T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AYAK BİLEĞİ İNVERSİYON YARALANMALARINDA
ERKEN PROPRİOSEPTİF EĞİTİMİN REAKSİYON
ZAMANI VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ

,

Uzm. Fzt. Berrak YİĞİT

Protez-Ortezve Biyomekani Programı
DOKTORA TEZİ

ANKARA
2015

T.C.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

AYAK BİLEĞİ İNVERSİYON YARALANMALARINDA
ERKEN PROPRİOSEPTİF EĞİTİMİN REAKSİYON
ZAMANI VE DENGE ÜZERİNE ETKİSİ

,

Uzm. Fzt. Berrak YİĞİT

Protez-Ortezve Biyomekani Programı
DOKTORA TEZİ

TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Nilgün BEK

ANKARA
2015

ONAY SAYFASI

iv

TEŞEKKÜR

Tezin

oluşmasında,

içeriğinin

düzenlenmesinde

ve

tez

sonuçlarının

yorumlanmasındaki katkılarındanve uzakta olmam dolayısıyla sağladığı her türlü
yardım ve kolaylıktan dolayı tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Nilgün BEK’e,
Tez çalışmamın gerçekleştirilmesi için gerekli maddi ve manevi imkanların
sağlanması için desteğini hiç esirgemeyen Sayın Prof. Dr. Z. Candan ALGUN’a,
Tez çalışmamın gerçekleşmesinde klinik yardımlarından dolayı Sayın Prof. Dr.
Mahir MAHİROĞULLARI’na,
Tez çalışmam süresince tez hastalarımın değerlendirilmesi için verdiği büyük
destekten ve her türlü yardımı içten samimiyle gösterdiğinden dolayı eski çalışma
arkadaşım canım dostum Sayın Uzm. Fzt. Arzu ABALAY’a,
Tez çalışmam süresince desteklerini her zaman yanımda hissettiğim çok değerli
hocalarım Sayın Doç Dr. Fatma MUTLUAY’a, Yrd. Doç. Dr. Aysel YILDIZ’a, Yrd.
Doç. Dr. Devrim TARAKÇI’ya, Yrd. Doç. Dr. Esra ATILGAN’a,
Her zaman her türlü yardımı esirgemeyen çalışma arkadaşlarım Uzm. Fzt. Serpil
ÇOLAK’a ve Fzt. Başak POLAT’a,
Çalışmama katılarak destek olan tez hastalarıma,
İlk öğretmenlerim, her zaman maddi manevi tüm varlıklarını ve yardımlarımı
yanımda hissettiğim, bugünü görmemi sağlayan en büyük destekçilerim babam
Şerafettin YİĞİT’e, annem Aymer YİĞİT’e ve ağabeyim Bülent Zafer YİĞİT’e

Minnettarlıkla SONSUZ TEŞEKKÜR EDERİM.

v

ÖZET
Yigit, B., Ayak Bileği İnversiyon Yaralanmalarında Erken Proprioseptif
Eğitimin Reaksiyon Zamanı ve Denge Üzerine Etkisi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
Protez-Ortez ve Biyomekani Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2015. Bu
çalışmanın amacı, 1. ve 2. derece bağ yaralanmalarının tedavisinde ilk haftadan
itibaren verilen proprioseptif eğitimin, reaksiyon zamanı ve denge üzerine etkilerini
araştırmak ve klasik tedavi protokolüne göre farklarını ortaya koymaktı.Çalışmaya
İstanbul Medipol Üniversitesi, Mega Hastaneler Kompleksi Ortopedi ve
Travmatoloji ve Acil bölümlerine akut ayak bileği inversiyon travması geçirip ilk 72
saat içerisinde başvuran35 birey dahil edildi. Bireyler fizyoterapi (n=18) ve kontrol
(n=17) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Dahil edilme kriterleri kapsamında ayakta
herhangi bir deformite olmadığını tespit için ayak postür indeksi, akut instabiliteyi
belirlemek için ayak bileği ligament laksite testleri uygulanarak demografik bilgileri
ve yaralanma ile ilgili hikaye kaydedildi. İyileşme miktarı ve yaşam kalitesini
belirlemek için Karlsson skoru ve ayak-ayak bileği araştırma ölçeği, ağrı için vizüel
analog skalası, ödem için çevre ölçümü, kas kuvveti için elektronik dinamometre,
eklem hareket açıklığı için akıllı telefon gonyometre, endurans için topuk yükseltme
testi, denge için gözler açık-kapalı denge testi ve star Excursion testi, eklem pozisyon
hissi için aktif-pasif ekstremite eşleştirme testi, reaksiyon zamanı için Nelson ayak
reaksiyon zamanı testi ve hareket etme korkusu için TAMPA ölçeği kullanıldı.
Olgulara genel olarak RICE (rest-dinlenme, ice-buz, compression-kompresyon,
elevation-yükseltme) protokolü, transkutanöz elektrik stimülasyonu, germe,
kuvvetlendirme, manuel terapi, denge eğitimi ve yürüme eğitimi verildi.Çalışma
grubuna ayrıca proprioseptif eğitim verildi. Tedaviler 6 hafta süreyle haftada 2 gün
olmak üzere uygulandı. Değerlendirmeler tedavi öncesinde, 3. hafta ve 6. hafta
uygulandı. Çalışma süremiz içerisinde, çalışma grubundaödemin, propriosepsiyon
hata payının ve reaksiyon zamanının 3. haftadan itibaren azalmaya başladığı ve
giderek düzelmeye devam ettiği belirlendi. Kontrol grubunda 6. hafta sonunda
ağrının tamamen geçtiği tespit edildi (p<0.05). Diğer tüm parametrelerde her iki
grupta da grup içi değişimler istatistiksel olarak anlamlı bulunurken, gruplar arasında
fark bulunmadı (p>0,005). Çalışma sonucunda, akut ayak bileği inversiyon travması
sonrası erken dönemde uygulanan proprioseptif eğitimin propriosepsiyonu ve
reaksiyon zamanını, yine erken dönemde, komplikasyon yaratmadan ve semptomları
artırmadan ve hatta ödemi erken dönemde azaltarak geliştirdiği gösterildi.
Anahtar kelimeler: Erken dönem fonksiyonel rehabilitasyon, yaşam kalitesi, anterior
talofibular ligament, reaksiyon zamanı
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ABSTRACT
Yigit, B., The Effects of Early Proprioceptive Training on Reaction Time and
Balance in Ankle Inversion Trauma. Institute of Health Sciences, ProsthesesOrthoses and Biomechani Program, Ph.D. Dissertation, Ankara, 2015.The aims
of this study are to investigate the effects of early proprioceptive training on reaction
time and balance on the first and second-degreeankle inversion trauma and to express
the differences from classical treatment protocol. 35 participants were included from
Istanbul Medipol University, Mega Hospital ComplexDepartment Orthopedics and
Traumatology and Emergency in 72 hours after ankle inversion trauma. Participants
were divided into two groups; physiotherapy (n=18) and control (n=17). According
to inclusion criteria, to determine the foot as normal, and to determine acute
instability, foot postur index and ankle ligament laxity test were used, respectivly.
Demographic information and history of injury were recorded.Karlsson Score for
determining improvement, Foot and Ankle Outcome Score for quality of life, Visual
Analog Scale for pain, anthropometric measurement for edema, electronic
goniometer for muscle strength, iPhone goniometer app for range of motion, heel rise
test for endurance, eye opened and closed single leg balance test and star excursion
balance test for static and dynamic balance, active and passive extremity matching
test for joint position sense, Nelson reaction time test for reaction time and TAMPA
Scale for kinesiophobia were used. Treatment protocol generally was consisting of
RICE (rest, ice, compression, elevation) protocol, transcutaneous electrical nerve
stimulation, stretching, strengthening, manual therapy, balance and walking training.
Physiotherapy group was also treated with proprioceptive training. Treatment
protocol performed twice a week during six weeks. Assessments were performed
before treatment, at the end of third week and at the end of sixth week. During the
study, edema, proprioceptive error ratios and reaction time were reduced at
physiotherapy group by the third week and improvement continued at the end of
treatment. It was determined that pain was almost completely reduced at the end of
six week on control group (p<0.05). All other parameters had statistically significant
differences in groups, but there were no differences found between groups (p>0.005).
This study showed that early proprioceptive training has an effect on proprioception
and reaction time without increasing symptoms with reducing edema in acute ankle
inversion trauma.
Key words: Acute phase functional rehabilitation, quality of life, anterior talofibular
ligament, reaction time
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1. GİRİŞ
Ayak bileği lateral bağ yaralanmaları, günlük yaşam ve spor aktivitelerinde,
her yaştan kişilerde sıklıkla görülen bir yaralanma şeklidir (1, 2). Amerika Birleşik
Devletleri’nde günde 10000 kişide bir, Hollanda’da yılda 234000 kişide bir
görülebilmektedir.Ülkemize ait kesin veriler olmasa da,acil servise başvuruların %510’unun ayak bileği yaralanmasından kaynaklandığı bilinmektedir(1,3).
Tüm kas-iskelet yaralanmalarının dörtte birini ayak bileği inversiyon
travmaları oluşturmaktadır (1, 4, 5). En yaygın yaralanma mekanizması plantar
fleksiyonda supinasyon ve adduksiyon yani inversiyonda oluşan yaralanmadır (6-8).
Ayak bileği yumuşak doku travmaları genellikle lateraldedir ve yaralanmaların
çoğunlukla tekrarladığı bildirilmiştir (5, 8, 9).
Yaralanma tipleri 3 farklı derecede incelenmektedir. 1. derece yaralanma;
laksite olmaksızın ligamentin minimal gerginliği veya gevşemesi, 2. derece
yaralanma; bir miktar laksite ile birlikte ligamentin yırtılması, 3. derece yaralanma;
ligamentin tam kopması anlamına gelmektedir (7, 10, 11).
Ayak ve ayak bileği duyu korteks innervasyon alanı, motor korteks
innervasyonundan daha geniş olduğundan, yaralanma sonrası duyusal kayıplar motor
kayıplardan daha şiddetli olarak görülmektedir. Ayak bileği özellikle proprioseptif
duyu açısından önemli bir yapıdır ve travmatik yaralanmaları sonrasında bu duyu
çok daha fazla etkilenmektedir (12-16).
Proprioseptif duyu, vücut parçalarının pozisyon ve hareketlerinin farkında
olup, amaca uygun olarak koordinasyon içinde doğru reaksiyon zamanı ile
yapılmasını, statik ve dinamik postürün devamını sağlamaktadır. Bu duyudan
sorumlu yapılar merkezi sinir sistemi (merkezi sinir sistemi; duyu ve motor korteks,
serebellum, medulla spinalis) ve periferik reseptörleridir. Bu merkezlere golgi tendon
organı, kas iğciği, eklem kapsülünden propriosepsiyon duyusu, pacinian ve meissner
korpüskülleri gibi reseptörlerden ise ayırt edici dokunma ve basınç duyusu ile ilgili
uyaranlar fasciculus gracilis ve cuneatus ile merkezi sinir sistemine taşınır. Bu
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sayede gözler kapalı durumda eklemlerin, vücut parçalarının ve bütününün uzaydaki
pozisyonu ve hareketleri algılanır. Bu algı sonucunda ise doğru hareket doğru
zamanda yapılabilir. Yaralanma sonucu mekanoreseptörler hasar gördüğünden
proprioseptif duyuda, ayak bileği pozisyon hissinde yetersizlikler oluşur (11-17).
Literatürde, 1. ve 2. derece ayak bileği yaralanmaları için çok çeşitli tedavi
protokolleri vardır. Bu protokollerin genel olarak ortak özellikleri aktif ağrısız
normal eklem hareket açıklığı egzersizleri ile başlaması, yaklaşık 2 hafta sonra ise
propriosepsiyon egzersizlerinin programa eklenmesidir (8, 9, 17-27). Yapılan
çalışmalar proprioseptif eğitimin, statik ve dinamik dengeye olduğu kadar
fonksiyonel olarak iyileşme süresine deolumlu etkisini göstermektedir, ancak
reaksiyon zamanına ilişkin etkileri kesin değildir. Proprioseptif eğitime tedavinin ilk
gününden itibaren başlamanın iyileşme süresi, denge ve özellikle de reaksiyon
zamanına etkisi de bilinmemektedir.
Bu çalışmanın amacı, 1. ve 2. derece bağ yaralanmalarının tedavisinde ilk
haftadan itibaren verilen proprioseptif eğitimin, reaksiyon zamanı ve denge üzerine
etkilerini araştırmak ve klasik tedavi protokolüne göre farklarını ortaya koymaktı.
Çalışmanın Hipotezleri:
1. Hipotez: Erken proprioseptif eğitim protokolü ve klasik tedavi protokolü alan
bireylerin tedavi ve normal yaşama dönüş süreleri açısından arasında fark vardır.
2. Hipotez: Erken proprioseptif eğitim protokolü ve klasik tedavi protokolü alan
bireylerin ayak reaksiyon zamanları farklıdır.
3. Hipotez: Erken proprioseptif eğitim protokolü ve klasik tedavi protokolü alan
bireylerin denge reaksiyonları arasında fark vardır.
4. Hipotez: Erken proprioseptif eğitim protokolü ve klasik tedavi protokolü alan
bireylerin propriosepsiyon hata payı dereceleri arasında fark vardır.
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2. GENEL BİLGİLER
2.1. Ayak-Ayak Bileği Anatomisi
Ayağın; vücut ağırlığını taşımak, dengeyi sağlamak ve dengeyi korumak
olmak üzere üç önemli görevi vardır. Bu görevleri, pek çok farklı kemikten oluşması
sayesinde yapabilmektedir. Araştırmalar, ayağın ağırlık taşıma fonksiyonunu yerine
getirmesi için tek bir kemikten oluşmasının yeterli olabileceğini, ancak bu durumda
mobilite, şok absorbsiyonu, denge stratejileri, adaptasyon ve rijit kaldıraç gibi temel
fonksiyonlarını yerine getiremeyeceğini göstermektedir (7, 13).
Ayak anatomik olarak üç bölümde incelenmektedir; arka ayak (talus ve
kalkaneus kemikleri), orta ayak (navikula, kuboid ve üç adet kuneiform kemikler),
ön ayak (beş metatarsal kemik ve 14 falanks) (Şekil 2.1).

Şekil 2.1 Ayağın anatomik bölümleri (27)
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2.1.1. Ayak-Ayak Bileği ile İlgili Kemikler
Bacak distalinde; medialde Tibia ve Medial Malleol ile lateralinde Fibula ve
Lateral Malleol yer alır (7, 13, 28) (Şekil 2.2).

Şekil 2.2. Ayak bileği ile ilgili bacak kemikleri(29)
6 adet tarsal kemik bulunur; talus,

kalkaneus, navikula, medial kuneiform,

intermedial kuneiform ve lateral kuneiform (13, 28) (Şekil 2.3).

Şekil 2.3Ayak Kemikleri (30)
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2.1.2. Ayak-Ayak Bileği ile İlgili Eklemler
A. Distal Tibiofibular Eklem
Tibia ve fibula kemiklerinin distalinde yer alan fibröz bir eklemdir. Sınırlı
kayma hareketleri vardır. Talokrural eklemin stabilitesine önemli derecede katkı
yapar (31) (Şekil 2.4).
B. Ayak Bileği Eklemi (Talokrural Eklem)
Üç farklı eklemin (tibiotalar, fibulotalar, distal tibiofibular) bir araya gelmesi
ile oluşan bu ekleme tibiotalar eklem de denilmektedir. Talus’un superior, tibia’nın
inferior, medial ve lateral malleollerin medial eklem yüzeyleri arasında oluşur (28,
31).
Plantar fleksiyon ve dorsifleksiyon hareketi meydana gelen eklem, menteşe
tipi bir eklemdir (28, 31). Talusun ön kısmının arkaya göre daha geniş olması
sayesinde ayak dorsifleksiyon sırasında bağları gererek kemik blokaj oluşturarak
stabiliteyi artırır (28, 32) (şekil 2.4).

Şekil 2.4 Ayak bileği eklemleri(33)
C. Subtalar Eklem (Talokalkaneal Eklem)
Talus ve kalkaneus arasında oluşan inversiyon ve eversiyon hareketlerine izin
veren eklemdir. İnversiyon, dorsifleksiyon ve abduksiyon hareketlerinden oluşan
supinasyon ile eversiyon, plantar fleksiyon ve adduksiyon hareketlerinden oluşan
pronasyon hareketi de bu eklemde gerçekleşir (28, 31) (şekil 2.4).
Subtalar eklem, ayağın rotasyon hareketlerinin merkezini (aksisini) oluşturur.
İnversiyon yönündeki yaralanmaların daha çok olmasının sebebi bu eklemdeki anlık
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stabilite kaybı veya propriosepsiyon geri bildirimindeki anlık gecikmeler sonucu
olabileceği öne sürülmektedir (7, 11).
D. Midtarsal Eklem (Transvers Tarsal Eklem, Chopart Eklemi)
Lateral bölgede hafif kayma hareketlerine izin veren kalkaneokuboid eklem
ile medial bölgede üç düzlemde de harekete izin veren talonavikular eklemden oluşur
(11, 13) (şekil 2.5).

Şekil 2.5 Midtarsal Eklem(34)
E. Tarsometatarsal Eklemler (Lisfranc Eklemi)
Lisfranc eklemi birinci, ikinci ve üçüncü kuneiform kemikler ve kuboid
kemik ile metatarsal kemikler arasındadır. Tarsal kemiklerin distal eklem yüzleri ile
metatarsal kemiklerin proksimal eklem yüzeyleri arasında olan sınırlı kayma
hareketine sahip eklemdir (13, 28).
F. Metatarsofalengeal ve İnterfalengeal Eklemler
Metatarsofalengeal eklemler; metatarsal kemiklerin distal eklem yüzeyleri ile
falanksların proksimal eklem yüzeyleri arasında olup fleksiyon, ekstansiyon,
abduksiyon ve adduksiyon hareketlerini gerçekleştirir (7, 13).
İnterfalengeal eklemler; falankslar arasındaki menteşe tipi eklemlerdir ve
fleksiyon ile ekstansiyon hareketlerine izin verirler (7, 28).
2.1.3. Ayak Bileği Eklemi Bağları
Ayak bileği stabilitesinin temelini oluştururlar. Üç bölüm altında incelenirler;
lateral kollateral, medial ve sindezmotik ligament (7, 28).
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A. Lateral Kollateral Ligament Kompleksi
Lateral kollateral ligament kompleksi üç ligament tarafından oluşturulur;
Anterior Talofibular Ligament (ATFL), Posterior Talofibular Ligament (PTFL) ve
Kalkaneofibular Ligament (KFL) (şekil 2.6). Bu ligamentler bir arada çalışarak aşırı
inversiyon ve hareket açıklığını engeller (7, 28, 35).
ATFL

ayağın

dorsal

bölgesinin

lateralindedir.

Lateral

malleoldan

anteromedial yönde frontal düzlemden yaklaşık 450 açı ile ilerleyerek talusa yapışır
(36). İn-vitro kinematik çalışmalarla ATFL’nin talokrural eklemde talusun öne yer
değiştirmesini ve talusun tibia üzerinde aşırı inversiyon ve internal rotasyonunu
engellediği ortaya konmuştur (37). ATFL, ayak bileği dorsifleksiyondan plantar
fleksiyona giderken gerilir, ayrıca ayak plantar fleksiyondayken adduksiyona engel
olur (38). İnversiyon ve artan plantar fleksiyon açısı ile yıpranma oranı artar (39).

Şekil 2.6Lateral ligament kompleksi (40)
ATFL iç yapısı nedeniyle en düşük maksimum biyomekanik yüklenme
değerlerine sahiptir. Ayrıca yaralanma yönü de plantar fleksiyon ve inversiyondur.
Bu sebepten ATFL lateral ligamentler arasında en sık zedelenen ligamenttir (41-43).
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KFL lateral malleoldan posterior ve inferiora doğru fibulanın uzun eksenine
göre 1330 açı ile ilerleyerek kalkeneusun lateraline yapışır (36).İn-vitro çalışmalarla
KFL’nin arka ayağın aşırı inversiyon ve internal rotasyonunu engellediği ortaya
konmuştur

(37).

En

çok

ayak

dorsifleksiyondayken

gerilir.

Ayak

dorsifleksiyondayken adduksiyona engel olur. Ayrıca talokrural ve subtalar
eklemlerin aşırı supinasyonuna da engel olur (38). İkinci en sık yaralanan ligamenttir
(41).
PTFL lateral malleoldan talusun posterioruna doğru ilerleyerek talusa yapışır.
Ayağa yük verildiği zaman talokrural eklemin inversiyonu ve internal rotasyonuna
engel olur (38). Lateral ayak bileği ligamentleri arasında en az yaralanan
ligamenttir(41).
Lateral bağlar kuvvet yönünden kıyaslandığında ATFL içlerinde en zayıf
olan bağdır. KFL 2,5 kat, PTFL ise ATFL’ den 2 kat daha kuvvetlidir (43, 44). Diğer
bir deyişle, KFL içlerinde en kuvvetli olanıdır (43, 45).
B. Medial Ligamentler
Ayak bileği medial yüzünde beş adet ligament bulunur. Medial malleolden
başlayıp posterior tarsal kemikler, kalkaneus, talus ve navikuler kemiğe yapışan
ligament kompleksine Deltoid Ligament denir. Bunlar tibionavikuler, tibiokalkaneal,
posterior ve anterior tibiotalar ligamentlerden oluşur. Beşinci ligament ise spring
ligament olarak bilinen, kalkaneonavikuler ligamenttir (7, 43). (Şekil 2.7).
Çok güçlü olan bu bağlar aşırı eversiyonu önler ve aynı zamanda medial arkı da
destekler (35, 43).

Şekil 2.7 Deltoid ligamentler (46)
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C. Sindezmotik ligament kompleksi
Çok yönlü oluşan kuvvetlere karşı distal tibia ve fibula arasındaki ilişkiyi
sağlar, bütünlük oluştururlar. Dört adet sindezmotik bağ vardır; anterior inferior
tibiofibular, posterior inferior tibiofibular, interosseoz ve inferior transvers ligament
(7, 28, 47) (Şekil 2.8).

Şekil 2.8 Sindezmotik ligament kompleksi (48)
2.1.4 Ayak ve Ayak Bileği Kasları
Origosu bacakta olan ekstrinsik kaslar ve origosu tarsal kemiklerde olan
intrinsik kaslar olmak üzere ayak ve ayak bileği kasları iki ana grupta incelenir (7,
28).
A. Ekstrinsik Kaslar
Ayağın ekstrinsik kasları dört anatomik bölgeye ayrılarak sınıflandırılır.
Yüzeyel arka grup kasları; m. gastroknemius, m. soleus ve m. plantaris, Derin arka
grup kasları; m. tibialis posterior, m. fleksör hallusis longus ve m. fleksör digitorum
longus, Anterior grup kasları; m. tibialis anterior, m. ekstansör hallusis longus ve m.
ekstansör digitorum longus, Lateral grup kasları; m. pereneus longus, brevis ve
tertius (7, 28).
B. İntrinsik Kaslar
M. ekstansör hallucis brevis ve m. ekstansör digitorum brevis kasları hariç
tüm intrinsik kaslar (m. abduktor hallusis, m. fleksör digitorum brevis, m. abduktor
digiti minimi, m. quadratus plantae, m. lumbricales, m. fleksör hallusis brevis, m.
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adduktor hallusis, m. fleksör digiti minimi, m. interosseus plantaris ve dorsalis)
ayağın plantar yüzünde tabakalar halinde bulunurlar (7, 28).
2.1.5 Ayak Bileğinin Sinirsel İletimi ve Kanlanması
Sinir iletimi L4-S2 arası spinal sinirlerden kök alan derin peroneal ve tibial
sinirlerin dalları ile sağlanır. Beslenmesi ise peroneal arterler ile anterior ve posterior
tibial arterlerin malleolar dalları ile sağlanır (40).
2.2. Ayak-Ayak Bileği Biyomekaniği
Ayak bileği stabilizasyonu, nötral pozisyonda iken, fibula ile tibia arasındaki
uyum, talusun şekli ve interosseoz membran tarafından sağlanır. Eklem kapsülü,
anterior ve posterior talofibular ligamentler sayesinde de korunur. Subtalar eklem,
frontal düzlemde, yer çekimi hattının salınımlarını kontrol eder ve lateral denge
sağlanmış olur (49, 50).
Ayak ağırlık taşımıyorken, esnek bir yapıda olduğu halde yük taşırken
stabilizasyonu artırarak daha az mobil daha çok stabil bir yapı halini alır. Bu durum
fonksiyon için önemli ve gereklidir. Yük altında, inversiyon yönündeki stabilitenin
tamamını, rotasyonel stabilitenin ise %30’unu eklem yüzeyleri sağlar. İstirahatte ise
eklem pozisyonu ve ligamentler stabiliteden sorumludurlar. Plantar fleksiyon
derecesi arttıkça yumuşak dokuların, özellikle ligamentlerin, desteği azaldığı için
yaralanma riski artar (49-51).
ATFL ile KFL ayağın lateralinin, Deltoid ligamentler ise medialinin
stabilitesinden sorumludurlar. Özellikle ATFL, talusun öne yer değiştirmesini
sınırlayan ve inversiyonda primer stabilite sağlayan ligamenttir. Travma en çok
inversiyon yönüne olduğundan ilk yaralanan yapıdır. İkinci olarak de KFL yaralanır
(49-51).
ATFL ve KFL sinerjik çalışarak ayak bileği stabilitesinde görev alırlar.
Dorsifleksiyon sırasında KFL gerilirken ATFL gevşer, plantar fleksiyonda ise KFL
gevşerken ATFL gerilir (42). Bu nedenle yaralanmalar genellikle izole olarak ortaya
çıkar. Ancak şiddeti değişiklikler gösterebilir.
Ayak bileğinde, sagital eksen etrafında dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon
hareketleri gerçekleşir. Talusun ön kısmı, tibianın anterior çıkıntısına dayandığı için
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dorsifleksiyon hareket genişliği 30° ile sınırlanır, plantar fleksiyon hareket açıklığı
daha geniştir (30-50 °). Yürüme için 10° dorsifleksiyon ve 20 ° plantar fleksiyon
yeterlidir (49, 50).

Pronasyon ve supinasyon hareketleri subtalar eklemin oblik ekseni etrafında

gerçekleşir. Supinasyon, inversiyon, plantar fleksiyon ve adduksiyon hareketlerinin
bir arada yapılması ile ortaya çıkar. Spor hareketleri sırasında, özellikle futbol, yan
koşu, tenis, en çok bu hareket kullanılır. Subtalar eklemin normal hareket açıklığı 2060°arasındadır. İnversiyon 3/2 oranında eversiyona göre daha geniş açıklığa sahiptir
(49-51).
2.3. Ayak-Ayak Bileği Yaralanmalarının Patomekaniği
Yaralanma

istatistikleri

incelendiğinde,

ayak

bileği

lateral

bağ

yaralanmalarının büyük bölümünün inversiyon yönündeki burkulma sonucu geliştiği
ortaya çıkmıştır. Lateral ligamentlerin yaralanma şekilleri ayağın pozisyonuna bağlı
olarak değişir. Dorsifleksiyon ve plantar fleksiyon derecesi yaralanma şeklini belirler
(50, 52).
Yaralanmaların çoğu sıçrama sonrası yere inerken, salınım fazının sonunda
ayağın yer ile teması sırasında, keskin dönüşlerde, çarpışma, düşme ve aniden durma
gibi durumlar sonucunda oluşur. Bu temas anında ayağın pozisyonu plantar ve
supinasyondur. Nötral pozisyonda talusun eklem temas yüzey alanı büyüktür ancak
plantar fleksiyonda bu alan küçülür ve ayak bileği kemiklerinin stabilizasyona katkısı
azalır. Bu durumda yük, peroneal kaslar ile lateral ligamentler tarafından karşılanır.
Eğer yük, ligamentler tarafından karşılanamaz ise; aşırı inversiyon gelişir ve
yaralanma meydana gelir. Başka bir açıdan bakıldığında, ayak yer ile temas ederken
basınç merkezi mediale kayarsa supinasyon moment kolu uzar ve magnitüdü
pronasyon moment kolunkinden büyük olursa aşırı inversiyon ve internal rotasyon
meydana gelir. Bu yaralanma şekli ile hasar gören ilk ligament ATFL’dir, zorlayıcı
kuvvet devam ederse KFL ve sonra da PTFL yaralanmaya katılır (52-57).
2.4. Propriosepsiyon
İlk olarak tanımlayan Sherington’a göre propriosepsiyon; bir ekstremitenin
uzaydaki pozisyonundan haberdar olmaktır (58, 59). Tanımı konusunda bir fikir
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birliğine varılamamış olsa da son yıllarda kabul gören görüşe göre propriosepsiyon;
eklem hareket (kinestezi) ve eklem pozisyon duyularının bir arada kullanılması ile
oluşan dokunma duyusunun özelleşmiş bir şeklidir (32, 60, 61).
Deri, kas, eklem, bağ ve tendonlarda bulunan mekanoreseptörler aracılığı ile
santral sinir sistemine iletilmek üzere duysal girdi sağlanır (32, 60, 62). İstemli ya da
istemsiz hareket sırasında meydana gelen alt ve üst ekstremitelerdeki hızlı
değişimlerin sağlanmasında ve gerekli pozisyonun korunmasında görev alırlar.
Böylece herhangi bir aktivite için gereken postür, becer, ve kuvvet sağlanmış olur
(63, 64).
Mekanoreseptörler 4 temel tip olarak tanımlanmışlardır. Bunlar;
1. Paccini korpüskülleri: Vibrasyon, dokunma, basınç duyusu ile ilgili
hassaslaşmış reseptörlerdir. Hızlı adaptasyon sağlarlar ve eklemlerdeki hız
değişikliklerine

yanıt

verirler.

Dinamik

değişikliklerin

algılanmasından

sorumludurlar (65, 66).
2. Ruffini Reseptörü:Hafif dokunma, kıllı deriye uygulanan devamlı basınç
ve pozisyon duyusunu algılayan reseptörlerdir. Değişikliklere yavaş adapte olurlar.
Eklemdeki hareketin yönü ve hızını algılayıp, hem statik hem de dinamik durumlarda
merkezi sinir sistemine bilgi aktarabilirler (65, 66).
3. Serbest Sinir Sonlanmaları:Ağrılı uyaranlar tarafından aktive edilen bu
yapılar dokunma ve basıncı algılayabilir, güçlü mekanik ve termal uyarılara yanıt
verirler. Normal şartlarda aktif değildirler, eklemlerdeki deformasyon veya
inflamasyon bağlı olarak kimyasal uyarıyla aktif hale gelirler (65, 66).
4. Golgi Tendon Organı: Kasın tendonunda bulunan bu yapılar kas
geriliminin artmasıyla gerilir ve uyarılmış olur. Golgi tendon organı gerim ve
gerimin hızı ile ilgili bilgileri iletmekten sorumludur (65, 66).
Propriosepsiyonunu istemli (bilinçli) ve refleks (bilinçsiz-istemsiz) olmak
üzere iki düzeyi vardır. Bilinçli propriosepsiyon; sporda, günlük aktivitelerde ve
mesleki beceriler sırasında yeterli ve uygun eklem hareketinin gerçekleşmesini
sağlar. Bilinçsiz propriosepsiyon ise kas fonksiyonunu kontrol ederek eklemin
refleks olarak stabilizasyonunu başlatır. Bunun dışında klinik araştırmalarda
propriosepsiyon statik ve dinamik olmak üzere iki pozisyon hissine de ayrılmıştır.
Statik propriosepsiyon pozisyonun algılanması, dinamik propriosepsiyon ise
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hareketin algılanması olarak tanımlanabilir (67-69).
Propriosepsiyon, sadece periferdeki mekanoreseptörlerden gelen afferent
sinyaller ile değil aynı zamanda vestibüler ve vizüel sistemlerden gelen bilgilerin de
merkezi sinir sisteminde sentezlenmesini içeren karmaşık nöromüsküler bir süreçtir
(67, 70).
2.4.1. Ayak Bileği Propriosepsiyonu
Ayak bileği yaralanması sonrası mekanoreseptör hasarı sonucu gelişen
afferent iletim bozukluğu olarak tanımlanan deafferentasyon nedeniyle, gelişen ayak
bileği instabilitesi ilk olarak Freeman tarafından ortaya çıkarılmıştır (71).
Daha sonra Gross 1987 yılında yaptığı araştırma ile tekrar yaralanma
riskindeki artışın, eklem afferent duyusundaki azalma sonucu geliştiğini ortaya
koymuştur (72). Deafferantasyon sonucu hem tek ayak üzerinde duruşu devam
ettirme yeteneğinde bozulma hem de fonksiyonel ve mekanik instabilite
gelişmesinde etkili olduğunu söyleyen pek çok çalışma mevcuttur (73, 74).
2.4.2. Propriosepsiyonun Değerlendirilmesi
Propriosepsiyon duyusunun ölçülmesi, özellikle de afferent iletilerin merkezi
sinir sisteminde yorumlanması ve cevap oluşturulmasının değerlendirmesi tam olarak
yapılamamaktadır. Bu sebeple, propriosepsiyonu oluşturan komponentler direk ve
dolaylı yöntemler ile değerlendirilmektedir.
Klinik açıdan eklem pozisyon hissi ve kinestezi ölçümleri çok önemlidir ve
çoğunlukla eklem pozisyon hissi değerlendirmesi propriosepsiyon ölçümü olarak
adlandırılır (70, 75).
Kinestezi Değerlendirmesi: Kinestezi terimi ekstremite veya eklemin
hareketi algılaması olarak tanımlanır (43). Bu duyudan esas olarak kas iğciği
sorumludur (13).
Belli bir açısal hızda hareketin derecesinin algılanmasıyla ölçülür. Eklem
hareket hız ve derecesini kontrol edebilmek için izokinetik cihazlara ihtiyaç vardır.
Bazı araştırmacılar sabit hızda eklem derecesi algılanması yöntemini test edebilmek
için özel cihazlar da tasarlamışlardır (76, 77).
Çalışmalar, yavaş açısal hızlarda Ruffini ve golgi tendon organının maksimal
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uyarıldığını gösterdiği için test 0,5-2,5 m/s arası hızlarda uygulanır. Objektif ve
güvenilir bir yöntem olmasına rağmen eklem pozisyon hissi hakkında bilgi vermez
(59, 60).
Eklem Pozisyon Hissi Değerlendirmesi: Eklem pozisyon hissi, belli bir
açıdaki eklemin aktif veya pasif olarak aynı pozisyonu tekrar edebilme yeteneğidir.
Uygulanması en kolay test yöntemidir. Önceden öğrenilen eklem pozisyonunun,
aktif yada pasif olarak bilateral, unilateral veya kontralateral olarak tekrarlanması ve
hareketteki açısal sapmaların kaydedilmesiyle ölçülür. Belirlenen hedef açıyı
tekrarlarken yapılan hata azaldıkça eklem pozisyon hissi duyusunun kalitesi
artmaktadır. Test için özel cihazların kullanılabildiği gibi (video kameralı hareket
analiz sistemleri, özel bilgisayar yazılımları) basit gonyometre, inklinometre ve
dijital gonyometre ile de ölçülebilmektedir (78-82). Teste alınacak kişinin gözleri,
görsel uyarılardan arındırılmak için kapatılır. Eklem ağırlık taşırken (ayakta)
yapılabilir ama sıklıkla istirahatte test edilir (83, 84).
Ayak bileği yaralanmalarından sonra klinikte en çok tercih edilen test aktif ve
pasif ekstremite eşleştirme testidir (80, 81). Bu testte, kişinin sağlam taraf eklemi
aktif yada pasif olarak belli bir açıda yerleştirilir ve yaralanmış taraf eklemi ile aynı
açıyı bulması beklenir. Aradaki açı farkı kaydedilir.
Pasif ekstremite eşleştirme testi, ligament hasarlarından sonra afferent
aktiviteyi ölçmek için kullanılır. Aktif ekstremite eşleştirme testi ise eklem ve kas
reseptörlerinden gelen afferent bilginin fonksiyonel değerlendirmesini sağlar (80, 81,
85).
Literatürde, ekstremite eşleştirme testi seyrek olarak incelendiği halde genel
olarak propriosepsiyon değerlendirmesi için kesin ve net sonuçlar verdiği kabul
görmüştür (86-88).
Goble’ye göre test sırasında sağlam ekstremite kullanılarak eşleştirme
yapılması kognitif yardım sağlayacağı için algısal problemleri elimine edecektir. Test
edilecek açısal aralık ise yaralanma sonrası kişinin rahat yapabildiği bir aralıkta
seçilmesi testin doğruluğunun artmasını sağlayacaktır (80).
2.4.3. Propriosepsiyonun Rehabilitasyondaki Önemi
Propriosepsiyon, pozisyona ve harekete dair bilgilerin üst merkezlere

15

iletimini içeren duysal mekanizmadır. Yaralanma sonrası bu bilgi kaynağı kesintiye
uğradığından fonksiyonel durum zayıflamaktadır (89).
Ayak bileği propriosepsiyon kaybı, nöromüsküler kontrolde azalmaya sebep
olmakta ve özellikle tedavi edilmeyen uzun süren kayıplar sonrası bu durum,
instabiliteye yol açmaktadır (89, 90).
Literatürde, ayak bileği proprioseptif egzersiz programları ile özellikle kas
iğciği duyarlılığı artırılır ise merkezi sinir sisteminde organize edilen nöromüsküler
koordinasyonda da iyileşmeler olacağı bildirilmiştir (62, 89, 91).
Mekanoreseptörler, deri, kemik, eklem kapsülü ve ligamentlerin içinde yer
alır ve hareket ve pozisyon ile ilgili bilgileri afferent yollarla iletirler. Ayak bileği
ekleminde rotasyon şeklinde bir travma meydana geldiğinde yüklenme, hasar ve
deformasyon eklemin kendi yumuşak dokularında olduğu kadar etrafındaki yumuşak
dokularda da meydana gelir (92, 83). Travmadan, direkt fiziksel olarak etkilendikleri
için proprioseptif duyu kaybı da akut olarak gelişebilir (61, 93). Klinik olarak bu
hasar kanıtlanabilir ve tedavi edilebilir ise propriosepsiyon kaynaklı defisitler ve
kronik dönem yaralanma tekrarları önlenebilir (59, 60).
Günlük yaşam aktivitelerinde ve sportif becerilerde, bireyin pozisyonu ve
hareketleri ile ilgili bilgileri tam olarak algılayıp kullanabilmesi performansı belirler.
Normal sağlıklı bireylerde, ayak bileğindeki ani değişikliklerin kontrolünde
ligamentler ve kemik yapılar, statik ve dinamik stabilizatör olarak destek sağlarlar.
Bu destek hem mekanik hem de pozisyon ve hareketin algılanması yönündedir. Ayak
bileği yaralanma sonrası hem bu mekanik destek yetersiz kalır, hem de geri bildirim
mekanizması çalışmaz. Dolayısıyla kişide fonksiyonel yetersizlik gelişir. Pek çok
çalışmada da belirtildiği gibi bu fonksiyonel yetersizlik verimli ve kalıcı bir şekilde
tedavi edilmezse kalıcı olarak yerleşir ve ayak bileğinde kronik fonksiyonel
instabilite gelişebilir. Hasar sadece afferent bilgilerde değil efferent motor cevap
yetersizliği de yaratır. Böylece nöromüsküler kontrol de zayıflama olur (59, 89, 92,
94).
Adachi ve diğerlerinin 2002 yılında yaptıkları araştırmada mekanoreseptörlerin
sayısı ile eklem pozisyon hissi arasında pozitif korelasyon bulmuşlardır. Bu bulgu,
mekanoreseptör hasarında propriosepsiyonun etkileneceğini açıkça göstermiştir. Diz
üzerine yapılan bir başka çalışmada, tedavi edilmemiş ön çapraz bağ yaralanması
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sonrasında mekanoreseptör sayısında azalma ve 12. ayda tamamen kaybolma tespit
edilmiştir (95, 96). Bu çalışmalar sonucunda, bağların sadece mekanik stabilite
sağlamadığı, aynı zamanda ikincil yaralanmalardan da koruduğu ortaya çıkmıştır
(95-97).
1990’lı yıllara kadar, ayak bileği kaynaklı yaralanmaların önlenmesi ve tedavisinde
proprioseptif eğitim ihmal edilmiş, özellikle kas kuvveti ve esnekliğe odaklanılmıştır
(60, 61, 98). Son yıllarda ise, fonksiyonel yetersizliğin en yaygın nedeni olarak
propriosepsiyon kaybı kabul edilmiş ve tedavi programlarına eklenerek önem
kazanmıştır (9, 99, 100). Ancak akut programlarda değil, kronik dönem fonksiyonel
rehabilitasyonda yerini alabilmiştir.
2.5. Denge
Denge, vücudun en az kas aktivitesi ile hareketleri ve sabit pozisyonları
koruyabilmesi ve kontrol edebilmesi olarak tanımlanabilir. Dengenin sağlanması ve
sürdürülmesi için üst merkezler ile kas iskelet sisteminin koordineli çalışması gerekir
(101, 102).
İstirahat ve hareket sırasında, vücudun yer çekimi merkezinin değişikliklerine
karşı verilen hızlı cep olarak da tanımlanmaktadır. Bu cevabı oluşturabilmek için
proprioseptif, vestibüler ve vizüel girdilerin merkezi sinir sisteminde işlenmesi
gerekmektedir (67, 103).
Denge ikiye ayrılarak incelenir; statik ve dinamik. Statik denge, vücut
istirahat halindeyken postüral kontrolün sağlanmasıdır. Dinamik denge ise aktivite
sırasında gerekli postüral kontrolün oluşturulması ve korunmasıdır (104).
Propriosepsiyon, dengenin oluşturulması ve korunmasının büyük bir
bölümünden sorumludur. Propriosepsiyondaki herhangi bir hasarın dengeyi de
etkilediği gösterilmiştir. Propriosepsiyon sistemindeki bir bozukluk, koruyucu kas
aktivitesinde gecikmeye sebep olur. Bunun sonucunda da postüral farkındalık ve
stabilitede kayıp yaşanır (105, 106).
2.5.1 Dengenin Değerlendirilmesi
Ayak bileği yaralanmaları sonrasında olduğu kadar özellikle sporcularda
yaralanmaların önlenmesinde de denge eğitimi kullanılmaktadır (107-123) . Bu
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eğitimlerin etkinliğinin incelenmesinde cihaz kullanarak veya kullanmaksızın pek
çok test yöntemi kullanılmaktadır.
Ayak bileği yaralanmaları sonrasıtedavinin planlanmasında, tedavilerin etkinliğinin
ortaya konmasında yada yaralanmanın önlenmesine yönelik çalışmalarda kullanılan
denge değerlendirme yöntemleri;
● Süreli Denge Testleri
Çoğunlukla statik denge testleridir. Gözler açık ve kapalı, tek veya çift ayak
üzerinde tandem ve flamingo pozisyonunda durma süreleri ölçülerek yapılırlar. En
çok kullanılan, güvenilirliği kanıtlanmış ve uygulanması en kolay testlerdir (124,
125).
● Kuvvet Platformu ve Benzer Cihazlar kullanılarak Yapılan Testler
Dinamik postürografi veya stabilometre gibi cihazlar ile ayakta dururken
postüral salınımları değerlendirirler (126, 128). Yürüme ve koşma gibi aktiviteler
sırasında dinamik, tek veya çift ayak üzerinde dururken statik denge ölçümleri
yapılabilir.

Bunun

dışında

elektromyografi

kullanılarak

motor

cevaplar

değerlendirilir. Değişken yüzeylere verilen kassal cevaplar ölçülür. Dinamik denge
testleridir (125, 126).
● Uzanma Testleri
Fonksiyonel uzanma testi; kişinin ayakta duruş sırasında destek yüzeyi
üzerinde stabilitesini koruyarak horizontal planda öne doğru uzanabildiği en uzun
mesafesi ölçülerek uygulanan dinamik denge testidir (127, 128).
Star ExcursionBalance testinin amacı, bir ayakla denge korunurken diğer
ayakla ulaşılabilecek en uzun mesafeye ulaşmaktır. Fonksiyonel statik denge testi
olarak kabul edilmiştir. Ayak bileği ile ilgili denge değerlendirmelerinde sıklıkla
kullanılan bir yöntemdir (129-131).

2.6. Reaksiyon Zamanı
Reaksiyon zamanı (RZ), uyarı ile tepkinin başladıkları an arasında geçen süre
olarak tanımlanır (132). Bu sürede uyaran merkezi sinir sistemine ulaşarak
değerlendirilir ve ilgili düzenlemeler yapılarak uygun cevap ortaya çıkarılır.
Fizyolojik açıdan beş komponente sahiptir (66, 132);
-

Reseptörlerde uyarının ortaya çıkması
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-

Merkezi sinir sistemine uyarının iletilmesi

-

Effektör organa sinyal ulaşması

-

Merkezi sinir sisteminden kasa cevap uyarısının taşınması

-

Kasın uyarılması
RZ’yi etkileyen pek çok faktör vardır. Uyaran, tepki ve çevre ile ilgili fiziksel

faktörler, testin yapıldığı zaman, alkol, sigara gibi fizyolojik ve organik faktörler ile
yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı gibi bireysel etmenler sayılabilir (133).
RZ, başarılı sportif performans için belirleyici faktörüdür. Bunun yanı sıra
değişken denge reaksiyonlarına hızlı cevap verebilme yeteneğini de belirler.
Dolayısıyla yukarıda sayılan komponentlerden herhangi birinde oluşan hasar,
reaksiyon zamanını geciktirecektir. Ayak bileği yaralanmaları sonrasında kasın
uyarılması reseptör hasarı sebebiyle geç olmaktadır. Bu durum da tekrar
yaralanmalar için hazırlayıcıdır (102, 134).
Reaksiyon zamanı, basit RZ ve seçmeli RZ olarak ikiye ayrılır. Basit RZ’nda,
bir uyaran ve bir cevap vardır. Uyarana yanıt seçilmesi gerekmez. Seçmeli RZ’nda
ise uyarana uygun yanıt değerlendirilip seçilir. Uyaranlar da (görsel, işitsel), cevaplar
da (butona basma, ses çıkarma) farklılık gösterebilir (135, 136).
RZ ölçümü için değişik yöntemler kullanılabilir.
● Cihaz Kullanılarak Yapılan Ölçümler
Elektromyografi ile kasın latansının ölçümü, bilgisayar programı yardımlı
ölçümler ve Newtest 100 gibi özel tasarım cihazlar ile yapılan ölçümler sayılabilir
(18, 137).
● Basit Ölçüm Yöntemleri
İki kronometre testi, dikey sıçrama testi ve Nelson el-ayak reaksiyon zamanı
testleri örnek olarak sayılabilir (138, 139).
2.7. Akut Ayak Bileği Yaralanmalarının Tedavisi
Lateral ligament kompleksindeki yaralanmalar, diğer spor kaynaklı
yaralanmalara göre spora ve günlük hayata geri dönüş süresini daha fazla
uzatmaktadır. Ayak bileği inversiyon travmaları tekrarlanma riski ve kronik
instabilite gelişme ihtimali yüksek olduğundan akut dönem rehabilitasyonu önem
kazanmaktadır (9, 140).
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Ayak bileği lateral ligament yaralanmalarının etkilerini ve kişide yarattığı
fonksiyonel bozukluğu belirlemek amacı ile fizik muayenenin yanı sıra
kullanılabilecek çeşitli değerlendirme ölçekleri de geliştirilmiştir. Bunlardan en sık
kullanılanları; AOFAS-Amerikan Ortopedik Ayak-Ayak Bileği Skoru (141), FAOSAyak-Ayak Bileği İncelemesi (142), Aktivite Değerlendirme Ölçeği (143), Halasi
Ölçeği (144), Karlsson Skoru (145), Kaikkonen Skoru (124), AJFAT-Ayak Bileği
Fonksiyonel Değerlendirme Ölçeği (146), FADI-Fonksiyonel Ayak Bileği Disabilite
İndeksi (147), SARS-Sporcu Ayak Bileği Ölçme Sistemi (148), FAAM-Ayak-Ayak
Bileği Değerlendirme Ölçeği (149), AII-Ayak Bileği İnstabilite Ölçeği (122), CAITCumberland Ayak Bileği İnstabilite Ölçeği (150), FAIQ-Ayak-Ayak Bileği
İnstabilite Anketi (151), CAIS-Kronik Ayak Bileği İnstabilite Ölçeği (152), IdFAIAyak ve Ayak Bileği İnstabilite Tanımlamasıdır (153).
Literatürde genel kabul görmüş görüşe göre, tedavi programı ilk olarak ağrı
ve ödem kontrolü ile başlamalıdır. Aynı zamanda yaralanmanın ilerlemesini önlemek
için ayak bileğini koruyucu önlemler almak gereklidir. Ağrı için elektrofiziksel
ajanlar, soğuk uygulama ve medikal tedavi, ödem için elevasyon, elastik bandaj ve
masaj, koruma için ortez, bantlama ve baston kullanımı literatürde önerilen tedaviler
arasındadır (154-158).
Ağrı sınırında yapılacak olan normal eklem hareket egzersizleri, ligamentler
üzerinde olumlu yönde stres vererek kollajen oluşumunu stimüle eder ve iyileşmeye
yardımcı olur. Atrofi oluşumunu engellemek için izometrik egzersizler ve kalça ve
diz gibi alt ekstremitenin diğer bölgelerinin de aktif egzersizler ile tedavi programına
dahil edilmesi iyileşmeyi hızlandıran ve yaralanma öncesi fonksiyonlara dönüşe
yardımcı olan uygulamalardır (155, 157, 159).
Tedavinin ikinci evresinde genellikle, ayak bileği kaslarına kuvvetlendirme
egzersizlerine geçilir. Ek olarak açık ve kapalı kinetik zincir egzersizleri, bisiklet ve
pedal çevirme, stabil ve hareketli zeminler üzerinde ağırlık aktarma ile kısa süreli
ağrı sınırında tek bacak üzerinde durma gibi egzersizler verilebilir (9, 157, 159).
Tedavinin üçüncü evresinde ise, yaralanmanın üzerinden 3 ile 4 hafta
geçtikten sonra, propriosepsiyon egzersizleri ile ileri fonksiyonel eğitime başlanır
(19, 155, 159). Denge ve motor koordinasyon eğitimi, gözler açık olarak başlanır
gözler kapalı olarak ilerletilir. Bu evrede tüm egzersizler zorlaştırılarak uygulanır.
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İleri yürüme eğitimi de dahil edilen program genellikle yaralanma sonrası 6 hafta
geçene kadar devam ettirilir. Koruyucu ev egzersiz programı ile tedavi sona erdirilir
(154, 155, 157-161).
Literatürde pek çoğu üniversite hastanelerinde geliştirilmiş olan ve uygulanan
akut lateral ligament yaralanmaları tedavi protokolüne rastlamak mümkündür (2026). Bu protokoller arası ufak farklar olmasına rağmen, ortak özellikleri yukarıda
kısaca özetlenmiştir. Ancak propriosepsiyon egzersizlerinin erken dönem de
uygulanmasının etkilerini gösteren bir çalışmaya ulaşılamamıştır.
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3. BİREYLER VE YÖNTEM
3.1. Bireyler
Çalışmaya İstanbul Medipol Üniversitesi, Mega Hastaneler Kompleksi
Ortopedi ve Travmatoloji ile Acil bölümlerine akut ayak bileği inversiyon travması
sonucu başvuran 40 hasta alındı. Çalışma grubundan 1 birey tekrar yaralandığı, 1 kişi
de tedavi seanslarına düzenli gelmediği, kontrol grubundan 2 kişi tekrar ayak bileği
inversiyon travması geçirdiği ve bir kişi de son değerlendirmeye gelmediği için
çalışma 35 kişi ile sonlandırıldı.
Dahil Edilme Kriterleri
-

Ayak bileği inversiyon travması ile ilk 72 saat içinde baş vurmuş olması ve
birinci ve/veya ikinci derece bağ yaralanması tanısı almış olması,

-

Ayak bileği bağ testlerinden en az bir tanesinin pozitif olması,

-

Ayak postür indeksine göre ayağın puanının 0 ile +5 arası olması,

-

Son 1 yıl içinde ayağa ait başka bir travma geçirmemiş olması,

-

18-45 yaş arası kardiovasküler ve sistemik hastalığı bulunmayan sedanter
olmasıdır.

Dahil Edilmeme Kriterleri
-

Nörolojik defisit bulunması,

-

Kırık olması,

-

Sporcu olmasıdır.
Bireyler bir web sitesindeki (162) çevirim içi randomizasyon planlayıcısı

kullanılarak fizyoterapi grubu ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrıldı. Toplam 40
birey gruplara eşit olarak dağıtıldı. Çalışma, fizyoterapi grubunda 18, kontrol
grubunda ise 17 birey ile sonlandırıldı. Çalışma öncesinde bireyler bilgilendirildi ve
aydınlatılmış onam formu imzalatıldı. Çalışmanın çift kör olması için katılımcılar on
yıl mesleki deneyimi olan bir başka fizyoterapist tarafından değerlendirildi ve
olguların iki grup olduğu konusunda bilgi verilmedi.
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Çalışma, İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimsel Olmayan Etik Kurul
Başkanlığı tarafından 21/03/2014 tarihinde etik açıdan uygun bulundu (Ek 1).
3.2. Yöntem
3.2.1. Değerlendirme
Katılımcıların demografik bilgilerinin, daha önceki yaralanma hikayelerinin
ve değerlendirme sonuçlarının kaydedildiği değerlendirme formu kullanıldı (Ek 2).
Yapılan değerlendirmeler tedavi öncesi, 3. hafta ve tedavi sonunda 6. hafta yapıldı.
1. Ayak Postür İndeksi
Katılımcının ayak postüründeki sapmaları değerlendirmek için kullanıldı. Ön
ve arka ayakta testte belirtilen referans noktalarının palpasyonu ve o noktaların
pozisyonlarına göre -12 ile 10+ arası bir değer alabilirler. Bu değerler ayağın varus
yada valgusta olup olmadığını belirler. Normal ayak değeri 0 ile +5 puan arasında
olan ayaklardır. Bu sebepten çalışmaya bu değerler arasındaki ayaklar dahil edildi
(163) (Ek 3).
2.Karlsson Skorlaması
Ayak bileği yaralanma şiddetini değerlendirmek için kullanıldı. Skorlama 8
başlık içermekteydi. Bunlar; ağrı, ödem, instabilite, sertlik, merdiven çıkma, koşma,
günlük yaşam aktiviteleri ve destek ihtiyacıdır. Skor ne kadar düşükse ayak bileğinin
durumu o derece ağırdır. En yüksek skor 100 puandır. Puan yükseldikçe iyileşme
miktarı belirlenmiş olur (145) (Ek 4).
3. Ağrı Değerlendirmesi
Katılımcılarınayak-ayak bileği bölgelerinde hissettikleri ağrı şiddetini
belirlemek amacıyla Vizüel Analog Skalası (VAS) kullanıldı. 10 santimetrelik (cm)
yatay

bir

çizgi

üzerinde

hissettikleri

ağrışiddetiniişaretlemeleriistendi.

0

(sıfır),katılımcıların hiç ağrılarıolmadığını, 10 ise dayanılmayacak ağrılarıolduğunu
belirledi. Çizgi üzerinde işaretlenen nokta cetvel ile ölçülerek VAS değeri cm
cinsinden kaydedildi(164).
4. Çevre Ölçümü
Ödem varlığını ve miktarını ölçmek için kullanıldı. Ayak parmaklarının bitiş
çizgisinde itibaren her 5 cm’de bir ölçülecek şekilde popliteal bölgeye kadar ölçüm
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mezura kullanılarak yapıldı (165) (resim 3.1). Ödem varlığını tespit etmek için elde
edilen sonuçlar yaralanmayan ayak ile karşılaştırıldı.

Resim 3.1. Çevre ölçümü
5. Normal Eklem Hareket Açıklığı Ölçümü
Ölçümler, ayak bileği

ekleminin tüm hareketlerine (dorsifleksiyon,

plantarfleksiyon, inversiyon ve eversiyon) uygulandı. Ölçümlerde McKenzie
pozisyonları kullanıldı (165).Ölçümler akıllı telefon goniometre uygulaması ile
yapıldı (165)(Resim 3.2).
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Resim 3.2. Eklem hareket açıklığı ölçümü
6. Kas Kuvveti Ölçümü
-

M. Quadriceps femoris,

-

M. Hamstring,

-

M. Gastrocnemius,

-

M. Gastrosoleus,

-

M. Tibialis anterior,

-

M. Ekstansör digitorum longus,

-

M. Ekstansör hallucis longus,

-

M. Tibialis posterior,

-

M. Fleksör digitorum longus,

-

Fleksör hallucis longus,

-

M. Pereneus longus ve brevis’e kuvvet testi uygulandı.
Kas kuvveti değerlendirmeleri el dinamometresi (LaFayette Manuel Testing

System, model 01165,USA) kullanılarak yapıldı (Resim 3.3).
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Resim 3.3. Kas kuvvet ölçümü

7. Ayakta Topuk Yükseltme Testi
Bu test ile ayak bileği plantar fleksörlerinin dayanıklılığı ölçüldü. Denge
bozulmasın diye katılımcının omuz seviyesinde parmaklarını duvara değdirmesine
izin verildi. Topuğun 5 cm yukarı kaldırılması istendi. Hareket bozulduğunda test
sona erdirildi. Doğru yapılan hareket sayısı kaydedildi (167).
8. Ayak Bileği Bağ Testleri
Ön Çekmece Testi (Anterior Drawer Test): Bu testle anterior talofibular
bağ bütünlüğü değerlendirildi. Hasta sırtüstü pozisyonda iken ayak hafif plantar
fleksiyonda tutuldu. Bir elle ayak bileği üst kısmından tespit edildi. Diğer el avuç içi
ile topuktan tutularak öne doğru çekilerek kuvvet uygulandı ve topuğun öne kayması
değerlendirildi. Talusun yaralanmamış tarafa göre 8–10 mm’den fazla subluksasyonu
sonucunda test pozitif kabul edildi (168).
İnversiyon Stres Testi: Bu testle ayak bileği plantar fleksiyonda iken
anterior talofibular bağ, dorsifleksiyonda iken kalkaneofibular bağ değerlendirildi.
Bu testte, hasta sırtüstü pozisyonda iken ayak her iki pozisyonda da (plantar
fleksiyon, dorsifleksiyon) değerlendirildi. Bir el topuktan diğer el tibia ve fibula
üzerinden tutuldu. Kalkaneus ve talus inversiyona zorlandı. Talusun tilti
değerlendirildi. Yaralanmamış tarafa göre 10°–15°’den daha fazla talar tilt bulgusu
sonucu test pozitif kabul edildi (169).
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Eversiyon Stres Testi:Bu test ile yüzeysel ve derin deltoid bağ ile
sindezmotik bağ değerlendirildi. Bu testte, hasta sırtüstü pozisyonda iken ayak yatak
kenarından sarkıtılarak hafif plantar fleksiyonda tutuldu. Bir el tibia, bir el kalkaneus
üzerinden kavrandı. Kalkaneus eversiyona zorlandı ve Talusun tilti değerlendirildi.
Sağlam tarafa göre aşırı talus tilti gözlendiğinde veya hasta ağrı olduğunu
belirttiğinde test pozitif kabul edildi (170).
9. FAOS Ayak-Ayak Bileği Araştırması
Bu ölçek ayak ve ayak bileği yaralanmalarına bağlı fonksiyonel
limitasyonları ve semptomları değerlendirmek amacı ile Karatepe ve diğerlerinin
2009 yılında yayınladığı Türkçe versiyonu kullanıldı (171). Ölçek 42 maddeden
oluşmaktadır; ağrı (P) (9 madde), sertlik, ödem ve eklem hareket açıklığı (S) (7
madde), günlük yaşam aktiviteleri (A) (17 madde), spor ve rekreasyonel aktiviteler
(SP) (5 madde), alt ekstremiteyle ilişkili yaşam kalitesi (Q) (4 madde). 5 basamaklı
likert skalası kullanılarak puanlama yapılır (asla, nadiren, bazen, sık sık, sürekli) ve
skorlama 0-4 arasında puanlar ile her bir alt başlık için hesaplanır. Daha sonra
aşağıdaki formüller kullanılarak (Resim 3.4) her bir alt başlığın skoru 100 üzerinden
hesaplanır.

Puan

ne

kadar

yüksekse

problemlerin

ve/veya

limitasyonların o oranda az olduğu kabul edilir (Ek 5).

Resim 3.4. FAOS Hesaplama Formülleri

fonksiyonel
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10. Denge Değerlendirmeleri
Tek bacak üstünde gözler açık ve kapalı denge testi:Bir ayak destek
bacağına dokunmayacak şekilde kaldırıldı. Katılımcının 30 saniye boyunca dengesini
koruyabilmesi beklendi. Kaldırılan bacak destek bacağına dokunması, ayağın zemine
temas etmesi, destek için çevredeki herhangi bir yere dokunulması, sekme veya
sıçrama olması durumlarından herhangi biri olduğunda test sona erdirildi. Test gözler
açık ve kapalı olmak üzere iki şekilde uygulandı (172) (Resim 3.5).

Resim 3.5. Tek bacak üstünde denge testi
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Star Excursion Denge Test: Bu testin amacı bir ayakla dengeyi korurken
diğer ayakla ulaşılabilecek en uzun mesafeye ulaşmaktır. Katılımcı her biri 120 cm
olan ortak bir noktadan başlayan 45 derece artanlı, 8 çizgili bir düzeneğin üzerinde
durdu. Bu çizgiler duruş ayağı ile ilişkili olarak yönüne göre adlandırıldı (Resim
3.6). Katılımcı her yöne 3 kez uzandı ve uzandığı mesafelerin ortalaması alındı
(131).

Resim 3.6. Star Excursion Denge Test

11. Propriosepsiyon Testleri
Ayak bileği propriosepsiyonunu test etmek için aktif ve pasif ekstremite
eşleştirme testleri kullanıldı (80). Önce aktif eşleştirme testi uygulandı. Daha sonra
başka bir değerlendirme yapılıp pasif eşleştirme testine geçildi. Böylece kişinin açıyı
öğrenme ihtimali ortadan kaldırıldı.
Aktif Pozisyon Hissi Testi: Test gözler kapalı uygulandı. Katılımcının
sağlam taraf ayak bileği eklemi 15°plantar fleksiyona gelene dek hareketi yapması
istendi (173). Daha sonra kişiden yaralanan taraf ayak bileği eklemini aktif olarak
diğer bileği ile aynı açıya getirmesi istendi. Her iki ayak bileği arasındaki açı farkı
akıllı telefon gonyometre uygulaması kullanılarak ölçülüp kaydedildi.
Pasif Pozisyon Hissi Testi: Test gözler kapalı uygulandı. Katılımcının
sağlam taraf ayak bileği eklemi 15°plantar fleksiyonda pozisyonlandı (173). Daha
sonra kişinin yaralanan taraf ayak bileği eklemi pasif olarak plantar fleksiyona
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getirilirken diğer eklem ile aynı açıya geldiğinde hareketi durdurması istendi. Her iki
ayak bileği arasındaki açı farkı akıllı telefon gonyometre uygulaması kullanılarak
ölçülüp kaydedildi.
12. Nelson Ayak Reaksiyon Testi
Katılımcı ayak ucu 2.5 cm, topuk kısmı 5 cm olacak şekilde duvar karşısına
oturdu. Değerlendirici 30 cm’lik plastik cetveli duvar ile katılımcının ayağı arasında
olacak şekilde tuttu ve katılımcı hazır olduğu anda cetveli bıraktı. Katılımcıdan
düşen cetveli ayakucu ile duvara sıkıştırarak tutması istendi (Resim 3.7). Bütün
ölçümlerde beş ölçüm alındı, en iyi ve en kötü değerleri yansıtan ölçümlerin
dışındaki üç ölçümün ortalaması cetvelin düştüğü mesafe olarak kaydedildi (139).
Cetvelin üzerinde okunan değer aşağıdaki formülde hesaplanarak deneklerin
reaksiyon zamanları belirlendi (138).
Reaksiyon Zamanı= √ 2 x Cetvelin Düştüğü Mesafe / Yer Çekimine Bağlı Hız
Reaksiyon Zamanı= √2 x Mesafe(cm) / 980 msn

Resim 3.7. Nelsson ayak reaksiyon testi
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13. TAMPA Kinezyofobi Ölçeği
Olguların yaralanma sonrası gelişebilen hareket korkusunu değerlendirmek
için Yılmaz ve diğerlerinin 2011 yılında yayınladığı Türkçe versiyonu kullanıldı
(174). 17 soruluk bir kontrol listesi olan ölçek akut ve kronik kas iskelet sistemi
yaralanmaları, bel ağrısı, fibromyalji ve whiplash ile ilişkili hastalıklarda kullanılan
testte en düşük 17 en yüksek puan 68’dir. Ölçekte 4 puanlık Likert puanlaması (1=
Kesinlikle katılmıyorum, 4=Tamamen katılıyorum) kullanılmaktaydı. 4, 8, 12 ve 16.
maddenin ters çevrilmesinden sonra total bir puan hesaplandı. Ölçekte kişinin aldığı
puanın yüksek oluşu kinezyofobisinin de yüksek olduğunu gösterir (Ek 6). Sonucun
37’nin üzerinde olması hareket korkusunun fazla olduğunu ifade eder.
3.2.2. Uygulanan Tedavi Protokolleri
Tedavi protokolleri tarafımızdan oluşturuldu ve haftada 2 gün, toplam 6 hafta
uygulandı. İlk iki hafta tekrar yaralanmayı önlemek amacı ile tüm katılımcılar
yumuşak ayak bileği stabilizasyon ortezi kullandı. Katılımcılardan protokolde yer
alan egzersizleri ev programı olarak da günde 2 tekrar yapmaları istendi. Ev
programlarını kontrol edebilmek için egzersiz günlüğü tutmaları istendi. Tedavi
protokolü tablo 3.1’de, tedavi basamaklarından örnekler ise resim 3.8-3.11’de
gösterilmiştir.
Tablo 3.1. Tedavi Protokolü
Tedavi Protokolü
Fizyoterapi Grubu

Kontrol Grubu

Faz I (1-2 Hafta)
-

Gündüz (en az 12 saat) ortez

-

kullanımı

Gündüz (en az 12 saat) ortez
kullanımı

-

Buz uygulaması (saat başı 10 dk)

-

Buz uygulaması (saat başı 10 dk)

-

Elevasyon (Her iki saatte bir 20

-

Elevasyon (Her iki saatte bir 20

dk)

dk)

-

Tek taraflı baston kullanımı

-

Tek taraflı baston kullanımı

-

Ödem masajı

-

Ödem masajı

-

Elektro fiziksel ajan kullanımı

-

Elektro fiziksel ajan kullanımı

(TENS 15 dk)

(Transkutanöz Elektriksel Sinir
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Stimülasyonu (TENS) 15 dk)
-

-

Ağrı sınırında aktif dorsifleksiyon

-

ve plantarfleksiyon egzersizi (2

ve plantarfleksiyon egzersizi (2

set, 10 tekrar)

set, 10 tekrar)

M.

Quadriceps

Hamstring

Femoris

ve

-

kuvvetlendirme

egzersizleri
otururken

(sandalyede
kırmızı

M.

Quadriceps

Hamstring

renkli

otururken

Femoris

ve

kuvvetlendirme

egzersizleri

theraband ile, 2 set, 10 tekrar)
-

Ağrı sınırında aktif dorsifleksiyon

(sandalyede
kırmızı

renkli

theraband ile, 2 set, 10 tekrar)

Çok yönlü denge tahtası ile
dorsifleksiyon

ve

plantarfleksiyon

egzersizleri

(otururken, 2 set, 10 tekrar)
-

Oturarak ayak ucu ile yere
alfabe

ve

daire

çizme

egzersizleri (2 set, 10 tekrar)
-

Yumuşak bir yastık üzerinde
dorsifleksiyon
veplantarfleksiyon egzersizleri
(2 set, 10 tekrar)

-

Otururken

ayak

propriosepsiyon

altında
topu

yuvarlama (2 set, 10 tekrar)
-

Pedal çevirme egzersizi (5 dk)

Faz II’ye geçiş kriterleri: Ağrı ve ödemde azalma, normale yakın yürüyüş paterni
Faz II (2-4 hafta)
-

-

Gündüz (en az 12 saat) ortez

-

kullanımı (2. haftanın sonuna

kullanımı (2. haftanın sonuna

kadar)

kadar)

Buz uygulaması (egzersiz öncesi

-

ve sonrası 10 dk)
-

Gündüz (en az 12 saat) ortez

Elevasyon (Her iki saatte bir 20

Buz uygulaması (egzersiz öncesi
ve sonrası 10 dk)

-

Elevasyon (Her iki saatte bir 20
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dk)
-

dk)

Tek taraflı baston kullanımı (2

-

Tek taraflı baston kullanımı (2.
haftanın sonuna kadar)

hafta sonuna kadar)
-

Ödem masajı

-

Ödem masajı

-

Elektro fiziksel ajan kullanımı

-

Elektro fiziksel ajan kullanımı

(TENS 15 dk)

(TENS 15 dk)

-

Manipulatif tedavi

-

Manipulatif tedavi

-

Ayak tabanı ile çarşaf toplama

-

Ayak tabanı ile çarşaf toplama

egzersizi (2 set, 10 tekrar)
-

M.

Quadriceps

Hamstring

Femoris

ve

-

kuvvetlendirme

egzersizleri
otururken

egzersizi (2 set, 10 tekrar)

renkli

otururken

Germeler (aşil tendonu ve plantar
Çok yönlü denge tahtası ile

-

-

ve

plantarfleksiyon

egzersizleri

-

kırmızı

renkli

Germeler (aşil tendonu ve plantar
Çok yönlü denge tahtası ile
ve

plantarfleksiyon

egzersizleri

(otururken, 2 set, 10 tekrar)

Ayakta ayak ucu ile yere alfabe

-

Ayakta ayak ucu ile yere alfabe

ve daire çizme egzersizleri (2 set,

ve daire çizme egzersizleri (2 set,

10 tekrar)

10 tekrar)

Yumuşak bir yastık üzerinde
dorsifleksiyon

-

(sandalyede

dorsifleksiyon

(otururken, 2 set, 10 tekrar)

-

kuvvetlendirme

fasya)

dorsifleksiyon

-

ve

theraband ile, 2 set, 10 tekrar)

fasya)
-

Femoris

egzersizleri

theraband ile, 2 set, 10 tekrar)
-

Quadriceps

Hamstring

(sandalyede
kırmızı

M.

-

ve

Yumuşak bir yastık üzerinde
dorsifleksiyon

ve

plantarfleksiyon egzersizleri (2

plantarfleksiyon egzersizleri (2

set, 10 tekrar)

set, 10 tekrar)

Otururken

ayak

altında

-

Otururken

ayak

altında

propriosepsiyon topu yuvarlama

propriosepsiyon topu yuvarlama

(2 set, 10 tekrar)

(2 set, 10 tekrar)

Çok yönlü denge tahtası ile
dorsifleksiyon

ve

-

Çok yönlü denge tahtası ile
dorsifleksiyon

ve
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-

plantarfleksiyon egzersizleri (2

plantarfleksiyon egzersizleri (2

set, 10 tekrar)

set, 10 tekrar)

Parmak

ucunda

yükselme

-

egzersizi (2 set, 10 tekrar)
-

ucunda

yükselme

egzersizi (2 set, 10 tekrar)

Parmak ucu ve topuk üzerinde

-

yürüme egzersizi
-

Parmak

Parmak ucu ve topuk üzerinde
yürüme egzersizi

Pedal çevirme egzersizi (10 dk)

-

Pedal çevirme egzersizi (10 dk)

Faz III’e geçiş kriterleri: Tam ve ağrısız normal eklem hareket açıklıkları, diğer
tarafa göre kas kuvvetinin %70-80’ini kazanmış olma, tek bacak testinde gözler
kapalı 30 sn durabilme
Faz III (3-6 hafta)
-

Manipulatif tedavi

-

Manipulatif tedavi

-

Ayak tabanı ile çarşaf toplama

-

Ayak tabanı ile çarşaf toplama

egzersizi (3 set, 10 tekrar)
-

M.

Quadriceps

Hamstring

Femoris

ve

-

kuvvetlendirme

egzersizleri
otururken

egzersizi (3 set, 10 tekrar)

renkli

otururken

Germeler (aşil tendonu ve plantar

-

-

ve

(sandalyede
kırmızı

renkli

theraband ile, 3 set, 10 tekrar)
-

fasya)
-

Femoris

kuvvetlendirme

egzersizleri

theraband ile, 3 set, 10 tekrar)
-

Quadriceps

Hamstring

(sandalyede
kırmızı

M.

Germeler (aşil tendonu ve plantar
fasya)

Çok yönlü denge tahtası ile

-

Çok yönlü denge tahtası ile

dorsifleksiyon, plantarfleksiyon,

dorsifleksiyon, plantarfleksiyon,

eversiyon

eversiyon

ve

inversiyon

ve

inversiyon

egzersizleri (ayakta, 3 set, 10

egzersizleri (ayakta, 3 set, 10

tekrar)

tekrar)

Ayakta ayak ucu ile yere alfabe

-

Ayakta ayak ucu ile yere alfabe

ve daire çizme egzersizleri (3 set,

ve daire çizme egzersizleri (3 set,

10 tekrar)

10 tekrar)

Yumuşak bir yastık üzerinde

-

Yumuşak bir yastık üzerinde

dorsifleksiyon, plantarfleksiyon,

dorsifleksiyon, plantarfleksiyon,

eversiyon

eversiyon

ve

inversiyon

ve

inversiyon
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egzersizleri (3 set, 10 tekrar)
-

Ayakta dururken ayak altında

egzersizleri (3 set, 10 tekrar)
-

Ayakta dururken ayak altında

propriosepsiyon topu yuvarlama

propriosepsiyon topu yuvarlama

(3 set, 10 tekrar)

(3 set, 10 tekrar)

-

Pedal çevirme egzersizi (15 dk)

-

Pedal çevirme egzersizi (15 dk)

-

Parmak

-

Parmak

ucunda

yükselme

egzersizi (3 set, 10 tekrar)
-

İleri yürüme eğitimi (8 şekilli,
engelli)

ucunda

yükselme

egzersizi (3 set, 10 tekrar)
-

İleri yürüme eğitimi (8 şekilli,
engelli)

a

b

Resim 3.8. Manipulatif tedavi (a) ve ayakta çift ayak çok yönlü denge tahtası
egzersizleri (b)
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a

b

Resim 3.9. Otururken çok yönlü denge tahtası egzersizleri (a) ve pedal çevirme
egzersizleri (b)

a

b

Resim 3.10. Parmak ucu ile yere alfabe çizme egzersizleri (a) ve m. quadriceps
femoris kuvvetlendirme egzersizi (b)
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a

b

Resim 3.11. Tek ayak üzerinde çok yönlü denge tahtası egzersizleri (a) ve hamstring
kuvvetlendirme egzersizi (b)
3.3 Verilerin İstatistiksel Analizi
Verilerin istatistiksel analizinde SPSS for Macbook 22.1 programı kullanıldı.
Verilerin normal dağılım gösterip göstermediği Shapiro-Wilk testi ile belirlendi.
Tedavi öncesi, ortası ve sonunda elde edilen verilerin grup içi karşılaştırmaları
General Linear Model Repeated Measures analizi ile Bonferonni düzeltmesi
kullanılarak, ikili karşılaştırmalar da Pairwise Comparison kullanılarak analiz edildi.
Gruplar arası karşılaştırmalarda normal dağılım gösteren veriler için Independent
Student t Test ve göstermeyen veriler için Mann Withney U testi uygulandı.
Anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi.
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4. BULGULAR

4.1. Bireylerin Demografik Özellikleri
Çalışma, İstanbul Medipol Üniversitesi Mega Hastaneler Kompleksi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalı ile Acil Ortopedi bölümlerinde akut ayak bileği
inversiyon travması ile başvuran 19 erkek ve 16 kadın olmak üzere toplam 35 birey
ile gerçekleştirildi. Bireylerin 18’i Fizyoterapi Grubuna (9 erkek, 9 kadın), 17’si
Kontrol Grubuna (10 erkek, 7 kadın) dahil edildi. Bireylerin yaşları 18-46 arasında
olup yaş ortalamaları 31,91± 9,17 yıldır. Bireylerin 19’unda sağ, 16’sında sol
tarafında yaralanma mevcuttu. Fizyoterapi grubundaki bireylerinin ayak postür
indeksine göre ayak değerleri 3,4±1,38, kontrol grubundakilerin ise 2,8 ±1,66 olarak
bulunup, normal ayak sınıfına uyduğu saptandı. Bireylerin yaralanma sebepleri Şekil
4.1. de gösterilmiştir.

n=8
n=3

n=10

23%

8%

n=5

14%

29%

n=9

26%

Halı Saha Futbol

Merdiven
Düşme

Topuklu Ayakkabı

Diğer

Şekil 4.1. Yaralanma sebeplerine göre bireylerin dağılımı.
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Grupları oluşturan olgular arasında yaş ve vücut kütle indeksi (VKİ)
açısından anlamlı bir fark olmadığı tespit edildi (Tablo 4.1.)
Tablo 4.1. Bireylerin yaş ve VKİ dağılımı

Yaş (yıl)
VKİ (kg/cm2)

FizyoterapiGrubu
(Ort±SD)
29,5±8,95
23,4±3,11

Kontrol Grubu
(Ort±SD)
34,4±8,96
25,7±4,87

p
0,892
0,264

4.2. Karlsson Skoru
Karlsson skoru her iki grupta da iyi yönde artmıştır ancak gruplar arası
karşılaştırmalarda fark anlamlılık seviyesine ulaşmadığı görüldü (Tablo 4.2).
Tablo 4.2. Karlsson Skor Karşılaştırılması
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
13,9±16,67
12,7±15,12
0,726
Tedavi Öncesi
44,4±13,64
39,9±14,41
0,356
3. Hafta
75,8±15,18
72,5±8,48
0,427
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
*
**
p Gruplar arası anlamlılık değeri, p Grup içi anlamlılık değeri, wp<0,05
4.3. Ağrı
Her iki grup vizüel analog skalası (VAS) sonuçlarına göre, ağrı şiddetinde
istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise
yalnızca 6. hafta değerlerinde Kontrol grubunda istatistiksel olarak anlamlı azalma
bulunmuştur (Tablo 4.3).
Tablo 4.3. Ağrı Şiddetinin Karşılaştırması
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
7,3±1,88
6,9±1,99
0,553
Tedavi Öncesi
4,9±2,03
4,0±1,28
0,132
3. Hafta
3,0±1,68
1,1±1,03
0,000w
6. Hafta
0,000w
0,000w
p**
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
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4.4. Ödem
Fizyoterapi grubunda grup içi karşılaştırması istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (Tablo 4.4). Kontrol grubunda ise tedavi öncesi ile 3. hafta arasında
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmazken, tedavi öncesi ile 6. hafta ve 3. ve 6.
hafta alınan sonuçlarda istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmuştur (Tablo 4.5).
Gruplar arası karşılaştırmalarda ise istatistiksel olarak anlamlı sonuç bulunmamıştır
(p>0,05).
Tablo 4.4. Fizyoterapi Grup İçi Ödem Değerlerinin Karşılaştırılması
Fizyoterapi Grubu
(Ort±SD)

p

Tedavi Öncesi - 3. Hafta

30,0±4,75 / 29,4±4,21

0,000w

Tedavi Öncesi - 6. Hafta

30,0±4,75 / 27,6±3,96

0,000w

3. Hafta - 6. Hafta

29,4±4,21 / 27,6±3,96

0,000w

w<0,05
Tablo 4.5.Kontrol Grup İçi Ödem Değerlerinin Karşılaştırılması
Kontrol Grubu(Ort±SD)

p

Tedavi Öncesi - 3. Hafta

30,8±4,43 / 30,1±4,68

0,373

Tedavi Öncesi - 6. Hafta

30,8±4,43 / 28,3±4,45

0,000w

3. Hafta - 6. Hafta

30,1±4,68 / 28,3±4,45

0,000w

w<0,05
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4.5. Eklem Hareket Açıklığı
Dorsifleksiyon (DF), plantar fleksiyon (PF), inversiyon (IV) ve eversiyon
(EV) hareketleri her iki grupta da artmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur (Tablo 4.6). Gruplar arası karşılaştırmalarda ise fark
anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (p>0,05).
Tablo 4.6. Normal eklem Hareket Açıklığı Grup İçi Karşılaştırmaları

TÖ
3H
6H
p

Fizyoterapi Grubu (Ort±SD)
Kontrol Grubu (Ort±SD)
DF
PF
EV
IV
DF
PF
EV
IV
10,9±6,13 22,9±7,07
9,5±5,70 15,5±9,18 9,5±2,63 24,4±7,9 9,0±6,25 12,2±5,62
16,1±4,87 28,9±5,60 14,2±4,45 20,8±8,23 13,3±3,37 28,4±8,15 12,6±6,55 16,2±5,60
19,3±3,63 34,8±6,84 17,1±5,02 25,2±7,47 17,7±4,55 33,7±6,76 15,6±5,54 22,3±6,19
0,019w
0,000w
0,000w
0,000w
0,000w
0,000w
0,000w
0,000w

TÖ:Tedavi Öncesi, 3H: 3. Hafta, 6H: 6. Hafta, w<0.05

4.6. Kas Kuvveti
Fizyoterapi grubunda, m. gastroknemius (GK), evertör (ET), invertör (IT) ve
m. quadriceps femoris (QF) kas kuvvetleri artmıştır. M. tibialis anterior (TA) ve m.
hamstring (HS) kuvvetlerinde bir artış olmamıştır (Tablo 4.7).
Tablo 4.7. Fizyoterapi Grup İçi Kas Kuvveti Karşılaştırmaları
TA(Ort±S

GK(Ort±S

ET(Ort±S

IT(Ort±S

D)

D)

D)

D)

9,6±11,92

7,3±1,18

5,3±0,90

5,3±1,25

3H

7,3±1,33

7,9±1,15

6,1±1,24

5,9±1,16

6H

7,6±0,94

8,5±1,05

6,4±1,03

6,3±1,33

p

0,499

0,000w

0,000w

0,000w

T
Ö

QF

HS

(Ort±SD (Ort±SD
)
11,3±2,2
4
11,7±2,0
1
11,9±1,8
9
0,000w

TÖ:Tedavi Öncesi, 3H: 3. Hafta, 6H: 6. Hafta,p<0.05

)
9,0±1,57

9,4±1,75

9,9±1,89
0,61
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Kontrol grubunda hamstring kası için 3. ve 6. hafta arasında kuvvet artışı
bulunmuş, diğer tüm değerlerde istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir
(Tablo 4.8).
Tablo 4.8. Kontrol Grup İçi Kas Kuvveti Karşılaştırmaları
QF
HS
(Ort±SD (Ort±SD
)
)
12,5±2,4
6,7±1,23
7,8±1,92
5,4±1,11
5,7±1,65
9,8±1,92
0
13,3±2,5 10,2±2,0
7,2±1,50
8,3±1,88
5,6±1,15
5,9±1,60
4
2
13,9±2,5 10,4±1,9
7,7±1,40
8,8±1,68
6,2±0,91
6,6±1,45
3
8
0,000w
0,000w
0,000w
0,000w
0,000w
0,001w
TÖ:Tedavi Öncesi, 3H: 3. Hafta, 6H: 6. Hafta, wp<0.05

TA(Ort±S
D)
T
Ö
3H
6H
p

GK(Ort±S
D)

ET(Ort±S
D)

IT(Ort±S
D)

Gruplar arası karşılaştırmalarda ise yalnızca quadriceps femoris kas
kuvvetinde 3 ve 6. haftada istatistiksel olarak anlamlı artış bulunmuştur (p<0.05)
(Tablo 4.9).
Tablo 4.9. Gruplar Arası Kas Kuvveti Karşılaştırmaları
Tedavi Öncesi
3. Hafta
6. Hafta

TA (p)
0,317
0,778
0,714

GK (p) ET (p)
0,251
0,878
0,510
0,370
0,415
0,613

IT (p)
0,511
0,996
0,723

QF (p)
0,113
0,042w
0,014

HS (p)
0,209
0,216
0,448

4.7. Özel Testler
Topuk yükseltme testi grup içi karşılaştırmaları istatistiksel olarak olumlu
yönde anlamlı bulunmuştur. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise fark anlamlılık
seviyesine ulaşmamıştır (Tablo 4.10).
Tablo 4.10. Topuk Yükseltme Testi Karşılaştırmaları
Fizyoterapi Grubu

Kontrol Grubu

p*
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(Ort±SD)
(Ort±SD)
20,1±9,56
24,9±12,52
0,212
Tedavi Öncesi
30,4±11,71
32,5±12,40
0,679
3. Hafta
41,5±13,40
44,3±15,54
0,574
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
*
**
p Gruplar arası anlamlılık değeri, Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
Anterior talofibular ligament (ATFL) için inversiyon stres testi (ATFL İST)
ve KFL (KFL İST) için inversiyon stres testi sonuçlarının yüzdelik dağılımları Şekil
4.2’de ve ön çekmece testi sonuçları ise Şekil 4.3’de verilmiştir. Bu sonuçlara göre,
tedavi sonunda bireylerin tüm test sonuçları negatif çıkmıştır.
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Şekil 4.2. İnversiyon Stres Testleri Yüzdelik Dağılımları
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Şekil 4.3. Ön Çekmece Testi Yüzdelik Dağılımı
4.8. Ayak-Ayak Bileği Araştırması (FAOS)
Belirtiler alt başlığında; Fizyoterapi grubunda tedavi öncesi ve 3. hafta
ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır, ancak tedavi
öncesi ve 6. hafta ile 3. ve 6. hafta sonuçları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
saptanmıştır. Kontrol grubunda da sonuç iyi yönde artmıştır. Gruplar arası
karşılaştırmalarda ise fark anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (Tablo 4.11).
Tablo 4.11. FAOS Belirtiler Alt Başlığı Karşılaştırmaları
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
45,7±17,10
42,8±10,82
0,571
Tedavi Öncesi
58,8±9,78
57,2±8,75
0,593
3. Hafta
75,8±13,29
71,1±9,44
0,227
6. Hafta
0,000w
0,000w
p**
*
Gruplar arası anlamlılık değeri, ** Grup içi anlamlılık değeri, w<0,05
Ağrı alt başlığına göre, her iki grupta da ağrı azalmıştır. Kontrol grubunda,
Fizyoterapi grubuna göreazalmanın 3 ve 6. haftalarda daha çok olduğu görülmüştür.
(Tablo 4.12).
Tablo 4.12. FAOS Ağrı Alt Başlığı Karşılaştırmaları
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
P*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
23,3±23,75
24,9±21,02
0,824
Tedavi Öncesi
51,4±15,93
65,9±13,43
0,042w
3. Hafta
72,5±13,47
91,7±8,57
0,000w
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
P
*
Gruplar arası anlamlılık değeri , ** Grup içi anlamlılık değeri, w<0,05
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FAOS iş-günlük yaşam alt başlığında; her iki grupta da istatistiksel olarak
anlamlı düzelme bulunmuştur, ancak aradaki fark anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır
(Tablo 4.13).
Tablo 4.13. FAOS İş-Günlük Yaşam Alt Başlığı Karşılaştırmaları
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
39,8±23,35
37,2±23,82
0,736
Tedavi Öncesi
69,9±10,83
66,3±16,19
0,440
3. Hafta
91,1±7,95
90,2±6,11
0,692
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
İş-spor ve eğlence faaliyetleri alt başlığında; her iki grupta da istatistiksel
olarak anlamlı düzelme bulunmuştur, ancak aradaki fark anlamlılık seviyesine
ulaşmamıştır (Tablo 4.14).
Tablo 4.14. FAOS İş-Spor ve Eğlence Faaliyetleri Alt Başlığı Karşılaştırmaları
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
9,4±19,63
6,8±12,98
0,623
Tedavi Öncesi
34,2±19,58
32,1±19,77
0,753
3. Hafta
63,3±16,09
56,2±17,37
0,216
6. Hafta
0,000w
0,000w
P**
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri,w<0.05
Yaşam kalitesi alt başlığında; her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı
düzelme bulunmuştur, ancak aradaki fark anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (Tablo
4.15).
Tablo 4.15. FAOS Yaşam Kalitesi Alt Başlığı Karşılaştırmaları

Tedavi Öncesi
3. Hafta

FizyoterapiGrubu
(Ort±SD)
25,3±26,75
51,4±17,36

Kontrol Grubu
(Ort±SD)
21,7±19,16
51,5±19,21

p*
0,650
0,990
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79,2±16,47
71,5±11,47
0,119
6. Hafta
0,000w
0,000w
p**
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05

4.9 Denge Testleri
Gözler açık tek ayak denge testine göre her iki grupta da düzelme
saptanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise anlamlı sonuç bulunmamıştır
(Tablo 4.16).
Tablo 4.16. Gözler Açık Tek Ayak Denge Testi Karşılaştırması
Fizyoterapi Grubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
17,3±6,71
17,5±6,86
0,953
Tedavi Öncesi
22,4±4,04
21,6±5,20
0,566
3. Hafta
26,3±2,52
25,5±2,83
0,347
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
*
**
p Gruplar arası anlamlılık değeri, p Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
Gözler kapalı tek ayak denge testine göre her iki grupta da düzelme
saptanmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise anlamlı sonuç bulunmamıştır
(Tablo 4.17).
Tablo 4.17. Gözler Kapalı Tek Ayak Denge Testi Karşılaştırmaları
Fizyoterapi Grubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
9,9±3,93
10,6±4,38
0,623
Tedavi Öncesi
16,6±4,57
15,8±3,77
0,526
3. Hafta
22,8±3,95
21,1±3,65
0,190
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
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Fizyoterapi grubunda uzanma mesafeleri artmıştır (Tablo 4.18). Kontrol
grubunda lateral yöndeki uzanma dışında tüm yönlere olan uzanma mesafeleri
artmıştır (Tablo 4.19). Gruplar arası karşılaştırmalarda ise fark anlamlılık seviyesine
ulaşmamıştır (p>0,05).
Tablo 4.18. Fizyoterapi Grup İçi Star Excursion Balance Test Karşılaştırmaları

Anterior

Tedavi
Öncesi(Ort±SD)
57,2±7,99

3. Hafta
(Ort±SD)
64,0±10,40

6. Hafta
(Ort±SD)
67,39±9,11

0,000w

Anterolateral

61,0±8,67

68,3±9,46

71,4±9,84

0,000w

Anteromedial

60,8±9,63

68,6±12,03

71,94±11,17

0,000w

Posteromedial

64,8±15,63

73,0±14,38

76,9±13,26

0,000w

Posterior

65,9±15,58

74,2±12,65

78,4±12,47

0,000w

Medial

59,9±15,74

68,4±14,74

72,9±13,61

0,000w

Lateral

67,9±10,71

75,3±11,73

79,0±13,07

0,000w

Posterolateral

74,9±11,82

82,7±11,35

85,8±12,93

0,000w

p

w<0.05
Tablo 4.19. Kontrol Grup İçi Star Excursion Balance Test Karşılaştırmaları

Anterior

Tedavi Öncesi
(Ort±SD)
54,9±12,11

3. Hafta
(Ort±SD)
58,7±11,84

6. Hafta
(Ort±SD)
64,6±12,64

0,000w

Anterolateral

63,3±9,03

66,9±9,80

70,9±8,86

0,000w

Anteromedial

58,2±9,01

61,8±8,22

66,4±8,28

0,000w

Posteromedial

66,4±19,94

69,8±17,99

73,9±16,74

0,000w

Posterior

73,2±18,46

76,8±18,99

81,4±18,56

0,000w

Medial

56,8±20,85

60,2±20,48

64,1±20,41

0,000w

Lateral

66,8±13,13

70,5±12,98

70,3±20,31

0,469

Posterolateral

70,6±20,99

75,1±18,83

80,2±18,39

0,001w

w<0.05

p

47

4.10. Pozisyon Hissi
Aktif propriosepsiyon hata payının her iki grupta da istatistiksel açıdan
anlamlı olarak azaldığı gözlenmiştir. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise 3. ve 6.
haftada Fizyoterapi grubunda aktif propriosepsiyon hata payları daha fazla azalmıştır
(Tablo 4.20).
Tablo 4.20. Aktif Pozisyon Hissi Karşılaştırmaları
FizyoterapiGrubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
4,8±2,11
5,6±1,55
0,235
Tedavi Öncesi
2,7±1,14
4,4±0,99
0,000w
3. Hafta
1,2±0,62
3,2±0,93
0,000w
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
Pasif propriosepsiyon hata payı her iki grupta da istatistiksel açıdan anlamlı
olarak azalmıştır. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise 3. ve 6. haftada Fizyoterapi
grubunda aktif propriosepsiyon hata payları daha fazla azalmıştır (Tablo 4.21).
Tablo 4.21. Pasif Pozisyon Hissi Karşılaştırmaları
Fizyoterapi Grubu
Kontrol Grubu
p*
(Ort±SD)
(Ort±SD)
6,8±2,02
7,5±2,01
0,358
Tedavi Öncesi
4,1±1,37
5,8±1,71
0,003w
3. Hafta
1,9±0,64
4,1±1,40
0,000w
6. Hafta
**
0,000w
0,000w
p
p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0.05
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4.11. Reaksiyon Zamanı
Her iki grupta

da

reaksiyon

zamanı

azalmıştır.

Gruplar

arası

karşılaştırmalarda tedavi öncesi anlamlı fark bulunmazken 3. ve 6. hafta sonuçlarına
göre Fizyoterapi grubunda reaksiyon zamanı daha fazla azalmıştır (Şekil 4.4).

0,014
0,012
0,010
0,008
0,006
0,004
0,002
0,000

TEDAVI
3. HAFTA
ONCESI
6. HAFTA

Kontrol

Fizyoterapi

Fizyoterapi
Kontrol

Şekil 4.4. Reaksiyon Zamanı Gruplar Arası Karşılaştırması
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4.12. TAMPA Kinezyofobi Ölçeği
TAMPA ölçeği sonuçları her iki grupta da iyi yönde artmıştır, ancak gruplar
arası karşılaştırmalarda fark anlamlılık seviyesine ulaşmamıştır (Tablo 4.22).
Tablo 4.22. TAMPA kinezyofobi ölçeği karşılaştırılması

Tedavi Öncesi

FizyoterapiGrubu
(Ort±SD)
50,1±7,34

Kontrol Grubu
(Ort±SD)
52,7±9,11

0,373

3. Hafta

43,8±4,74

44,7±6,21

0,623

6. Hafta

36,7±5,70

37,3±5,50

0,764

p**

0,000w

0,000w

p*

p*Gruplar arası anlamlılık değeri, p** Grup içi anlamlılık değeri, w<0,05

4. 13. Ev Egzersiz Günlüğü
Fizyoterapi grubundakilerin ev egzersizi yapma oranı ortalama %33,39,
Kontrol grubundakilerin ise ortalama %35,29’du. Gruplar arası ev egzersizi yapma
oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0,745).
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5. TARTIŞMA
Birinci ve ikinci derece bağ yaralanmalarının tedavisinde ilk haftadan itibaren
verilen proprioseptif eğitimin reaksiyon zamanı ve denge üzerine etkilerini
araştırmayı

ve

klasik

tedavi

protokolüne

göre

farklarını

ortaya

koymayıamaçladığımız bu çalışmada, erken proprioseptif eğitim ile reaksiyon
zamanı ve eklem pozisyon hissinde düzelmeler elde edildiği ortaya konmuştur.
Çalışmamızda kurguladığımız dört hipotezin ikisi doğrulanmıştır. Birincisi, erken
proprioseptif eğitim alan bireylerin reaksiyon zamanları kısalmıştır. İkincisi ise erken
proprioseptif eğitim alan bireylerin propriosepsiyon hata payları azalmıştır. Normal
yaşama dönüş ve tedavi süresinin kısaldığına ve denge reaksiyonları arasındaki farka
dair bir bulguya ulaşılamamıştır. Erken proprioseptif eğitim ile özellikle erken
dönemde ödemin, reaksiyon zamanının ve propriosepsiyon hata paylarının azaldığı
bulgusuna ulaşılmıştır.
Olgu Seçimi
Literatürde akut ve kronik ayak bileği ile ilgili araştırmaların büyük
çoğunluğu sporcular üzerinde yapılmıştır (15, 61, 175-178). Sporcuların sedanterlere
göre ve fonksiyonel durumları daha iyi olduğu için yaralanma sonrası iyileşme
süreçleri farklı olabilmektedir. Profesyonel sporcular dışında kalan bireyler
genellikle ilk 72 saatlik akut evre dışında düzenli bir fizyoterapi programına
yönlendirilmemektedirler.

Yönlendirilenlerin

ise

propriosepsiyon

eğitimleri

genellikle 2 ile 4. hafta arasında başlamaktadır (20-26). Araştırmalarda sedanter
bireylerde erken proprioseptif eğitimin etkinliğine değinilmediği net olarak göze
çarpmaktadır. Çalışmamızda benzer fonksiyonel seviyeleri olan sedanter bireylere
yer verilmesiyle hem literatürde bu yönde yer alan eksikliğin giderilmesi, hem de
tedavi programının prognozunu etkileyebilecek diğer faktörlerin ortadan kaldırılması
hedeflenmiştir.
Kronik fonksiyonel ayak bileği instabilitesi, ilk yaralanmayı takiben gelişen
ve tekrarlayan yaralanmalara neden olan bir durumdur (49, 179, 180). İlk yaralanma
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sonrasında gelişen propriosepsiyon ve nöromüsküler kontrol hasarı, instabilitenin
hem gelişmesine hem de kronikleşmesine zemin hazırlamaktadır (8, 49). Klinik
çalışmalar fonksiyonel eğitimin kronik ayak bileği fonksiyonel instabilite
tedavisindeki etkinliğini net olarak göstermektedir. Ancak akut yaralanmalar
sonrasında uygulanan tedavilerin farklı fonksiyonel parametreler üzerine etkisi tam
olarak açıklığa kavuşturulamamıştır. Akut ayak bileği lateral ligament yaralanması
sonrası fonksiyonel eğitimin etkilerini inceleyen az sayıda çalışmaya göre,
sporcularda uygulanan kuvvetlendirme, denge ve propriosepsiyon egzersizlerini
içeren fonksiyonel eğitimin tekrar yaralanmaların önüne geçebileceği ifade
edilmektedir (181-184). Özellikle, Bleakley ve diğerlerinin 2010 yılında yaptığı
çalışmada, akut ayak bileği lateral ligament yaralanması geçirmiş sporculara,
yaralanmayı takiben 1. haftadan itibaren başlayan ve dört hafta süren terapötik
egzersiz tedavisi ile kısa dönemde fonksiyonel olarak belirgin iyileşme elde
etmişlerdir. 16 haftalık takip sonuncunda ise çok az kişide tekrar yaralanma
bildirmiştir (183).
Ayak bileği yaralanmalarını bütüncül olarak ele aldığımızda inversiyon
travmaları ile ilgili yapılmış çalışmalarda özellikle kronik ayak bileği instabilitesine
odaklanılmış ve çok yönlü incelenmiştir (15, 151, 175-180, 185).Akut inversiyon
travmaları ile ilgili çalışmalar incelendiğinde ise özellikle ilk 72 saat içerisinde
uygulanması gereken tedavilere odaklanılmış, fonksiyonel rehabilitasyon program
ise yaralanmadan iki ve/veya üç hafta sonrasında başlanıp incelenmiştir (1,3, 4, 8, 9,
19, 183). Yapılan literatür taramasında, akut yaralanma sonrasında fonksiyonel
rehabilitasyon programının gerekliliği vurgulanmış olmasına rağmen, akut ayak
bileği inversiyon travması sonrasında reaksiyon zamanı, denge ve propriosepsiyon
ile ilgili çalışmalara rastlanılmamıştır.Literatürdeki boşluğu doldurmak ve yaralanma
sonrası akut dönemde uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarının
etkinliğini kapsamlı derecede araştırmak amacıyla tez çalışmamızda, sedanter
bireylerin akut ayak bileği lateral ligament yaralanması üzerine odaklandık.
Akut ayak bileği lateral ligament yaralanması üzerine yapılan çalışmalarda,
dahil edilme kriterleri kapsamında katılımcıların akut dönemde başvurmuş olması
(ilk 72 saat veya ilk 1 hafta), kırık olmaması, başka bir eklemde eşlik eden başka bir
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yaralanma olmaması ile sistemik ve nörolojik hastalıklarının bulunmaması yer
almaktadır (181-184). Ancak farklı ayak postürlerinin reaksiyon zamanını ve dengeyi
etkilediğini ayrıca ayak bileği burkulmaları için risk faktörü olduğunu gösteren
çalışmalar da yapılmıştır (12,102, 186, 187). Bu nedenle çalışmamıza ayak postür
indeksine göre, normal sınırlarda kabul edilen değerlere sahip bireyler dahil edilerek,
bu konudaki muhtemel etkilenimler ortadan kaldırılmaya çalışıldı.
Karlsson Skoru
Karlsson ve diğerleri yaptıkları çalışmada, Karlsson skorunun ayak bileği
yaralanmaları sonrası fonksiyonel durumu belirlemek ve iyileşme takibi yapmak için
kullanılabilir olduğunu belirtmişlerdir (145). Boyce ve diğerleri, akut ayak bileği
lateral bağ yaralanması sonrasında kullanılan immobilizasyon tekniklerinden elastik
bandaj ve aircast ortezin iyileşme sürecine etkisini incelediği çalışmada, Karlsson
skora göre erken dönemde AirCast® ortezin daha çok iyileşme ve fonksiyonellik
sağladığını göstermişlerdir (188). O’connor ve diğerleri de, akut ayak bileği lateral
ligament yaralanması sonrası fonksiyonel iyileşme oranını tahmin etmek için
Karlsson skoru kullanmışlardır. Sonuçlarına göre yaş ve ağırlık aktarabilme yeteneği
klinik olarak kullanılabilir tahmin ölçütleridir (189). Bizde çalışmamızda, iyileşme
sürecini takip amacı ile bu skorlamayı kullandık. Tedavi öncesinde her iki grubunda
Karlsson skor sonuçları benzer oranda düşük bulunmuştur. Tedavi ortasında ve
sonrasında da katılımcıların Karlsson skorları yükselmiştir, ancak fizyoterapi
grubundaki katılımcıların skorlarının daha yüksek olmasına rağmen erken
proprioseptif eğitimin daha fazla fonksiyonel iyileşme sağladığı kanıtlanamamıştır.
Bu durumun katılımcı sayısının az olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.
Ayak Bileği Laksite Testleri
Klinikte kullanılan ayak bileği laksite testleri hem akut veya kronik instabilite
varlığını tespit etmek hem de iyileşmeyi göstermek açısından kullanışlı yöntemlerdir
(47, 116). Laksite testi kullanılarak yapılan çalışmalar genellikle laboratuvar
ortamında yürütülmüş ve radyografi altında incelemeler yapılmıştır (17, 116, 190,
191). Takao ve diğerleri 2012 yılında yaptıkları çalışmada, ayak bileği lateral
ligament rüptürü sonrasında yalnız fonksiyonel rehabilitasyon ile cerrahi uygulama
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sonrası fonksiyonel rehabilitasyonu karşılaştırmış ve radyografi altında talar tilt
açılarını ölçerek iyileşme derecesini belirlemişlerdir (190). Bu testlerin Karlsson
skoru ile de ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar da yapılmıştır (145). Bizim
çalışmamızın dahil edilme kriterlerinden biri de laksite testlerinden en az birinin
pozitif olmasıydı. Her iki gruptaki olguların tamamına yakının ön çekmece testi,
büyük çoğunluğunun ise inversiyon stres testi pozitifti. Tedavi sonunda ise bu test
sonuçlarının tamamı negatif çıkmıştır. Sonuç olarak uygulanan tedavilerin akut
instabilite üzerinde etkili olabileceği ortaya çıkmaktadır. Karlsson skoru sonuçlarına
göre erken proprioseptif eğitimin iyileşme süresi üzerine etkisinin belirgin olmadığı
ortaya çıkan çalışmamızda laksite testleri ile de böyle bir ayrımı yapmak mümkün
olamamıştır.
Ağrı
Literatürde, akut ayak bileği yaralanmasında oluşan ağrının tedavisi için pek
çok yöntemden bahsedilmiştir (3, 6, 9, 192). Bunlardan en çok araştırılanları;
elektrofiziksel

ajanlar,

soğuk

uygulamalar,

RICE

(rest-dinlenme,

ice-buz,

compression-kompresyon, elevation-yükseltme) protokolü, manuel terapi yöntemleri,
farklı bantlama teknikleri ve ortez uygulamalarıdır (3, 4, 6, 8,9, 155, 193).Ancak hiç
bir çalışmada bir yöntemin diğerine üstünlüğü kesin olarak ortaya konamamıştır.
Çalışmamızda, her iki gruba da, ağrı tedavisine yönelik olarak RICE protokolü,
TENS, ayak bileği stabilizasyon ortezi ve manuel terapi uygulanmıştır. FAOS
ölçeğinin ağrı alt başlığı sonuçlarına göre 3. haftadan itibaren kontrol grubunda
belirgin azalma saptanmıştır. VAS ile yapılan ağrı değerlendirmesinde ise sadece
tedavi sonunda yine kontrol grubunda anlamlı azalma bulunmuştur. FAOS ile VAS
değerleri arasındaki hafta farkının FAOS’un patolojiye spesifik bir değerlendirme
yapmasından ve değişimlere sensitif bir ölçek olmasından kaynaklandığı
düşünülmüştür. VAS ile günün farklı zamanları veya farklı aktiviteler için sorgulama
yapılmamış olmasının fark çıkmasını engelleyebileceği düşünülmüştür. Ağrı
şiddetinin, kontrol grubunda daha az olması, akut yaralanmalı olguların tedavi
programına erken dönemde eklenen proprioseptif eğitimin, eklemlerde fazladan
yüklenmeye neden olmasıyla açıklanabilir.
Ödem
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Akut yaralanmalar sonrasında uygulanan tedavilere ödemin azaltılmasına
yönelik uygulamalarında eklenmesi gerekmektedir. Bunların başında kompresyon ve
soğuk uygulamalar gelmektedir. Literatürde, ağrı sınırında normal eklem hareket
açıklığı egzersizlerinin de yararlı olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (3, 8, 9,
19, 155). Bu çalışmalara göre, egzersiz ile kan ve lenf dolaşımı artmakta böylece
eksudanın hücrelerden uzaklaştırılması hızlanmaktadır. Çalışma sonuçlarımız
göstermiştir ki, ödem fizyoterapi grubunda 3. haftadan itibaren istatistiksel olarak
belirgin anlamlı bir azalma gösterirken, kontrol grubunda aynı seviyede düzelme 6.
hafta sonunda elde edilmiştir. Bu sonuçlar, erken proprioseptif eğitimin ödemi
azaltmak

için

uygulanması

gereken

yöntemler

arasında

sayılabileceğini

göstermektedir.
Normal Eklem Hareket Açıklığı
Ayak bileği lateral ligament yaralanması sonrasında oluşan dorsifleksiyon
hareket açıklığındaki azalmanın ayak bileğinde fonksiyonel instabilite gelişmesinin
sebeplerinden biri olduğu literatürde yer almaktadır (85, 130).

Dorsifleksiyon

hareket açıklığı tam olmadığı zaman, topuk vuruş sırasında talus daha fazla
inversiyon ve internal rotasyon yapmakta ve böylece talokrural eklem “closed pack”
pozisyonunu kazanamamaktadır. Bu durum da, tekrar yaralanmalara zemin
hazırlamaktadır (130). Leanderson ve diğerleri, 38 profesyonel basketbol
oyuncusunun akut ayak bileği lateral ligament yaralanması sonrası dorsifleksiyon
hareket genişliğini ölçmüş ve 3.6° olarak bulmuştur. Sağlam tarafta ise bu değer
17.9°olarak bulunmuştur (194). Çalışmamızda da, bu çalışmaya benzer olarak
yaralanma sonrasında ölçülen dorsifleksiyon hareket genişliği sağlam tarafa göre
daha düşüktür. Tedavi sonunda, fizyoterapi grubunun istatistiksel olarak anlamlı
olmamasına rağmen dorsifleksiyon hareket genişlikleri daha yüksek bulunmuştur.
Erken proprioseptif eğitim ile, ayak bileği dorsifleksiyon yönünde eklem hareket
genişliği kazanımı açısından avantaj sağlayabileceği düşünülmüştür. Ancak normal
eklem hareket genişliği kadar kas kuvvetinin de fonksiyonel instabilite gelişmesine
karşı koruyucu bir faktör olduğu göz önünde tutulmalıdır.
Kas Kuvveti
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Baumhauerve diğerleri, akut ayak bileği yaralanması sonucu gelişen kas
zayıflığının, kronik ayak bileği instabilitesine yol açtığını göstermişlerdir (195).
Bunun aksine Lentell ve diğerleri ise kas kuvveti zayıflığı ile tekrar yaralanma riski
veya kronik ayak bileği instabilite geliştirme ihtimali arasında bir ilişki
bulamamışlardır (196). Çalışmamızda her iki gruba da aynı kuvvetlendirme programı
uygulanmış ve progresif kuvvet artışı elde edilmiştir. Elde edilen bu kuvvet artışının,
uzun

dönem

etkilerinin,

daha

sonra

yapılacak

çalışmalarla

araştırılması

gerekmektedir.
Topuk Yükseltme Testi
Ayakta

topuk

yükseltme

testi,

sporcuların

fiziksel

performans

göstergelerinden biri olan kassal enduransın değerlendirilmesi için kullanılan önemli
bir testtir (107). Bu test, plantar fleksörlerin kuvvet ve enduransı, ayak bileği
instabilitesi, denge ve reaksiyon zamanı hakkında bilgi verebilir. Ayak bileği
yaralanması geçiren sporcuların fiziksel performanslarını değerlendirmede de
kullanılır. Aynı zamanda iyileşme süreci takibi ve rehabilitasyon programı içerisinde
bir egzersiz yaklaşımı olarak da tavsiye edilmektedir (47, 107). Literatüre
bakıldığında, akut ayak bileği lateral ligament yaralanmalarında topuk yükseltme
testinin kullanımına rastlanmamıştır. Bunun sebebi, plantar fleksiyonun instabilite
artırıcı etkisinden dolayı rehabilitasyon programları için tavsiye edilmemesi olabilir.
Ancak çalışmamızın sonuçlarına göre, gruplar arasında anlamlı fark olmaksızın
topuk yükseltme test değerleri olumlu yönde artarken instabilite dereceleri
etkilenmemiştir.
FAOS Ayak-Ayak Bileği Araştırması
FAOS ayak bileği yaralanmaları sonrasında kişinin fonksiyonel durumunu,
işe ve spora dönüşünü ve semptomlarının durumunu belirlemek için sıklıkla
kullanılmaktadır (142, 197, 198). FAOS kullanarak fonksiyonel durumu ölçen
çalışmalar çoğunlukla immobilizasyon teknikleri üzerinde durmuşlardır (198, 199).
Mohammadi ve diğerleri, fonksiyonel tedavi ile immobilizasyonu karşılaştırdıkları
çalışmalarında olguların fonksiyonel durumlarını değerlendirmemişlerdir (200).
FAOS sonuçlarının, tekrarlayan yaralanmalar açısından risk altında olan sporcuları
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saptamak için kullanılabileceğini savunan bir başka çalışmaya göre de FAOS
sonuçları bu konuda belirleyici olmadığı gibi denge değerlendirmesi ile de ilişkili
sonuçları bulunmamıştır. Çalışmamızda iyileşme, işe dönüş, ağrı ve fonksiyonel
durum süreçlerini takip etmek amacı ile FAOS kullanılmıştır. Sonuçlarımıza göre, 3.
haftadan itibaren her iki grupta da iyileşme görülmeye başlanmıştır. Fizyoterapi
grubunda sonuçların daha iyi çıkmasına rağmen, erken proprioseptif eğitimin
iyileşme ve işe dönüş süresine etkisi olmamaktadır. FAOS belirtiler alt başlığına göre
kontrol grubunda semptomların azalması 3. hafta başlamışken, fizyoterapi grubunda
ancak tedavi sonunda anlamlı iyileşme bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, erken
proprioseptif eğitimin akut ayak bileği sonrası görülen ağrı ve tutukluk gibi
semptomları, kısa sürede azaltılmasında etkili olmadığı düşünülebilir.
Denge
Kronik ayak bileği yaralanması olan bireylerde denge eğitiminin yararları ilk
olarak Tropp ve diğerlerinin 1985 yılında yaptıkları bir çalışmada gösterilmiştir
(201). Daha sonraki yıllarda en iyi denge eğitimin hangisi olacağı yönünde
çalışmalar yürütülmüş ve en çok denge tahtası üzerinde durulmuştur. Bu sebeple,
çalışmamızda iki zorluk aşamalı denge tahtası kullanılmıştır. Kronik ayak bileği
instabilitesi olan bireylerde, denge eğitiminin etkin olduğu ortaya konmuştur (9,
114, 115, 117, 119, 155). Ayak bileği lateral ligament yaralanmasından hemen sonra
dengenin bozulduğu pek çok çalışma ile gösterilmiştir (183, 202). Akut
yaralanmaların fonksiyonel tedavisini inceleyen yalnızca iki adet randomize
kontrollü çalışmaya rastlanmıştır (203-205). Bu çalışmalara göre denge tahtası ile ilk
haftadan itibaren verilen denge eğitimi, ağrıyı ve tekrar yaralanma riskini azaltmıştır.
Çalışmamızda da kullandığımız tek ayak denge testinde başarısız olan sporcuların,
tekrar yaralanma için risk altında olduğu söylenmektedir. Çalışmaların büyük
çoğunluğu, denge eğitiminin tekrar yaralanma riskini azalttığını belirtmişlerdir (182,
183, 205). Yapılan çalışmalarda kullanılan test yöntemi genellikle tek ayak denge
testinin izokinetik cihazlar ile kombine edilmiş şeklidir (182, 183, 202, 205). Star
Excursion balance testinin de kronik ayak bileği instabilitesinde, denge hasarlarını
tespit etmek için kullanılabileceğini göstermiş çalışmalar da vardır (131, 206, 207).
Doherty ve diğerleri de bu testin akut dönemde de denge ve postüral kontrol hasarları
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etkin bir şekilde ölçebileceğini belirtmişlerdir (208). Fu ve diğerlerinin 2005 yılında,
basketbol oyuncuları üzerinde yaptığı çalışmada, propriosepsiyon ile denge
reaksiyonları arasındaki ilişki gösterilmiştir (175). Eklem pozisyon hissi hata
payındaki

yüksekliğin

dengenin

daha

zayıf

olması

ile

sonuçlandığını

söylemektedirler. Proprioseptif eğitim ile denge reaksiyonlarının geliştirilebileceğini
söylemektedirler. Bu sonucun aksine, Bernier ve diğerleri, yaptıkları çalışma ile
denge eğitiminin propriosepsiyonu geliştirmeyeceğini vurgulamışlardır (209).
Çalışmamız, akut ayak bileği lateral ligament yaralanması sonrasında uygulanan
erken proprioseptif eğitimin denge fonksiyonları üzerine etkisini inceleyen ilk
çalışma olma özelliğindedir. Yaptığımız analizlerde denge bozukluğunun, erken
fonksiyonel rehabilitasyon ile daha iyi duruma getirilebildiği ancak erken
proprioseptif eğitimin bir etkisinin olmadığını ortaya çıkarmıştır. Fizyoterapi
grubunun propriosepsiyon sonuçları anlamlı olarak farklı olmasına rağmen, denge
sonuçları farklılık göstermemiştir. Ortaya çıkan farkın, istatistiksel olarak anlamlılık
seviyesine ulaşmamasının sebebinin, proprioseptif duyudaki gelişmelerin testlerde
anlamlı değişiklik yaratacak ölçüde gelişme göstermesinin daha uzun süreli takiplere
gereksinimi

olmasından

ve

katılımcı

sayısından

kaynaklanabileceği

düşünülmektedir.
Propriosepsiyon
Propriosepsiyon

duyusunun,

sportif

faaliyetlerde,

günlük

yaşam

aktivitelerinde ve mesleki becerilerde çok önemli bir role sahip olduğu bilinmektedir
(11, 14, 103, 126). Akut ayak bileği yaralanmalarından sonra özellikle
mekanoreseptör hasarı sonucu propriosepsiyon etkilenmektedir (14, 59, 60). Pek çok
araştırmacı, proprioseptif eğitimin, kronik ayak bileği instabilitesinde etkin olduğunu
göstermiştir (15, 16, 59, 62, 67, 85, 91, 103, 120, 181, 182, 209). Eils ve diğerleri,
kronik ayak bileği instabilitesi olan bireylerde 6 hafta süre ile hafta da bir gün
uygulanan proprioseptif eğitimin eklem pozisyon hissini geliştirdiğini ortaya
koymuşlardır (91). Akut ayak bileği yaralanması üzerinden en az 3 hafta sonra
başlanan proprioseptif eğitimin de kronik ayak bileği instabilitesinden ve tekrar
yaralanma olasılığından korunmak için iyi bir yöntem olduğu belirtilmiştir ancak
erken başlanan proprioseptif eğitim araştırılmamıştır (8, 9, 210). Çalışma
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sonuçlarımıza göre, fizyoterapi grubunda aktif ve pasif pozisyon hissinde 3. haftadan
itibaren anlamlı fark elde edilmiştir. Yaralanmanın akut evresini takiben
başlananproprioseptif eğitim, semptomları artırmadan ve herhangi bir komplikasyona
sebep olmadan propriosepsiyonun gelişmesini sağlayabileceği düşünülmüştür.
Propriosepsiyon, kas kuvveti, postüral kontrol ve reaksiyon zamanı
nöromüsküler kontrolün komponentleridir. Nöromüsküler kontrolün iyi olması,
kişiyi ayak bileği lateral ligament yaralanmalarından koruması yanı sıra tekrar
yaralanmalardan ve fonksiyonel instabilite gelişmesinden de koruyacağı ortaya
konmuştur (8, 9, 12) Propriosepsiyon kaybı ve evertör kas zayıflığının
kombinasyonu sonucu kronik instabilite gelişmektedir (85). Sonuçlarımız literatürle
uyumlu olarak göstermiştir ki, erken proprioseptif ve kas kuvveti eğitimi, kişileri
kronik ayak bileği instabilitesinden koruyabileceği gibi 3. haftada elde edilen
belirgin değişiklikler sayesinde tedavi süresini ve spora dönüş zamanını da
kısaltabilecektir. Propriosepsiyonun erken kazanımı yaralanmalardan koruyucu
olacağından spora dönüşün erken olabileceği düşülmektedir.
Reaksiyon Zamanı
Ayak bileği lateral ligament yaralanması sonrasında, ayak bileği kas
gruplarının reaksiyon zamanı ile ilgili pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda,
kronik fonksiyonel ayak bileği instabilitesi olan bireyler ele alınmış, değerlendirme
yöntemi olarak elektromyografi cihazı kullanılmış ve kas grubu olarak peroneus
longus ve brevis ile tibialis anterior çalışılmıştır (8, 12, 106, 126, 185, 211-214).
Özellikle evertör kas gruplarına odaklanılmasının sebebi ani inversiyon hareketine
cevap olarak ilk kasılan ve aşırı inversiyonu engelleyen kas grubu olmasıdır (130,
215). Kas kuvveti ile reaksiyon zamanı arasında bir ilişki olduğu da, literatürde, var
sayılan bir başka konudur. Pek çok laboratuvar çalışması ile ayak bileği lateral
ligament yaralanması sonrası evertör kas zayıflığı ve buna bağlı uzamış peroneal
reaksiyon

zamanı

kanıtlanmıştır.

Bu

çalışmalardan

elde

edilen

klinikte

kullanılabilecek ortak sonuç, akut bir yaralanma sonrasında evertör kas kuvveti ve
propriosepsiyonun geliştirilmesi gerektiğidir. Akut ayak bileği yaralanması
sonrasında eversiyon ve inversiyon hareketlerinin, yaralanma şiddetini arttırabileceği
düşünülerek engellenmesi tavsiye edilmektedir (8, 9, 64). Ancak ağrı sınırında
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yapılacak kuvvetlendirme ve propriosepsiyon egzersizlerine erken dönemde
başlanması, uzun dönemde avantaj yaratabilecektir.
Yapılan araştırmaların laboratuvarda, elektromyografi cihazı kullanılarak
peroneal kas gruplarının reaksiyon zamanına odaklanması sonuçları akut
yaralanmalar ve saha uygulamaları açısından genellemede zorluklar yaratmaktadır.
Çünkü, sporcular üzerinde yapılan saha çalışmaları, ayak bileği lateral ligament
yaralanması ve fonksiyonel ayak bileği instabilitesi varlığında veya propriosepsiyon
kayıpları sonrası hareketi başlatma konusunda yavaş kaldıklarını göstermektedir
(216, 217). Benzer şekilde yaşlılarda yapılan çalışmalar da uzamış plantar fleksiyon
reaksiyon zamanının düşme riskini arttırdığını ortaya koymaktadır (218, 219).
Sporcular ve yaşlılar üzerinde yapılan bazı araştırmalar da egzersiz eğitimin tek
başına

reaksiyon

zamanını

kısaltamayacağını

belirtmektedir

(219,

220).

Çalışmamızda ölçtüğümüz plantar fleksiyon reaksiyon zamanı sonuçları, literatürde
ilk olma özelliğinin yanı sıra, laboratuvar çalışması yerine saha çalışması olması
sebebiyle klinikte kullanılabilecek sonuçlar ortaya koymuştur. Sonuçlarımıza göre,
akut ayak bileği lateral ligament yaralanması sonrası erken proprioseptif eğitim,
yaralanma sonrası 3. hafta da reaksiyon zamanının kısalmasını sağlamaktadır. Erken
proprioseptif eğitim ile mekanoreseptör sayısında artış elde edilebildiğinden afferent
duyu iletim hızı artacak ve motor cevap daha hızlı gelişecektir.Böylece, bu tedavi
protokolü ile sedanter bireylerin tekrar yaralanma veya fonksiyonel instabilite
geliştirme oranlarının azaltılabileceği varsayılmaktadır. Sporcularda araştırma
gerektiren bir konu olmasına rağmen yaralanma öncesi performanslarını daha erken
kazanabilecekleri öngörülmektedir. Klinikteuygulanabilecek basit reaksiyon zamanı
ölçümü ile kişinin risk durumunun kolayca değerlendirilebileceği ve tedavi
programının bu doğrultu da düzenlenmesi ile pek çok komplikasyondan koruyucu
olabileceği düşünülmektedir.
Kinezyofobi
Houston ve diğerlerinin, 2014 yılında 25 fonksiyonel ayak bileği instabilitesi
olan bireyde, yaşam kalitesi ve hareket korkusu üzerine yaptığı bir çalışmaya göre,
yaşam kaliteleri azalan bireyler aynı zamanda TAMPA kinezyofobi ölçeğine göre
tekrar yaralanma korkusu yaşadıklarını belirtmişlerdir (221). Lentz ve diğerlerinin,

60

85 ayak-ayak bileği problemi yaşayan birey üzerinde yaptığı ağrı sebebiyle hareket
korkusu sorgulamasında, TAMPA kinezyofobi ölçeği sonuçlarının yüksek çıktığını
ve katılımcıların ağrıyı arttırmaktan korktuklarını belirttiklerini ortaya koymuştur
(222). Çalışmamızda, her iki grupta da tedavi sonunda bir miktar hareket korkuları
azalmıştır ancak yaşam kalitesini etkileyecek kadar yüksek kalmıştır. Literatürde,
kronik problemlerde gelişen hareket korkusu üzerine çalışmalar mevcut olmasına
rağmen akut ayak bileği problemlerinde bu konuyu inceleyen bir çalışmaya
rastlanmamıştır. Çalışmamızda kullandığımız TAMPA kinezyofobi ölçeği sorularına
bireylerin verdiği cevaplar analiz edildiğinde, kronik problemlerde görülen tekrar
yaralanma korkusu yerine ağrının artabileceği korkusunun daha baskın olduğu
görülmüştür.
Egzersiz Alışkanlığı
Literatürde yayınlanmış akut ayak bileği lateral ligament yaralanması tedavi
protokollerinde genel görüş fizyoterapist eşliğinde haftada iki gün yapılan egzersizin
yeterli olduğu, diğer günler ev programı yapılabileceği yönündedir (20-26).
Çalışmamıza katılan bireylerin ev programlarını düzenli yapıp yapmadığını kontrol
edebilmek amacı ile, bireylere egzersiz günlüğü verilmiş ve egzersizlerini kayıt
altına almaları istenmiştir. Sonuçlar analiz edildiğinde, katılımcıların büyük kısmının
neredeyse hiç ev egzersizi yapmadığı ortaya çıkmıştır. 2010 yılında yapılan Türkiye
Beslenme ve Sağlık Araştırması ile 2012 yılında Türkiye Obezite Araştırma Derneği
tarafından yapılan taramalara göre toplumun yaklaşık %80’i sedanter yaşamaktadır
ve hiç bir egzersiz alışkanlığı bulunmamaktadır (223, 224). Düzenli egzersiz
alışkanlığı olmayan toplumumuzda uygulanacak tedavi programının, haftada iki
yerine daha fazla gün gözetim altında yapılmasının, sonuçları ve tedavi başarısını
etkileyebileceği önerilmektedir. Ev egzersiz programlarını düzenli yapmamalarının
sebebi alışkanlık değil aynı zamanda hareket korkusunun, yanlış yapma korkusunun
dolayısıyla ağrının artabileceği korkusunun etkisi ile de olabileceği var
sayılmaktadır.
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Çalışmamızın limitasyonları;
•

Katılımcı bireylerin, akut dönemde yürüme ve ulaşım güçlüğü
çekmesi ve değerlendirmelerin uzun sürmesi ve bazı yöntemlerin
ağrıya

sebep

olması

nedeniyle

katılımın

ve

motivasyonun

sağlanmasındaki güçlükler,
•

Çalışmaya

katılım

için

gönüllü

olabilecek

birey

sayısının

sağlanmasındaki sıkıntılar ve çalışma süresinde birey sayısından
yaklaşık %10 kayıp verilmiş olması (özellikle ağrısı geçen hastaların
çalışmaya devam etmek istememesi) nedeniyle çok fazla sayıda olgu
dahil edilememiş olması.
•

Yaralanan ayak bileğinin bazen dominant taraf bazen dominant
olmayan taraf olmasının özellikle denge ve proprioseptif testlere
ilişkin sonuçları etkilemiş olabilmesi,

•

Tedavi

programına

eklenen

erken

propriyoseptif

eğitim

programlarının, eklemlerde ağrılı dönemde yüklenmeye sebep
olasından dolayı hastalarda gelişen korkunun, çalışmanın hipotezinin
kurulması aşamasında önemli fark beklenen bazı parametrelerdeki
gelişime engel olması,
•

Olguların ev programlarını yapmamış olmaları sonucu, gruplarda
tedavi sorası beklenen iyileşmelerin maksimum seviyeye ulaşmamış
olması,

•

Çalışmamızda

kullandığımız

yöntemlerin

sonuçlarının

değerlendirilmesinde, daha çok fizyoterapistlerin kullanabileceği
klinik değerlendirme yöntemlerinin tercih edilmiş olması,
Bu çalışma ile, akut ayak bileği lateral ligament yaralanması tedavisinde fizyoterapi
programlarına eklenen erken proprioseptif eğitimin, ödem, ağrı ve tutukluluk gibi
semptomları artırmadan eklem pozisyon hissine ve reaksiyon zamanına erken
dönemde etkili olduğu; denge, kas kuvveti ve normal eklem hareket açıklığı
parametrelerinde belirgin düzelmeler elde edildiği ortaya konmuştur. Anlamlı fark
elde edilememesine rağmen, fizyoterapi grubunun iş-günlük yaşam, iş-spor-eğlence
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faaliyetleri ve yaşam kalitesi değerleri kontrol grubuna göre daha yüksek
bulunmuştur. Sedanterlerin normal günlük yaşama daha çabuk dönebilmeleri,
sporcuların daha başarılı olmaları, yaralanmalardan korunmaları ve yaralanma
sonrası spora ve iş yaşamına erken dönüş yapabilmeleri, yaşlıların da düşmelerden
korunmaları açısından, erken proprioseptif eğitimin, akut ayak bileği yaralanmaları
tedavisinde yer alması gerektiği önerilmektedir.
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6. SONUÇ VE ÖNERİLER
1. Akut ayak bileği lateral ligament yaralanması sonrası ilk 72 saat içerisinde
başlayan proprioseptif eğitim ile ödem, eklem pozisyon hissi, ağrı, denge, kas
kuvveti, eklem hareketliliği ve yaşam kalitesi ile işe dönüş süresinde olumlu yönde
değişiklikler meydana getirmiştir.
2. Uygulanan tedavi programı sonucunda elde edilen gelişmelerin, en erken 3.
haftada başladığı saptanmıştır.
3. Olguların hissettikleri ağrı şiddetindeki azalmanın, kontrol grubundaki olgularda
erken proprioseptif eğitim grubuna göre daha fazla olduğu gözlenmiştir.
4. Acile başvuran hastaların genellikle ayak bileklerinin 2 ile 3 hafta arasında alçı
uygulaması ile tedavi edilmeye çalışıldığı saptanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına
dayanarak, erken evrede başlanan fizyoterapi programlarının ve fonksiyonel
eğitimin, işe dönüş süresi, kinezyofobi ve yaşam kalitesi açısından daha olumlu
sonuçları olduğunun ve bu bilginin sağlık profesyonelleri arasında yaygınlaştırılması
gerektiği ortaya konmuştur.
5. Olguların ev programını düzenli uygulamadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle
tedavinin etkili olabilmesi için, fizyoterapi programının haftada 2 gün yerine daha
çok sayıda ve fizyoterapist eşliğinde uygulanması önerilmektedir.
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