacaksınız.  

 
 
 
 
Çevrenizdeki protez kullanan kiĢilerin duruĢ ve yürüyüĢ Ģeklini inceleyiniz.  

 

2. AMPUTASYONLULARDA YÜRÜME 
 
Parsiyel ayaktan baĢlayıp kalça dezartikülasyon seviyesine kadar uygulanan 

protezlerin eklem emniyetleri ile kinetik ve kinematik yasaların uygulandığı biyomekanik 
kriterlerine önem verilmiĢtir. 

 
Protezin dinamik yapısı, kullanıcının yürüyüĢ analizinde belirlenir. YürüyüĢ analizleri 

bilimsel araçlarla (kuvvet ölçüm plakaları, film görüntüleri, enerjinin çevrimi) veya eğitimli 
bir gözlemcinin yapacağı gözlemler amputasyonlu kiĢinin yürüyüĢ tablosunun 

optimizasyonu ile ilgili olarak uygun ve genelde yeterli bir yöntemdir.  
 
Üst bacak amputasyonu geçirmiĢ kiĢilerdeki tipik yürüyüĢ tablosu sapmaları daha 

aĢağı ve daha yukarı amputasyon seviyelerinde de görülür. Gözlem ve analiz olanakları 
hakkında yeterli eğilimi olan bir ortopedi teknisyeni, bu bilgiler ıĢığında protezin yapısını 
kontrol edebilecek ve mümkünse düzeltebilecek durumdadır.   

 

YürüyüĢ analizi yaparken protezli ayağın sadece duruĢ fazındaki pozisyonu incelenir. 
 

2.1. Protezin Olduğu Tarafa Doğru Yanal Pelvis Eğilmesi ve Gövde 

Eğimi   
 
 Yürüme siklusu fazı: Protez tarafında basma fazı. 

 Ġnceleme: Frontal ya da dorsal yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Lateral Ģaft duvarının kötü ĢekillendirilmiĢ olması nedeniyle pelvis 
stabilizasyonunun yetersiz olmasıdır (medio-lateral instabilite). Güdük, 
abduksiyon hareketi yapabilmek için karĢı tarafta tutunacağı yer yoktur. 

 Medial Ģaft kenarının çok yüksek olması. Savrulma hareketi, ağrılı 

baskıyı azaltır. 
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 ġaftın abduksiyondaki yapısı, kas yapıĢma noktasının ve çıkıĢ yerinin çok 
yakın olması, bunun sonucu olarak da ön çekme eyleminin yetersiz 
olması ve abduktörlerin kas etkisinin yetersizliği. 

 Protezin çok kısa olması ve buna bağlı olarak da pelvis’in protezin 
olduğu tarafta lateral eğilmesi. Biyomekaniği yukardaki gibidir. 

 
Hastada Ģu özellikler görülür: 
 

 Abduktörlerin zayıf olması 

 Güdüğün çok kısa olması ve bu nedenle kaldıraç kolunun pelvis’i 
stabilize etmek için çok kısa kalması 

 Güdüğün abduksiyon pozisyonunda olması 

 Güdüğün aĢırı hassas yada ağrılı olması 

 Denge eksikliği 

 YürüyüĢ alıĢkanlıkları 

 

Resim 2.1: Protezin olduğu tarafa doğru yanal pelvis eğilmesi ve gövde eğimi 

 

2.2. Kalça Kalkıklığı, Protez Tarafındaki Salınma Fazı Sırasında 

Vücudun Abartılı ġekilde Yukarı Kalkması 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protez tarafındaki salınma fazı. 

 Ġnceleme: Frontal, dorsal ve sagital taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protez de Ģu özellikler görülür: 
 

 Diz ekleminin çok fazla geriye yerleĢtirilmiĢ olması (aĢırı diz emniyeti; 

diz fleksiyonu ancak çok zor olmak koĢuluyla baĢlatılabiliyor). 

 BaĢparmak yuvarlanıĢı çok fazla öne yerleĢtirilmiĢ. 

 Protezin çok uzun olması 



 

 18 

Hastada Ģu özellikler görülür: 

 YürüyüĢ alıĢkanlığı  

 

Resim 2.2: Kalça kalkıklığı 

 

2.3. Protez Ayağın Rotasyonu 
 
 Yürüme siklusu fazı: Erken basma fazında (topuğun yere değmesi) görülür. 
 Ġnceleme: Frontal ve dorsal taraftan yapılır.  
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Çok sert lastik tampon ya da topuk kaması nedeniyle plantar fleksiyonun 
zorlaĢması 

 Ayağın dıĢa rotasyonunun çok fazla olması 

 ġaft formunun yetersiz oluĢu (güdük-Ģaft temasının yetersizliği) 

 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Topuk değiĢi sırasında güdüğün aĢırı, kuvvetli gerilmesi 

 Kas kontrolünün yetersiz oluĢu, amputasonlu güdüğün kaslarının 

zayıflığı, aĢırı miktarda yumuĢak kısım yastığı 

 

Resim 2.3: Protez ayağın rotasyonu 
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2.4. Öne Doğru Salınım Sırasında Protezin Yay Çizerek Öne Doğru 

Getirilmesi ve Sirkumduksiyon (Tırpan YürüyüĢ)  
 

 Yürüme siklusu fazı: Protezli tarafta salınma fazı. 
 Ġnceleme: Frontal ya da dorsal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Protez çok uzundur (veya Ģaft çok dardır). 

 Yapı, gereğinden fazla diz emniyeti içeriyordur. 

 Mekanik diz stabilitesi artmıĢtır (sürtünmeli fren yada güçlü diz gericiler 
nedeniyle). 

 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Güdükte abduksiyon kontraktürü 

 Dizi bükmek için yeterli cesaretin veya gücün olmaması (güdüğün 
kaldıraç kolu uzunluğu) 

 YürüyüĢ alıĢkanlığı 

 

Resim 2.4: Sirkumduksiyon 

 

2.5. Anormal Adım GeniĢliği 
 
 YürüyüĢ siklusu fazı: Basma fazı. 
 Ġnceleme: Frontal yada dorsal taraftan yapılır. 

 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 
 

 Lateral Ģaft duvarı yeterli karĢı tutunma kuvveti vermez. 

 Medial Ģaft duvarı çok yüksektir, abduksiyon sonucu amputasyonlu hasta 

basınç ağrılarına maruz kalır. 

 Fazla abduksiyon sonucu baĢlangıç noktası abduktorlara yaslanır (ön 
sıkıĢmanın olmaması) ve kas etkisi yetersizdir. 

 Protez çok uzundur ya da Ģaft çok dardır. Hasta, geniĢ taramalı adımla 

yürüyerek pelvisiniyatay duruma getirmeye çalıĢır. 
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 Pelvis kemeri yanlıĢtır ve protezi abduksiyona zorlar. 
 
Hastada Ģu özellikler görülür:  
 

 AĢırı miktarda yumuĢak kısım yastığı (kenar ĢiĢkinliği) 

 Kalça ekleminde abduksiyon kontraktürü 

 Yürüme alıĢknlığı (destek alanını büyütmek için) 

 

Resim 2.5: Anormal adım geniĢliği 

 

2.6. Bel Omurgasında Hiperlordoz 
 

 Yürüme siklusu fazı: Protezli taraftaki basma fazının sonu (geri yüklenme 
konumu). 

 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 ġaft hiperekstansiyon da yerleĢtirilmiĢtir (fizyolojik bükülme pozisyonu 
dikkate alınmamamıĢtır). 

 Geri yüklenme konumunda artan tuber basıncına bağlı olarak pelvisin öne 
doğru eğilmesi 
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Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Kalça ekleminde bükülme kontraktürü 

 Çok ağır vücutta dengenin korunmasına yönelik hiperlordoz 

 Gövde kaslarında zayıflık ya da felç 

 Protetik uygulamadan bağımsız olarak duruĢ hatası 

 

Resim 2.6: Bel omurgasında hiperlordoz 

 

2.7. Alt Bacağın Çabuk Öne Doğru Salınımı Nedeniyle Diz 

Ekleminin Gergin Duruma Çok Hızlı Geçmesi 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protezli taraftaki salınma fazının sonu. 

 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır, ayrıca akustik olarak da algılanabilir. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür:  

 Salınım faz kontrolü yetersizliğidir. 

 Diz gericiler çok güçlüdür. 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Amputasyonlu hasta yürüyüĢ alıĢkanlığı olarak alt bacağını aĢırı Ģekilde 
hızlandıracak ve topuğun yere değmesinden hemen önce, dizin gergin 
olmasını garantiye almaya çalıĢır. 

 

Resim 2.7: Diz ekleminin gergin duruma çok hızlı geçmesi 
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2.8. Alt Bacağın AĢırı ve Çok Çabuk Bükülmesi 
 
 Yürüme fazı siklusu: protezli taraftaki salınma fazının baĢlangıcı. 
 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Salınım faz kontrolü (frenleme) yetersizliğidir. 

 Diz gerici çok zayıf ayarlanmıĢtır. 

 Diz eklemi dönme noktası çok fazla öne yerleĢtirilmiĢtir. 
 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Vücut ağırlığının tüber platosuna yük vermesi ile diz fleksiyonu meydana 
gelmektedir. Amputasyonlu hasta dizini germek için gerekenden daha 
fazla güç harcar.  

 

Resim 2.8: AĢırı diz fleksiyonu 

 

2.9. Dizi Daha Az Bükerek Protezi Öne Doğru Hızlandırmak 

Amacıyla Sağlıklı Ayakta Parmak Ucu YürüyüĢü 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protezli taraftaki salınma fazı. 

 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Protez çok uzundur ya da Ģaft çok dardır. 

 ġaft iyi tutunmuyor (pompalama hareketi). 

 Diz eklemi fazla geriye yerleĢtirilmiĢtir (fazla emniyetlidir). 

 Sürtünmeli fren ya da çok güçlü diz gericiler nedeniyle mekanik diz 
stabilitesi artmıĢtır. 
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Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Parmak ucu yürüyüĢü yaygın bir alıĢkanlıktır. 

 Tökezlemekten (protez ayağın asılı kalmasından) korkmaktır. 

 Güdük Ģikâyetleri vardır. 

 

Resim 2.9: Parmak ucu yürüyüĢü 

 

2.10. Düzensiz Yürüme Ritmi (Durum A) 
 
Protezli taraftaki adım uzunluğu zamansal ve hacimsel olarak kısalmıĢtır. 
 
 Yürüme siklusu fazı: Birbirini takip eden fazla yürüme siklusu. 
 Ġnceleme: Ancak birbirini takip eden bir dizi yürüme siklusunda tanınabilir. 

 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 ġaft formu yetersizdir, protezin kumandasını zorlaĢtırmaktadır. 

 Diz gericilerin zayıf yada diz fleksiyonu freninin yetersiz olması halinde, 
hasta protezi öne doğru getirmek için çok fazla zaman tüketir. 

 Diz emniyeti yetersizdir (diz ekseni yeterince geride değildir). 

 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Güdük zayıftır ya da kısadır. 

 Denge yoktur. 

 Korku ve güvensizlik  

 Güdük Ģikâyetleri 

 

Resim 2.10: Düzensiz yürüme ritmi (durum A) 
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2.11. Düzensiz Yürüme Ritmi (Durum B) 
 
Protezli taraftaki adım uzunluğu sağlıklı taraftakinden fazladır. 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protezli taraftaki salınma fazının sonu. 
 Ġnceleme: Sagital tarafından yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Güdükte fleksiyon kontraktürü varken Ģaft yapısının büküm 
pozisyonunun yeterli olmaması 

 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Protetik açıdan yeterince uygun olmayan fleksiyon kontraktürü 

 

Resim 2.11: Düzensiz yürüme ritmi (durum B) 

 

2.12. Protez Ayağın Sesli Bir ġekilde Yere Vurması 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protezli taraftaki basma fazının baĢlangıcı. 
 Ġnceleme: Sagital taraftan yapılır, ayrıca akustik olarak da algılanabilir. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 Topuk tamponu çok yumuĢak ya da bozuktur. 

Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Diz gerilimini sağlayabilmek için, ayağın yere değiĢi çok Ģiddetlidir. Diz 
germe momenti (güdüğün ekstansiyonu) ancak protez ayak plantar 
tespitte ise topuk değiĢinde tam olarak etkili olur. 

 

Resim 2.12: Protez ayağın yere vurması 
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2.13. Protezin Pompa Hareketi 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protez tarafındaki salınma fazında Ģaftın güdükten 

kayması veya basma fazında güdüğün Ģaftın içine kayması. 
 Ġnceleme: Sagital, frontal veya dorsal taraftan yapılır. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür: 

 ġaft kalıbının kötü olması (Ģaft çok geniĢ veya çok dar, porfillendirme ve 

kas grubu yataklaması yetersiz) 
 
Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Amputasyonlu hasta, Ģaftın kaymasını engellemek amacıyla, güdük 
kaslarını aktif biçimde kasmaz (aktif kas kasılması iyi bir kalıpta önemli 

bir tutunma kriteridir). 

 Güdükte atrofi 

 Güdükte hiperatrofi 

        

Resim 2.13: Protezin pompa hareketi 

 

2.14. Kolların EĢit Olarak Salınmaması 
 
 Yürüme siklusu fazı: Protezli taraftaki basma fazı. 
 Ġnceleme: Her taraftan görülebilir. 
 Muhtemel nedenler: Protezde Ģu özellikler görülür:  

 ġaft formu yetersizdir. 

 ġaft rahat değildir ya da ağrılara neden olmaktadır. 

 Femur lateral destekten yoksundur. 
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Hastada Ģu özellikler görülür: 

 Denge duygusu bozuktur. 

 Emniyetsizlik duygusu ve korku. 

 

Resim 2.14: Kolların eĢit olarak salınmaması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 
Not: Bu uygulama faaliyetinde iskium destekli, yüzük kilitli, üst manĢeti deri ve diz 

altı kısmı eklemsiz ten rengi termoplastik (HKAFO) diz, ayak ve ayak bilek ortezi örneği 

verilmiĢtir. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Protezin olduğu tarafa doğru yanal 

pelvis eğilmesi ve gövde eğimi 
pozisyonunu inceleyiniz. 

 ArkadaĢınızın protezin olduğu tarafa 

doğru yanal pelvis eğilmesi ve gövde 
eğimi pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Ayağın rotasyonu inceleyiniz. 
 ArkadaĢınızın ayağın rotasyonu 

pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Bel omurgasında hiperlordozu 
inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın bel omurgasında 
hiperlordoz pozisyonu almasını 
sağlayınız. 

 Anormal adım geniĢliğini inceleyiniz. 

 YürüyüĢle ilgili afiĢ, çizim kullanınız. 

 ArkadaĢınızın anormal adım geniĢliğini 
pozisyonu almasını sağlayınız. 

 Tırpan yürüyüĢünü inceleyiniz. 
 ArkadaĢınızın protez ayağın sesli bir 

Ģekilde yere vurması pozisyonu almasını 
sağlayınız. 

 Kolların eĢit olarak salınmaması 
inceleyiniz. 

 ArkadaĢınızın kolların eĢit olarak 

salınmaması pozisyonu almasını 
sağlayınız. 

 Parmak ucu yürüyüĢünü inceleyiniz. 
 ArkadaĢınızın parmak ucu yürüyüĢü 

pozisyonu almasını sağlayınız. 

 

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. Protezin olduğu tarafa doğru yanal pelvis eğilmesi ve gövde 
eğimi pozisyonunu incelediniz mi? 

  

2. Ayağın rotasyonu incelediniz mi?   

3. Bel omurgasında hiperlordozu incelediniz mi?   

4. Anormal adım geniĢliğini incelediniz mi?   

5. Tırpan yürüyüĢünü incelediniz mi?   

6. Kolların eĢit olarak salınmaması incelediniz mi?   

7. Parmak ucu yürüyüĢünü incelediniz 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 
 
 
AĢağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdaki hangisi duruĢ fazında yürüme analizi yapılırken incelenemez? 

A) Parmak ucu yürüyüĢü  

B) Protezin olduğu tarafa doğru yanal pelvis eğilmesi ve gövde eğimi 
C) Protez ayağın rotasyonu  
D) Anormal adım geniĢliği 
E) Bel omurgasında hiperlordoz 
 

2. AĢağıdaki hangisi duruĢ fazında yürüme analizi yapılırken incelenemez? 
A) Düzensiz yürüme ritmi  
B) Protez ayağın sesli bir Ģekilde yere vurması  

C) Alt bacağın aĢırı ve çok çabuk bükülmesi  
D) Protezin pompa hareketi  
E) Kolların eĢit olarak salınmaması  
 

3. AĢağıdaki hangisi salınım fazında yürüme analizi yapılırken incelenir? 
A) Protezin olduğu tarafa doğru yanal pelvis eğilmesi ve gövde eğimi 
B) Protez ayağın rotasyonu  

C) Anormal adım geniĢliği 
D) Bel omurgasında hiperlordoz  
E) Vücudun abartılı Ģekilde yukarı kalkması 
 

4. AĢağıdaki hangisi salınım fazında yürüme analizi yapılırken incelenir? 
A) Düzensiz yürüme ritmi  
B) Protez ayağın sesli bir Ģekilde yere vurması  

C) Alt bacağın aĢırı ve çok çabuk bükülmesi  
D) Protezin pompa hareketi  
E) Tırpan yürüyüĢ 
 

5. AĢağıdakilerin hangisinde pompa hareketi gözlenir? 
A) AFO 
B) KAFO 
C) HKAFO 

D) Protez 
E) Korse 
 

 

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 cümlelerin boĢ bırakılan yerleri doğru sözcüklerle tamamlayınız. 
 

1. Hastanın yürüyüĢü hakkında mümkün olduğunca çok bilgi edinebilmek için hasta, 
yaklaĢık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m uzunluğundaki engelsiz mesafeyi ortalama hız ile 
yürürken gözlenir.  

2. Bacak, öne doğru salınırken fazlaca bir lateral yanal hızlanma meydana getirir, bu 
harekete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  denir. 

3.   Hastanın dizi, topuğun yere değiĢi ile ayağın yere tam teması sırasında 20 derece 
daha fazla bir bükülme gösterir ve orta duruĢ fazından sonra aniden bükülür, bu 
harekete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . denir. 

4. Hasta, yürüme sırasında kendisini yerden fazla iter ve aĢırı plantar fleksiyonla ağırlık 
merkezinin yanal kaymasını arttırır bu harekete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . yürüyüĢü denir. 

 

AĢağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğru ise ( D) yanlıĢ ise (Y)’yi iĢaretleyiniz.   
 

5. (   ) Kolların eĢit olarak salınmamasını sadece anteriordan bakarak anlayabiliriz. 
 
6. (   ) Güdükte atrofi oluĢması protezin pompa hareketi yapmasına sebep olur. 
 
7. (   ) Yürümede ritm bozukluğu güdük Ģikayetlerinden de olur. 

 
8. (   ) Sirkumdüksiyon hareketi sadece duruĢ fazında incelenir. 

 

AĢağıdaki sorularda doğru seçeneği iĢaretleyiniz.   

 
9. Adım uzunluğu ve ilgili ekstremite üzerinde geçirilen zaman, sağlıklı ayağınkinden ya 

da normal yürüyüĢte olandan farklıdır bu hareket aĢağıdakilerden hangisidir? 
A) Parmak ucu yürüyüĢü  
B) Topuk teması 
C) Anormal kol hareketi  

D) Anormal gövde  
E) Ritm bozuklukları  
 

10. AĢağıdakilerden hangisi anormal kol ve gövde hareketinden değildir?  
A) Kollarda anormal aktivite veya duruĢ 
B) Kuvvetli kol sallanması 

C) BaĢ abduksiyonu 
D) Dirsek büküklüğü 
E) DüĢük el, elde karĢılıklı hızlanmanın olmayıĢı 
 

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 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 E 

5 D 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 E 

4 E 

5 D 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 5 

2 SĠRKUMDUKSĠYON  

3 DĠZ STABĠLĠTESĠ 

4 PARMAK UCU  

5 Y 

6 D 

7 D 

8 Y 

9 E 

10 C 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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