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Yumuşak doku injurisi 

•  Kas, tendon ve bağ yaralanmalarını kapsar. 
•  Strain: Kas ve tendonların aşırı 

yüklenmesi veya gerilmesi ile oluşan 
yaralanmalardır. 

•  Sprain: Ligamentlerin aşırı gerilmesi ile 
oluşan yaralanmalardır. 

•  Tüm yaşlarda ve çeşitli nedenlerle 
görülebilir.  



Konservatif Tedavi 

1.  İnflamasyon ve ağrının önlenmesi 
2.  Eklem hareket açıklığının korunması 
3.  Kas reedükasyonu 
4.  Özgün becerilerin geliştirilmesi 
5.  Nöromuskuler rehabilitasyon 



1. İnflamasyon ve ağrının 
önlenmesi 



 PROTECTION 
 REST 
 ICE 
 COMPRESSION 
 ELEVATION 

48-72 saatte PRICE 



Koruma 

�  İlk prensip korumadır.  Amaç lezyonun 
ilerlemesini önlemektir.  Korunma 
lezyonun yerine göre değişiklik gösterir. 
Bandaj, splint, askı, teypleme, cihaz olabilir. 

� Ör.  Ayak bilek burkulmasında kullanılan 
ayak bilek splinti ayak bileğinin fleksiyon, 
ekstansiyonuna izin verirken, eversiyon ve 
inversyon hareketini kısıtlayarak lezyonun 
ilerlemesini önler.  



İstirahat 

� Hasta istirahat etmeli 
� Ağrıya yol açan aktivitelerden kaçınmalı 
� Bacakta sorun varsa koltuk değneği, 
� Diz için dizlik, ayak bilek için bileklik, 



İstirahat 

� Omuzda veya dirsekte ise omuz askısı, 
� El bilekte sorun varsa bilek splinti ile 

hareket kısıtlaması önerilir.  



Buz uygulama 

� Buz paketleri, buz küpleri kullanılabilir. 
� Direkt cilde temas etmemelidir. 
� 15-20 dakika uygulanır. 
� Uyanık olduğu sürece 1-2 saatte 

tekrarlanır.  



Kompresyon 

�  Sorun olan bölge bandajlanır. 
� Dolaşımı etkilememeli, 
� Ağrıya yol açmamalı, 
� Tüm eklemi sarmalı. 



Elevasyon 

� Yaralanan ekstremite kalp seviyesinin 
üzerine kaldırılır. 

� Yatar veya oturur pozisyonda iken 
yastıklarla desteklenir. 

� Ayağa kalkınca kol askısı kullanılır 



 HEAT 
 ALCOHOL 
 REINJURY 
 MASSAGE 

48-72 saat YASAK 



NEDEN YASAK? 

� Sıcak: Kan akımı ve şişliği arttırır.  
� Alkol: Kan akımı ve şişliği arttırır, 

algılamayı bozarak zedelenmenin artışına 
neden olabilir.   

� Tekrar zedelenme: İyileşme 
tamamlanana kadar eklem korunmalı 

� Masaj: Kan akımını ve şişliği arttırır. Erken 
başlanırsa hasarı arttırır.  



2. Eklem hareket 
açıklığının korunması 



EHA Korunması 

�  Sakatlıklardan sonra en çok dikkat 
edilmesi gereken konudur. 

� Tespit sona erdikten sonra en kısa sürede 
aktif veya aktif asistif eklem hareketlerine 
başlanmalıdır. 

� Aktif yapılamıyorsa pasif hareketlere 
başlanmalıdır. 

� Yeterli sayı ve sıklıkta yapılmalıdır. 



Aktif ve Aktif Asistif Egzersizleri 



Pasif EHA egzersizleri 



3. Kas reedükasyonu 



Kas reedükasyonu 

�  Spor yaralanmasından sonra 
rehabilitasyonun olmasa olmaz 
komponentidir. 

� Amaç yalnız kas kuvvetinin arttırılması 
değil, aynı zamanda kasların fonksiyonel 
güç ve kapasitesinin kazanılmasıdır.  



Kas reedükasyonu 

�  Spora özgün hareketlerdeki becerinin 
kazanılması hedeflenmelidir. 

�  Sporcunun yalnızca yaralanan bölgesi 
değil, tüm vücudu çalıştırılmalıdır. 



Egzersiz tipleri 

�  İzometrik 
◦  Eklem hareket etmeden immobilize iken 

yapılabilir, herhangi bir araç gerekmez. 

� Konsantrik 
◦ Kas liflerinin boyu kısalır. 

� Eksantrik 
◦ Kas liflerinin boyu dirence karşı uzar. 

�  İzokinetik 
◦  Sabit hızla ve sabit dirence karşı yapılır. 



İzometrik egzersiz 



Konsantrik ve eksantrik egzersiz 



Konsantrik ve eksantrik egzersiz 



İzokinetik egzersiz 



4. Özgün becerilerin 
geliştirilmesi 



Amaç 

�  Sağlam kısımların çalıştırılmasına ara 
vermeden devam etmek, 

� Yaralı ekstremitenin rehabilitasyonunda 
fonksiyonel egzersizlere ve özgün sportif 
becerilere benzeyen hareketlere geniş 
ölçüde yer vermektir 



Kinetik zincir 
� Kompleks bir motor ünit oluşturan 

eklemlerin birbiri ardına dizilmesiyle 
ortaya çıkan kombinasyonu tanımlar. 

� Açık Kinetik Zincir: Dizilimin distal 
ucunda yer alan eklem serbest kalır. 
◦ Ör: El sallamak 

� Kapalı Kinetik Zincir: Dizilimin 
distalindeki eklem bir dirençla karşı 
karşıyadır. 
◦ Ör: yürümek, barfiks çekmek 



Kapalı kinetik zincir 

� Alt ekstremiteler ile ilgili yaralanmalardan 
sonra erken ağırlık vermeyi ve fonksiyonel 
hareketlere bir an önce başlamayı 
amaçlayan protokollerin esasını oluşturur. 

� Ayak daima yerle temas halindedir. 
� Eklemler vücut ağırlığı ile yüklenir. 
�  Fonksiyonel hareketlerle uyumludur. 
� Günlük yaşam hareketlerine benzer. 



Kapalı kinetik zincir 

� Eklem stabilitesinde artış sağlar. 
� Kuvvetlendirme etkisine karşın eklemler 

üzerinde makaslama kuvveti minimaldir. 
� Patellofemoral reaksiyon kuvveti artmaz. 
� Konsantrik ve eksantrik tip kasılmalar 

birlikte açığa çıkar. 



Kapalı kinetik zincir 

� Yürüme, koşma, çömelme, bisiklet KKZ 
egzersizlerine örnektir. 



Açık kinetik zincir 

�  Izokinetik egzersizler AKZ egzersizdir. 
� Atma ve atlama aktivitelerinde AKZ tipi 

hareketler daha çok kullanılır. 



5. Nöromuskuler 
rehabilitasyon 



Amaç 

� Dinamik stabilitenin geliştirilmesi 
� Eklem kapsül elastikiyetinin artması 
� Posterior stabilitenin artırılması 



Propriosepsiyon 

� Eklem pozisyonunu, hareketini ve hareket 
hızını ayırdetme yeteneğidir. 

� Statik propriosepsiyon: Pozisyon 
duyusu ile eş anlamlıdır.  Vücudun çeşitli 
kısımlarının birbirine göre bilinçli 
oryantasyon algılamasını ifade eder. 

� Dinamik propriosepsion: Kinestezi ile 
eş anlamlıdır. Hareketin oranıyla ilgili 
duyumu tanımlar. 



Propriosepsiyon 



Propriosepsiyonun ögeleri 

1.  Pozisyon duyusu 
2.  Hareket duyusu 
3.  Üç boyutlu oryantasyon 
4.  Kuvvet duyusu 



Fleksibilite egzersizleri 

� Güçlendirme egzersizlerine eşlik 
etmelidir. 

� Özellikle omuz iç ve dış rotatorlarında 
önemlidir. 



Pliometrik egzersizler 

� Kas kontraksiyonlarının hızını ve mekanik 
verimliliğini arttırır. 

� Atma ve fırlatma türü spor yapanlarda, 
� Raket sporları, beyzbol, golf gibi sporlarda 

önemli yer tutar. 
� Omuz sorunu olanların programında yer 

almalıdır. 








