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Değerli Meslektaşlarım,

2007 yılından bugüne 10 yıldır düzenlediğimiz omuz artroskopi kurslarından özellikle son dört yıl-
dır edindiğimiz deneyim; bir konuyu ve kendinizi geliştirmenin, grubunuza ve meslektaşlarınıza öğret-
menin en iyi yolu, sahip olduğunuz arşivdeki tüm bilgilerin kurs ve kitaba dönüştürülmesidir.

Uzun yıllardır biriken ayak bileği arşivimiz ve deneyimimizi kurs ve kitap şeklinde düzenleyerek 
meslektaşlarımızla paylaşma ihtiyacı hissetmekteydik. Bu yıl böyle bir destek yakaladığımız için ilk kez 
Ayak Bileği Artroskopisi Kursunu ve bu elinizde tuttuğunuz kitabı hazırladık. Kitap bizim bu konudaki 
ilk deneyimimiz olduğundan kurs sırasında kullanılacak pratik ve görselden zengin olmasına çalıştık. 
Artroskopi demek görüntü ve video demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de bu amaçla hemen her gör-
sele video örnek de eklemeye çalıştık. Video eklentisi olan görsellerin yanında kare kod göreceksiniz. Bu 
kare kodu telefonunuzdan veya tabletinizden herhangi bir kare kod okutucuya okuttuğunuzda sizi web 
üzerinden ilgili kitap bölümünün sayfasına götürecek ve buradaki o bölümle ilgili videolardan seyretmek 
istediğinizin üzerine tıklamanız videoyu seyretmeniz için yeterli olacaktır. Bu uygulama sayesinde kitap 
yayınlandıktan sonra dahi eklenecek kurs materyalleri ve sürekli güncellenen videolarla kitabın yaşayan 
bir kitap olması yolunda atılmış ilk adımdır.

Ayak bileği artroskopisi bilinci Türkiye'ye Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Halit Pınar, 
Prof. Dr. Şahap Atik tarafından ilk olarak getirilmiştir. Özellikle Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın Antalya 
Üniversitesinde düzenlediği ve halen devam eden Ayak Bileği Artroskopisi kursları birçok meslektaşı-
mızın bu konuda eğitilmelerini sağlamıştır. Biz de ayak bileği artroskopisine başlarken deneyimlerinden 
yaralandığımız Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, Prof. Dr. Şahap Atik, Prof. Dr. Devrim Akseki, Prof. 
Dr. Mustafa Ürgüden, Prof. Dr. Tahir Öğüt ve Prof. Dr. Önder Kılıçoğlu'na sonsuz teşekkürlerimizi 
sunarız.

Bu kitabın hazırlanması için her türlü yardımı gösteren tüm yazarlara, burada yer alan ve almayan 
tüm Gazi Ortopedi mezunlarına ve Araştırma Görevlilerine teşekkür ederim. Umarım hepimiz için ya-
rarlı bir eğitim materyali olur.

Prof. Dr. Ulunay Kanatlı
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 AYAK BİLEĞİ
 ARTROSKOPİSİNDE

PORTALLER11
Ulunay KANATLI, Baran SARIKAYA, Selçuk ŞENOL

Ayak bileği artroskopik cerrahisindeki ilk basamak tıp-
kı diğer eklem artroskopik girişimlerinde olduğu gibi 
doğru portallerin belirlenmesidir. Portallerin anatomik 
şekilde açılması, cerrahi tedavi basamaklarının sağlık-
lı bir şekilde ilerlemesi açısından oldukça önemlidir. 
Ayak bileği çevresinde birçok damar, sinir ve tendon 
yapıları mevcuttur.(1) Artroskopik portallerin damar, si-
nir ve tendonlarla olan yakın komşulukları nedeniyle 
ayak bileği artroskopisinde bu yapıların yaralanmama-
sı için dikkatli olunmalıdır.(2) Ayak bileği artroskopisi 
mevcut patolojiye göre, anterior ya da posteriordan 
uygulanabilmektedir. Portaller önemli anatomik yapı-
lara komşuluk göstermektedir ve cerrahi sırasında bu 
anatomik yapılar risk altındadır.(3)

Anterior yaklaşımlarda hastada supin pozisyon seçilir-
ken, posterior yaklaşımlarda genellikle pron pozisyon 
tercih edilir. Supin pozisyondaki hastanın artroskopik 
işlem uygulanacak taraftaki kalça ekleminin altına yük-
seklik konulabilir. Böylece, ayak bileğinin normal ana-
tomik duruş pozisyonundaki dış rotasyonu engellenir 
ve işlem gerçekleştirilirken tam ön-arka pozisyonda bir 
ayak bileği eklemi elde edilmiş olur. Portal belirlenme-
sindeki ilk aşama, ayak bileğindeki bazı anatomik ya-
pıların cerrahi kalem ile çizilerek işaretlenmesidir. Bu 
anatomik yapılar; medial ve lateral malleol, anterior 
eklem çizgisi (lateral malleolun yaklaşık 2 cm proksi-
mali ile medial malleolun 1 cm proksimali), tibialis 
anterior tendonu, peroneus tertius tendonu, ekstensör 
digitorum longus tendonları, Aşil tendonu, yüzeysel 
peroneal sinirin dalları (medial ve intermedial dorsal 
kutenoz sinir), safen sinir, sural sinir (lateral malleolün 
2 cm posterior ve distali) ve büyük safen ven (medial 
malleolun anterioru) şeklinde sıralanabilir.

Ayak bileği standart portalleri; anteromedial, antero-
lateral, posteromedial ve posterolateral portalleridir. 
Ayak bileği anteromedial, anterolateral ve posterior 

portalleri ilk olarak 1972 yılında Watanabe tarafından 
tanımlanmıştır.(4) Bunun dışında hem anterior hem 
de posterior bölgede tanımlanmış ve daha az sıklıkla 
kullanılan portaller (aksesuar anteromedial, aksesuar 
anterolateral, anterosantral, medial orta hat, trans Aşil, 
transmalleoler ve transtalar) de mevcuttur.

Anterior ayak bileği artroskopisi:
Anterior eklem artroskopisinde, anatomik yapılar ka-
lemle çizildikten sonra ayak bileği eklemine 900 olacak 
şekilde pozisyon verilir; oluşan cilt katlantısı bize yak-
laşık eklem seviyesini verir ve bu hat işaretlenir. Bu aşa-
mada iki portalimizin yeri belirlenmiş olur. Tibialis an-
terior tendonunun eklem çizgisini kestiği yerin hemen 
mediali anteromedial, peroneus tertius tendonunun 
eklem çizgisi hemen laterali ise anterolateral portali 
belirler. Ardından anteromedial portal yerinden eklem 
aralığına 20 cc’lik enjektör aracılığıyla serum fizyolo-
jik enjekte edilir. Sıvı verildikten sonra eklem kapsülü 
gerilir. Eklem kapsülünün gerilmesiyle birlikte ayak 
bileği dorsifleksiyona gelir. Bu aşamada iğne pistonu 
bırakılırsa, basınçtan dolayı sıvının geri geldiği izlenir 
veya enjektör iğneden çıkarılır ve bu aşamada eklem-
deki sıvının basınç ile iğneden dışarıya aktığı görü-
lürse, iğnenin doğru yerde olduğu, yani eklem içinde 
olduğu düşünülür ve 15 no bistüri ile portalden cilt 
kesisi yapılır. Sadece cilt insizyonu uygulanmalı, eklem 
kapsülüne kadar küçük hemostat klempi ile künt di-
seksiyon yapılmalıdır. Sonrasında eklem kapsülü künt 
trokar yardımı ile geçilerek eklem kıkırdağı hasarı riski 
en aza indirilmelidir (Şekil 11.1).

Anterior portaller
Temel olarak; anteromedial, anterolateral ve antero-
santral portaller, anterior ayak bileği artroskopisi uy-
gulamasında tercih edilebilecek portallerdir.
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i. Anteromedial portal:
İlk açılan portaldir; sonrasında gerekirse anterolateral 
ve anterosantral portal de açılabilir, fakat nörovaskü-
ler yapılara yakınlığı nedeniyle anterosantral portal sık 
tercih edilmemektedir. Anterior ayak bileği artroskopi-
si sırasında, posterolateral portal de eş zamanlı olarak 
açılabilir.(5)

Anteromedial portalin yerini belirlemek için, öncelikle 
medial malleol, tibialis anterior tendonu ve eklem çiz-
gisi belirlenerek, cilt kalemi ile çizilir. Birçok hastada 
distal tibianın anteromedial eklem yüzeyinde Harty 
çentiği adı verilen çukurlaşma mevcuttur ve enstrü-
manların bu çentikte medialden laterale doğru ilerletil-
mesi nispeten daha kolaydır.(6) Eklem çizgisi üzerinde 
tibialis anterior tendonunun hemen medialine bu por-

tal açılır. Portal açılırken ayak bileği dorsifleksiyonda 
olmalıdır; çünkü, dorsifleksiyon ile tibialis anterior 
tendonu yaklaşık 1 cm laterale kayar. Bu sayede portal 
daha merkezi bir pozisyonda olacaktır. Kamera bu por-
tale yerleştirilir. Safen ven ve sinirin risk altında olduğu 
unutulmamalıdır (Şekil 11.2). 

ii. Anterolateral portal:
Peroneus tertius tendonunun hemen lateralinde ko-
numlanır. Bu tendonun yokluğunda ise ekstansör di-
gitorum longus tendonunun lateralinden portal açı-
lır. Bu portal genellikle kamera yardımı ile doğrudan 
görüntülenip bir adet spinal iğne yerleştirilerek açılır. 
Yüzeysel peroneal sinirin lateral dalı (intermediate dor-
sal kutanöz sinir) bu cerrahi sırasında en sık yaralanan 
anatomik yapıdır ve dikkat edilmesi gereklidir. Ayak 

Şekil 11.1: Artroskopi öncesi anatomik noktalar belirlenir. a) 
1: Tibialis anterior, 2: Peroneus tertius, 3: İntermediate dorsal 
kütanöz sinir. b,c) Ayak bileği dorsifleksiyona alınarak eklem 
çizgisi yaklaşık olarak cilt katlantısından belirlenip işaretlenir. 
d) Anteromedial ve anterolateral portallerin belirlenmesi. e-i) 
enjektörle eklem medialden şişirilerek sıvının geri geldiği izle-
nir. Ardından cilt 15 no bıçakla kesilerek, bir klemp yardımıyla 
ekleme künt olarak girilir ve önceden şişirilmiş eklemden sıvının 
dışarıya çıktığı izlenir. Künt uçlu trokarla ekleme girilir ve optik 
yerleştirilerek ilk görüntü elde edilir. j-m) Anterolateral portal 
kütanöz sinirin hemen medialinde ve peroneus tertiusun hemen 
late ralinde yer alır. Transilimünasyonla da sinir ve portal belir-
lenebilir. Bir iğne yardımıyla eklem içinden görerek cilt kesilir ve 
künt olarak önce klemp ardından trokar yerleştirilir. Genellikle 
sinovial dokulardan dolayı görüntü elde edebilmek için ilk kul-
landığımız alet tıraşlayıcıdır.

Video 11.1
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Şekil 11.2: Anteromedial portal açılırken dikkat edilecek anatomik yapılar v. safena magna ve tibialis anterior kasıdır.

bileği plantarfleksiyon ve inversiyona alınarak bu sinir 
görünür hale getirilir ve ciltte işaretlenerek yeri belirle-
nir. Bu sırada 4. parmağa da plantarfleksiyon yönünde 
bastırılması sinirin belirginleşmesine yardımcı olacak-
tır. Vücudumuzda muayene sırasında geçiş yolu palpe 
edilebilen ve görülebilen tek sinir olduğundan, portal 
dikkatli açılırsa yaralanma riski azalır. Bu portal açılır-
ken anteromedial portalden trans ilüminasyon kulla-
nılarak dorsal kütanöz sinirin yeri tespit edilebilir. Bu 
şekilde sinir koruma altına alınır(7) (Şekil 11.3). 

iii. Anterosantral portal:
Bu portal, eklem çizgisi seviyesinden ekstantör digitorum 
longus tendonlarının arasından açılır. Bu portal antero-
posterior yönde artroskopi aletlerinin eklem içerisinde ra-
hat manüplasyonuna izin verir. Ancak bu portali açmak 
damar-sinir komşulukları nedeniyle risklidir. Medial dor-
sal kutenöz sinir, derin peroneal sinir, anterior tibial arter, 
dorsalis pedis arteri ve veni risk altındaki yapılardır.

iv. Medial orta hat portali:
Buckhingham ve ark.'nın tanımladığı medial orta hat 
portali ise tibialis anterior tendonu ile ekstensör hallu-
cis longus tendonu arasında bulunur ve anterosantral 
portale göre nörovasküler yapı hasarı oluşturma riski 
daha düşüktür.(8) Talus kubbesi lezyonlarının debrid-
man uygulamaları için transmalleoler ya da transtibial 
yöntemler uygulanabilir.

v. Aksesuar anterior portaller:
Bu bahsedilen portaller dışında, anterior ayak bileği 
artroskopisinde aksesuar anteromedial, aksesuar ante-
rolateral, anterosantral ve medial orta hat portalleri ile 
transtibial ve transmalleoler portaller de ihtiyaca göre 
açılabilmektedir.

Aksesuar anteromedial portal, medial malleol distal 
ucunun 1 cm anterioruna yerleştirilir. Aksesuar ante-
rolateral portal ise lateral malleol distal ucunun 1 cm 
anteriorundadır.(9) 

Posterior portaller
Posterior portaller, posterior ayak bileği endoskopisi, 
subtalar eklem artroskopisi ya da anterior ayak bileği 
artroskopisi sırasında kullanılabilmektedir. Posterior 
ayak bileği endoskopisinde posteromedial ve poste-
rolateral olmak üzere temel iki portal bulunmaktadır. 
Portaller; eklem çizgisi seviyesinde, Aşil tendonunun 
medial ve lateraline yerleştirilirler. Posterior eklem çiz-
gisi, anterior eklem çizgisine göre 4-6 mm kadar distal-
dedir, ancak posterior eklem yüzeyini palpe edebilmek 
pek mümkün değildir. İntermalleoler aksın Aşil tendo-
nunu kestiği yerler medial ve lateral portaller olarak 
kullanılır. Aşil tendonunun tam içinden geçen trans 
Aşil portali de tanımlanmıştır. Aksesuar posteromedial 
ve posterolateral portaller de ihtiyaç halinde açılabil-
mektedir (Şekil 11.4).
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Şekil 11.3: Anterolateral portal açılırken dikkat edilecek en önemli anatomik yapılar intermediate dorsal kütanöz sinir ve peroneus 
tertius tendonudur.

Posteromedial ve posterolateral portaller Aşil tendonu-
nun hemen iki yanına konumlandırılır. Ayak bileği nöt-
ral pozisyondayken lateral malleol distal ucu ile aynı 
hizada seviyeleri belirlenir. 

i. Posterolateral portal:
Posterolateral portal açılışı sırasında küçük safen ven 
ile sural sinir risk altındadır. Cilt insizyonu yapılır ve 
birinci parmak aralığı hedeflenerek küçük klemp yar-
dımı ile künt diseksiyon yapılır. Sonrasında aynı yönde 
trokar ilerletilerek portal açılmış olur. 

ii. Posteromedial portal
Posteromedial portal aynı seviyede Aşil tendonunun 
hemen medialine yerleşir. Tibial sinir ile posterior tibial 
arter bu portale komşudur.(10) 

iii. Aksesuar posterior portaller:
Aksesuar posterolateral portal, peroneal tendonların 
hemen arkasında, sural sinirin lateralindedir. Özellikle 
artroskopik subtalar artrodez girişimleri sırasında fay-
dalanılabilir. Aksesuar posteromedial portal ise medial 

malleolün hemen arkasında, tibialis posterior tendonu-
na komşudur. Talusun posteromedial lezyonlarında ve 
posteromedial sıkışmalarda kullanılabilir (Şekil 11.5).

iv. Trans Aşil portali:
Trans Aşil portali ise nörovasküler yapılarla komşuluk 
açısından en güvenli portaldir. Bu portalin kullanımı 
iatrojenik Aşil tendon hasarı riski ve diğer portallere 
yakınlığı nedeniyle kısıtlıdır.(11)

Portal komplikasyonları
Ferkel ve ark. sinir yaralanmalarının ayak bileği artros-
kopisi komplikasyonlarının %49’unu oluşturduğunu 
göstermişlerdir. En sık yüzeysel peroneal sinir ve ta-
kiben sural, safen ve derin peroneal sinirlerin sırasıyla 
hasar görme riski olduğu bildirilmiştir. Bütün yaralan-
malar, portal ya da distraktör yerleşimine bağlanmıştır. 
Sinovyal fistüllerin de en sık ayak bileği artroskopisi 
sonrası geliştiği gözlenmiş, cildin düzgün kapatılması 
ve bir süre immobilizasyon ile yumuşak doku iyileşme-
si sağlanması ile bu riskin azaltılması öngörülmüştür. 
Portallerin konumu ve riskli yapılar Tablo11.1’de özet-
lenmiştir.(12-14) 
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Şekil 11.4: a) posterior portaller, b) eklemin şişirilmesi, c-d) cilt 
kesisi ve künt olarak posteromedial portalin açılması, e-f) tro-
karın yerleştirilmesi ve görüntünün alınması, g) posterolateral  
portalin iğne yardımıyla belirlenmesi, h-ı) portalin künt olarak 
açılması, i) ilk kullanılan alet tıraşlayıcıdır ve daha iyi bir görün-
tü almak için kullanılır.

Şekil 11.5: a) Posterior portaller ve anatomik yapılarla komşuluğu. b) Aşil ve derin fasia kaldırıldıktan sonra posteromedial portalin 
FHL ve tibial sinirle olan komşuluğu; posterolateral portalin ise sural sinir ve v. Safena parva ile olan komşuluğu izlenmektedir.

Video 11.4
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Portaller Yüzey İşaretleri Risk Altındaki Yapılar
Anteromedial Tibialis anterior tendonu mediali Safen ven ve sinir

Tibialis anterior tendonu
Ekstensör hallucis longus tendonu

Anterolateral Peroneus tertius tendonu laterali Yüzeysel peroneal sinir
Ekstensör digitorum tendonları
Peroneus tertius tendonu

Anterosantral Ekstensör digitorum tendonları 
arasından

Dorsalis pedis arteri
Derin peroneal sinir
Yüzeysel peroneal sinirin medial dalları
Ekstensör digitorum tendonları

Medial orta hat Ekstensör hallucis longus tendonu 
ile tibialis anterior tendonu 
arasından

Yüzeysel peroneal sinir
Derin peroneal sinir
Dorsalis pedis arteri
Ekstensör hallucis longus tendonu
Tibialis anterior tendonu

Posterolateral Aşil tendonu laterali Sural sinirin dalları
Küçük safen ven

Trans Aşil Aşil tendonu merkezi Aşil tendonu
Posteromedial Aşil tendonu mediali Tibialis posterior arteri

Tibial sinir
Tibial sinirin kalkaleal dalı
Fleksör hallucis longus tendonu
Fleksör digitorum longus tendonu

Transmalleoler Medialde,
•	 Safen ven ve sinir
•	 Tarsal tünel

Lateralde,
•	 Peroneal tendonlar
•	 Peroneus tertius
•	 Yüzeysel peroneal sinir
•	 Sural sinir

Transtalar Medialde,
•	 Safen ven ve sinir

Lateralde,
•	 Ekstensör tendonlar
•	 Yüzeysel peroneal sinir
•	 Tarsal tünel
•	 Safen ven

Tablo 11.1: Ayak bileği portallerin konumu ve risk altındaki anatomik yapılar.
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AYAK BİLEĞİ
 LATERAL BAĞ

YARALANMALARI22  Ulunay KANATLI, Mustafa Yasin HATİPOĞLU, Emre TEPEDELENLİOĞLU,
Özlem ORHAN, Haluk YETKİN

Giriş:
Ayak bileği bağ yaralanmaları en sık görülen kas-
iskelet sistemi yaralanmaları arasındadır. Spor yaralan-
malarının %40’ını oluşturur. İnversiyon ve eversiyon 
yaralanmaları olmak üzere iki bölümde incelenebil-
mektedir. Bunların arasında inversiyon tipi yaralan-
malar büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Eversiyon 
tipi yaralanmalar tüm ayak bileği yaralanmalarının %5-
10’unu oluşturmaktadır. Özellikle inversiyon tipi yara-
lanmalardan sonra %20 hastada fonksiyonel instabilite 
semptomları, tekrarlayan burkulmalar, ağrı ve düzgün 
olmayan yüzeylerde yürüme güçlüğü gelişmektedir.(1,2)

Ayak bileği burkulmalarını değerlendirirken en önemli 
hata sadece ayak bilek eklemini ve bağlarını değerlen-
dirmektir. İnversiyon yaralanmaları, ayak bileği eklemi 
ile beraber subtalar eklemi de ilgilendirir.(3) Bu nedenle 
ayak bileği yaralanmaları değerlendirilirken sadece la-
teral ve medial bağlar değil, subtalar eklem ve sindes-
moz yaralanmaları da değerlendirilmelidir.

Anatomi:
Ayak bileği eklemi tek akslı sindesmotik (tibi-
ofibüler) ve mortis (tibiotalar ve tibiofibüler) 
eklemlerden oluşur. Talus posteriorda daha 
geniş olduğundan, dorsifleksiyonda mortise 
kilitlenir ve stabildir. Kemik anatomi ayak bi-
leğinin nötral ve dorsifleksiyonu sırasında fiz-
yolojik düzeydeki inversiyon zorlamalarının 
%100’ünü karşılamaktadır. Plantar fleksiyonda 
mortis stabilitesinin azalmasının ayak bağ ya-
ralanmalarının nedeni olduğu varsayılmakta-
dır. Ayak bileği bağ yapısı dört bölümde incele-
nebilir. Bunlar; medial ligamentler, lateral liga-
ment kompleksi, lateral subtalar ligamentler ve 
distal tibiofibüler interosseöz ligamentlerdir. 
Bu bölümde lateral ligament kompleksi ve la-
teral subtalar ligamentler incelenecektir.

Lateral ligament kompleksi:
Üç major yapı vardır (Şekil 22.1):(4)

1. Anterior talofibüler ligament (ATFL)
2. Kalkaneofibüler ligament (KFL)
3. Posterior talofibüler ligament (PTFL)

1. Anterior talofibüler ligament (ATFL): 
En önemli ligamenttir; ancak bu özelliğine rağmen 
lateral ligament kompleksinin en zayıf ligamentidir. 
Distal fibula ön yüzünden başlar ve talus cismi önüne 
horizontal planda uzanır. Seyri boyunca eklem kapsü-
lünü de içerir. ATFL ayak bileği yaralanmalarında en 
sık zedelenen bağdır. Plantarfleksiyon, inversiyon ve iç 
rotasyonda gerilir. Talusun anterior deplasmanına, iç 
rotasyonuna ve inversiyonuna direnen yapıdır.

Şekil 22.1: Lateral ligament kompleksi izlenmektedir.

Posterior tibiofibüler lig.
Anterior tibiofibüler lig.

Posterior talofibüler lig.  Anterior talofibüler lig.

Lateral
talokalkaneal lig.

Kalkaneofibüler lig.
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196 2. Kalkaneofibüler ligament (KFL):
Gergin bir yapıdır. Vertikal plandadır. ATFL‘e göre 
90-1300 posteriora doğru açılıdır. Fibula inferior-distal 
yüzeyinden başlar, kalkaneus posteriorundaki küçük 
bir tüberküle tutunur. KFL ayak bileği ile subtalar ek-
lemleri geçer ve intrakapsüler değildir. Ancak kapsül 
ve peroneal tendonla ilişkilidir. Komplet yırtıklarında 
peroneal kılıf ile kapsül arasındaki ilişki sağlanmış 
olur. İki eklemi geçtiğinden subtalar eklemin de stabi-
lizatörüdür. İnversiyon ve dorsifleksiyonda gergindir.

3. Posterior talofibüler ligament (PTFL):
Fibula posteriorundan başlar, talus posterioruna, pos-
tero-lateral talus tüberkülü ve eğer varsa os trigonuma 
yapışır. Bu ligament diğer üç ligamentin en sağlamıdır. 
Dorsifleksiyonda ayak bileğinin iç rotasyonunu sınır-
lar. Yaralanması oldukça seyrektir.

Subtalar eklem kompleksi:
Subtalar eklem 3 katmanda toplanmış 5 adet ligament 
tarafından desteklenen subtalar kompleksten oluşmak-
tadır.(3)

Yüzeysel tabaka:
• Kalkaneofibüler ligament
• Lateral talokalkaneal ligament; Küçük bir ligament-

tir. Talokalkaneal eklemi lateralden geçer. Lateral 
talar proçesten başlayıp, KFL‘e paralel seyreder. 
Talokalkaneal eklem kapsülünden ayırmak çok 
zordur. İnversiyon zorlamasına sekonder bir direnç 
sağlar. 

İnferior ekstansör retinakulum
•	 Orta tabaka:
•	 Servikal ligament; En sağlam subtalar ligamenttir. 

Kalkaneal sinüs tarsinin anterior tüberositasının 
posteriorundan talus boynuna uzanır. Subtalar ek-
lemin inversiyon zorlanmasında primer direnen li-
gamenttir.

İnferior ekstansör retinakulumun orta kısmı
Derin tabaka:
İnterosseöz talokalkaneal ligament;
Kalkaneus antero-medialinden posterior fasete tutunur 
ve talus cisminin inferioruna yapışır.

İnferior ekstansör retinakulumun derin kısmı
Ayak bileği yumuşak doku yaralanmalarını değerlen-
dirirken birçok yaralanma bağları etkilese de, diğer 
anatomik yapılar da bilinmeli ve birlikte olabilecek 
yaralanmalar açısından değerlendirilmelidirler. Bu 
yapılar, medialde tibialis posterior, fleksör digitorum 
longus, fleksör hallusis longus tendonlarını tutan flek-
sör retinakulum veya lasinat ligament; lateralde ise, pe-

roneal tendonları oluklarında tutan inferior ve süperior 
peroneal retinakulumdur.

Sınıflandırma:
Genel olarak, oluşan patolojiye, fonksiyon kaybına ve 
instabiliteye göre bağ yaralanmalarını üç derecede sınıf-
layabiliriz. Bunlar:

Evre 1: - Gerilme (stretching) 
- Makroskopik yırtık yok
- Eklem stabil
- Fonksiyon bozukluğu yok

Evre 2: - Orta derecede zedelenmedir
- Parsiyel makroskopik yırtık
- Hafif - orta instabilite
- Orta şiddette şişlik ve hassasiyet
- Foksiyonel bozukluk var

Evre 3: - Komplet rüptür 
- Ağır yaralanma vardır
- Belirgin şişlik ve ekimoz 

Ayak bileği bağ yaralanmalarını oluş mekanizması ve 
etkilenen anatomik yapılar açısından iki başlık altında 
toplayabiliriz. Bunlar inversiyon ve eversiyon tipi yara-
lanmalardır.

Sıklıklıkla karşılaşılan lateral ligament yaralanmala-
rında özellikle evre 3 yaralanma lar sonrası %20 kalıcı 
sorunlar oluşabilmektedir. Bu bölümün konusu lateral 
bağ yaralanmaları olduğundan, inversiyon tipi yara-
lanma incelenecektir.

İnversiyon yaralanmaları:
En sık görülen ayak bileği yaralanmasıdır. Plantarflek-
siyondaki ayak bileğine inversiyon zorlaması olarak 
ortaya çıkmaktadır. İnversiyon yaralanmalarının üçte 
ikisinde ATFL yaralanmaktadır. Brostrom, inversiyon 
yaralanmasında ATFL ve KFL‘in %20 oranında beraber 
zedelendiğini göstermiştir.(5) Bu yaralanmaların değer-
lendirilmesi sırasında sadece lateral ligament komplek-
si değil, diğer anatomik yapılar da değerlendirilmeli-
dir. Bu yüzden ayak bileğinde tek bir bağ etkilenmediği 
için peroneal kompleksi ve kemik yapıları da içeren bir 
sınıflandırma sistemi yapılmıştır (Tablo 22.1).(3) İnver-
siyonda peroneal tendon ve kılıfları da zedelenebilir.(6) 
İnversiyon yaralanmalarında ekstansör retinakulum ve 
fibulaya periostal tutunmalar da zedelenebilir. Kopma 
tarzı veya osteokondral kırıklar nadir değildir. Lateral 
ligament kompleksi yaralanmalarıyla birlikte %10 ora-
nında subtalar eklem instabilitesi olduğu tahmin edil-
mektedir.

Bu geniş kapsamlı sınıflandırma sistemiyle lateral ze-
delenebilir. İnversiyon yaralanmalarına yaklaşmak, 
birlikte olan yaralanmaların atlanmamasını sağlar.(3)
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Tanı:
1. Hikaye:
a. İnversiyon ve eversiyon yaralanması ayrımı yapılma-

lıdır. Eversiyon yaralanmasında deltoid ligament, 
posterior tibial tendon rüptürü ve sindesmoz hasarı 
görüle bilir.

b. Plantar fleksiyon+inversiyonda duyulabilen “pop“ 
sesi ciddi lateral bağ yaralanmasını işaret eder. 

c. Basamama (yaralanmadan itibaren) ve sonrasında 
belirgin ekimoz ve mobilizasyonda boşalma hissi, 
belirgin bağ patolojisini düşündürmelidir.

d. Osteokondral kırıklar ve peroneal tendon sublük-
sasyonları “klik” sesi duyumuyla birliktedir.

e. Daha önce geçirilmiş inversiyon hasarı ve uygula-
nan tedavi sorgulanmalıdır.

f. Eski medikal hikayeyi öğrenmek bu komplikasyon-
lar hakkında bilgi verir. İnsensitif ayakta, diabetik 
nöropati düşünülür. Derin ven trombozu hikayesi 
olanlarda immobilizasyonun tromboz riski vardır 
(Tablo 22.2).

2. Fizik muayene:
Çok iyi muayeneyle bile orta ve ağır derecedeki yara-
lanma ayırt edilemeyebilir ve tanı yöntemlerine başvu-
rulur. Ağır ve orta ayrımının yapılamadığı durumları 
ağır olarak kabul edip, tedavi uygulanmalıdır.

a. Lokal hassasiyet (Maksimal duyarlılık bölgesi): 
Maksimal hassasiyet ve şişlik spesifik bağ veya diğer 
yapıların yaralanmalarını tanımlamada yardımcı olur. 
Birkaç saat içerisinde ayak bileği eklemine ve yumuşak 
dokulara olan kanama kapsül distansiyonuna, şişliğe 
ve duyarlılığa neden olur ve yaygın hassasiyet ortaya 
çıkar ki, bu da tanıyı zorlaştırır.

ATFL, KFL, PTFL, sindesmoz, kalkaneoküboid eklem, 
posterior tibial ve peroneal tendonlar, 5. metatars bazisi 
ve cismi, medial ve lateral malleoller palpe edilmelidir.

Kemik yapılarda hassasiyet varsa kırık olasılığı düşü-
nülmelidir. Bölgesel ekimoz ve şişlik komplet ligament 
yırtığı veya kırığı düşündürmelidir.

Muayene özellikle ödem lokal olduğu sürece çok 
önemlidir, bu nedenle ilk saatler içinde yapılması daha 
değerlidir.

Ödem malleolün inferiorunda ise lateral ligament 
kompleksi, supramalleoler ödem ise sindesmoz yara-
lanmasının bir bulgusu olabilir.

b. Ön çekmece testi: Hasta otururken, diz 900 fleksiyon-
da ayak sarkıtılır, gevşek durumda, topuktan tutularak 
öne doğru çekilerek zorlanır, aynı anda tibiaya poste-
riora doğru kuvvet uygulanır (Şekil 22.2). Ayak bileği 
anterolateralinde görülen çökme “suction sign“ ATFL 
yetmezliğini gösterir.(3) Acile erken dönemde başvuran 
hastalarda effüzyon ve şişlik olduğu için bu bulgu gö-
rülemez.

c. Talar tilt testi: Bir el tibia medialinde iken diğer el 
kalkaneus lateralindedir. Ayak bileği 00 dorsifleksiyon-
da inversiyona zorlanır (Şekil 22.3). Burada zorlama 
son noktası sertse parsiyel rüptür vardır. Talar tiltte art-
ma varsa bu KFL‘de hasarı gösterir. Zorlama son nok-
tası gevşek ise, komplet rüptürü gösterir.

d. Squeeze testi: Sindesmoz zedelenmesini belirlemek 
için sindesmoz üzerinde hassasiyet aranır ve bu amaçla 
“Squeeze test” testi uygulanır.(7) Orta kruriste fibula ve 
tibiya birlikte sıkılır ve distalde veya ayak bileği ekle-
minde oluşan ağrı sindesmoz yaralanmasını gösterir. 

Fibula proksimalinde ağrı varsa “Maisonneuve Kırığı” 
düşünülmelidir.

Tablo 22.1: Lateral bağ yaralanmaları için önerilen sınıf-
landırma sistemi (3)

Evre Patoloji İnstabilite

1 Gerilme (Stretch) Yok
2 Parsiyel yırtık Hafif - Orta

3A ATFL Tam yırtık Ön çekmece testi 
(ÖÇT) (+) 

3B ATFL-KFL tam yırtık ÖÇT (+), Talar tilt 
testi (TTT) (+)

3C1 ATFL-KFL’de tam yırtık, 
peroneal tendon yırtık.

ÖÇT(+) , TTT(+), 
peroneal tendon 
oluğunda stabil 
fakat palpasyonla 
hassas

3C2

ATFL-KFL’de tam yırtık, 
peroneal tendon 
subluksasyon veya 
dislokasyonu

ÖÇT (+), TTT (+), 
eversiyon ve 
dorsifleksiyona 
direnmede 
subluksasyon - 
dislokasyon

4A ATFL-KFL’de tam yırtık, 
fibulada avülzyon kırığı ÖÇT (+), TTT(+)

4B ATFL- KFL tam yırtık, talusta 
osteokondral kırık ÖÇT (+) , TTT (+)

4C ATFL-KFL tam yırtık, talus 
lateral proçes kırığı ÖÇT (+) , TTT (+)

Tablo 22.2: Eversiyon ayak bileği yaralanmaları evreleme 
sistemi
Evre Etkilenen anatomik yapılar

I Laterak kompleks

II Lateral kompleks + deltoid ligament

III Lateral kompleks + deltoid ligament + distal 
anterior tibiofibüler ligament
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e. Dış rotasyon stres testi: Otururken diz 900 fleksiyon-
da tutulur, ayak muayene eden tarafından dış rotasyo-
na alınır. Sindesmoz seviyesinde ağrı varsa sindesmoz 
yaralanmasını işaret eder, ve dış rotasyon stress grafisi 
için endikasyon doğar. Sindesmoz yaralanması ile bir-
likte %1-11 oranında lateral ligament yaralanması da 
vardır.(7)

f. Peroneal tendonlar: Sublüksasyon ve dislokasyon 
açısından değerlendirilmelidirler. Bunu değerlendir-
mek için uygulanan testte; hastanın dorsifleksiyon ve 
everte pozisyonda inversiyona direnmesi söylenir. Eğer 
peroneal retinakülüm hasarı varsa, sublüksasyon veya 
dislokasyon izlenir. Bu tanı konursa hasta 300 plantar 
fleksiyonda 6 hafta kısa bacak alçıda izlenmelidir.(3)

g. Thompson testi: Prone pozisyonda ayak masanın 
dışında dururken gastrokinemius-soleus kompleksi 
sıkılır. Normalde pasif plantar fleksiyon gözlenir; aksi 
halde Aşil tendon yırtığı düşünülmelidir.(8)

h. Kalkaneoküboid eklem (KKE): Eğer hastanın has-
sasiyeti ekstansör digitorum brevis kasında ise kalka- 
neokü boid eklem yaralanması düşünülmelidir. KKE 
yaralanması kalkaneus anterior proçes kırığını veya bi-
furkat ligament (lateral kalkaneonaviküler ligament ve 
medial kalkaneoküboid ligament) hasarını içerir. Bunu 
test için ayağın arka bölümü stabilize edilerek, ayağın 
ön bölümü addüksiyon ve abdüksiyona zorlanır. 

ı. Yüzeysel peroneal sinir ve sural sinir: Bunların trak-
siyon yaralanmaları da nadir değildir. Palpasyonla ol-
dukça hassastırlar. İyileşme süreci uzun sürer. Bu has-
talarda bazen ağır refleks sempatik distrofi gelişebilir.(9)

3. Radyolojik değerlendirme:
Orta ve ağır yaralanmalarda kırık ve diastazı göster-
mek için ön-arka, lateral ve mortis ayak bileği grafileri 
çekilmelidir.

Ayak bileği yumuşak doku yaralanmalarıyla birlikte 
oluşabilecek kırıklar:
Osteokondral talus kırıkları 
Talus lateral proçes kırıkları 
Kalkaneus anterior proçes kırığı
Medial ve lateral malleol kırığı

Eğer muayenede 5. metatars kırığı da düşünülüyorsa, 
o zaman ön-arka ve oblik ayak grafileri de çekilmeli-
dir. Mortis grafisinde tibiofibüler “clear space” geniş-
lemesine bakılmalıdır. Medial “clear space” 3 mm’in 
üzerinde ise patolojik kabul edilir. Lateral grafide os 
peroneum değerlendirilir. Os peroneum küboid altın-
da peroneus longus tendonunun içindedir. Os perone-
umun proksimale migrasyonu veya kırığı, peroneus 
longus rüptürünü gösterir.

Stress grafileri:
Genç atletlerde, akut yaralanmayı veya herhangi bir 
hastada kronik instabiliteyi tanımlamak için çekilirler. 

Şekil 22.3: Talar tilt testi.

Şekil 22.2: Ön çekmece testi.
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anteriorunda hassasiyet veya lateral ligamentde aşırı 
hassasiyet varsa stress grafileri çekilir.(10)

Bunun için:
Anterior çekmece testinde grafi:
5-10 mm öne translasyon veya karşı tarafa göre 3 
mm’den fazla translasyon patolojik olarak kabul edilir 
ve ayak bileği mekanik instabilitesini gösterir.

Talar tilt testinde grafi:
Talar tiltin 90‘nin üzerinde olması mekanik ayak bilek 
instabilitesini gösterir.(5)

Eksternal rotasyon stress grafisi:
Diastaz şüphesinde çekilir. Otururken diz 900 fleksi-
yonda, ayak dış rotasyonda tibia sabit iken mortis gra-
fisi çekilir. Tibiofibüler clear space’de 6mm üzerinde 
genişleme varsa diastaz kabul edilir.(6)

400 Stress Broden grafisi:
Son zamanlarda güvenilirliği sorgulansa da, subtalar 
instabilite değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Eğer grafilerde posterior malleol kırığı varsa (Posterior 
inferior tibiofibüler ligament insersiyosu), sindesmoz 
yaralanması için ipucu verir.(2)

Ayak bileği artrografisi:
İlk 7 gün içinde yapılırsa ligament yaralanmasının gös-
terilmesinde yararlıdır.(11) Anteriorden opak madde ka-
çağı ATFL yırtığını gösterir.

Yapılan çalışmalarda artrografi, fizik muayene ve stress 
grafileri en güvenilir tanı yöntemleri olarak bulunmuş-
lardır.(12) 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG):
Akut yaralanmayı gösterir. Genellikle kronik ağrı için 
çekilmektedir.(13) MRG özellikle sindesmotik veya pero-
neal tendon yaralanması ile talusta osteokondral kırık 
düşünülen vakalarda kullanılabilir.

Ultrasonografi (USG):
Bugün için hem kolay ve hızlı olması hem de dinamik 
uygulanabilme özelliği nedeniyle ayak bileği bağ yara-
lanmasında kullanımı giderek artmaktadır.(14,15)

Tedavi:
Fonksiyonel rehabilitasyon:
Tedavide amaç kronik fonksiyonel instabiliteyi önle-
mektir. Kronik fonksiyonel instabilite, peroneal insta-
biliteyle birlikte olabilir. İnstabiliteyle birlikte yüzeysel 
peroneal sinir ve sural sinirin traksiyon yaralanması da 
görülebilir.

Uygulanacak tedavi koruma sağlayarak iyileşme ola-
nağı tanırken eş zamanlı olarak erken hareket ve derin 
duyu egzersizlerine de izin verebilmelidir.(3)

Fonksiyonel tedavi (erken kontrollü hareket) ilk dö-
nemde; soğuk kompresyon ve elevasyon, bunu takiben 
immobilizasyon periodu ve istirahat (yaralanmayı sı-
nırlamak ve doku iyileşmesini sağlamak için) uygula-
nır.(3)

İmmobilizasyon süresi bağ yaralanmasının derecesi ile 
orantılıdır. Daha sonra ise peroneal ve dorsifleksör güç-
lendirme ve Aşil tendon germe egzersizlerine başlanır.

Yapılan çalışmalarda akut lateral ayak bileği bağ yara-
lanmalarında erken kontrollü hareketin en iyi tedavi 
yöntemi olduğu ortaya konulmuştur.(16,17) Fonksiyonel 
rehabilitasyon kontrendikasyonları:

Deplase osteokondral kırık
Fibulada büyük avülziyon kırığı

Fonksiyonel rehabilitasyon:
Üç evreden oluşmaktadır:(10)

Evre 1: Koruma, istirahat, buz, kompresyon ve elevas-
yon uygulanır (Protection, Rest, Ice, Compression, Ele-
vation = PRICE).
Evre 2: Peroneal ve dorsifleksör güçlendirme egzersiz-
leri ve Aşil tendon germe egzersizleri.
Evre 3: Proprioseptif egzersizler, aktif hareketli (agi-
lity), sabırlı antrenmanlar.

Evreler arasındaki geçiş, bağ yaralanmasının derece-
sine, ağrının azalmasına ve hastanın ağırlık vermesine 
(basmasına) bağlıdır.

Evre 1:
Günde 3 kez buz uygulama, kompresyon, elevasyon en 
önemli ve etkili tedavi yöntemidir.(18,19) 

Bu dönemde ağrısız olarak basana dek koltuk değneği 
kullanılmalıdır. Şişliğin inmesinden sonra ağırlık verin-
ce, evre 2‘ye geçilir. Evre 1 ve 2 ligament yaralanmala-
rında hızlı ilerleyerek 1 veya 2. günde immobilizasyon-
ları sonlandırılır. Evre 3 ligament yaralanmasında ise 
koruyucu ortezler ile ağırlık verene kadar fonksiyonel 
tedaviye geçilmez. Bazı yazarlara göre ise en az 3 hafta 
maksimum dorsi fleksiyonda ve biraz eversiyonda im-
mobilize edilmelidir.(20) Bu pozisyon yırtık ligamanların 
uç uca gelmesini sağlar ve ayak bileği eklemini redükte 
eder.(16)

İmmobilizasyon süresince isometrik egzersizler öneri-
lir. Bu sekonder kas ve Sudeck atrofisini önler. 
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Peroneal ve dorsifleksör kasların güçlendirme egzer-
sizlerine başlanır.(10) Fonksiyonel instabilite ve ağrının 
kalıcı olarak devam etmesinde peroneal kas zayıflığı 
ve dorsifleksiyon kısıtlılığı etkendir. Aşil tendon germe 
egzersizleri ayak bileği burkulma insidansını azaltır ve 
dorsifleksiyonu arttırır.(21)

Ayak bileği evertörleri ve dorsifleksörlerinin izometrik, 
konsentrik ve eksentrik germe egzersizleri verilir. 

Dorsifleksiyon normale dönüp, ağrı ve şişlik geçince 
evre 3‘e geçilir.

Evre 3:
Proprioseptif egzersizler: (Ankle tilt board-Ankle 
disc) 
Fonksiyonel kondisyon
Sporcular için sabırlı antrenmanlar 

Genellikle fonksiyonel rehabilitasyon programı 4-6 
hafta sürer. Evre 2 ve 3 sırasında hastalar splint ile 
korunmalıdır. Bunlar havalı ayak bileği ateli, bağcıklı 
ateller ve bandajlamadır. Evre 3 ligament yaralanması 
olan hastalar spora geri döndükten sonra 3-6 ay daha 
korunmalıdır.(16)

Cerrahi tedavi:
Brostrom, 1966 yılındaki çalışmasında ATFL’de girişim 
sonrası %3, konservatif tedavide ise %20 oranında ins-
tabilite gelişmekte olduğunu belirlemiştir.(22)

Cerrahi tedavi endikasyonları:(3)

Genç atletlerde ATFL ve KFL‘in komplet yırtığı ile akut 
olarak gelen hastada cerrahi tedavi endikasyonu ko-
nulabilir. Fakat yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, 
fonksiyonel tedavi uygulanmış hastaların cerrahi teda-
vi uygulananlara göre daha hızlı iyileştiği, spora geri 
döndüğü ve daha az komplikasyon yaşadıkları bildi-
rilmiştir.(3) Bu nedenle ilk tedavi seçeneği konservatif 
olmalıdır.

• Kronik semptomu olanlarda.
• Tekrarlayan akut burkulmalarda.

Deplase ostekondral talus kırığı; gerçek bir cerrahi te-
davi endikasyonudur. Eğer non-deplase ise 6 hafta im-
mobilizasyon gereklidir.

Fibulanın büyük avülziyon kırıklarında; KFL yetmezli-
ği sıktır. Bu kronik semptomlara ve instabiliteye neden 
olduğu için tamir edilmelidir.

Kronik lateral ayak bileği instabilitesi:
Lateral bağ yaralanmaları %10-30 oranında kronikle-
şir.(23,24) Ayak bileği bağ yaralanması sonrasında kalıcı 
ağrının primer nedeni atlanmış peroneal kas zayıflığı-

dır. Hastalarda ağrı veya instabilite şikayetleri olabilir. 
Burada yetersiz rehabilitasyon öne çıkmaktadır. Has-
talarda instabiliteyi düşündüren “boşalma hissi” veren 
stabil veya inversiyona giden ve ağrı oluşturan instabil 
bir ayak bileği olabilir. 

Kronik ayak bileği instabilitesi mekanik ve fonksiyonel 
olarak ikiye ayrılmaktadır.

a. Fonksiyonel instabilite:(25)

Spor veya günlük aktiviteler sırasında oluşan subjektif 
boşalma şikayetleri vardır. 

Bunun nedenleri:
- Proprioseptif bozukluklar
- Ağrı 
- Kas güçsüzlüğü

b. Mekanik instabilite: 
Mekanik instabilite, fizyolojik eklem hareketi genişliği 
dışında hareket olması de mektir. Ön çekmece ve talar 
tilt testi ile klinik olarak, stress grafileri ve dinamik 
USG ile de radyolojik olarak gösterilebilir. 

Ancak mekanik instabilite ile fonksiyonel instabilite 
arasında hiçbir korelasyon yoktur.(25) Fonksiyonel ins-
tabilitesi olan ayak bileklerinde %50 oranında, mekanik 
instabilitede olduğu göterilmiştir.(3)

Fonksiyonel instabilite fizik tedavi (ankle tilt board) ile 
tedavi edilebilir.

Kronik lateral bağ instabilitesi ayırıcı tanısı:(3)

* Lateral olukta (gutter) yumuşak doku sıkışması
* Anterior inferior tibiofibüler ligament distal fasikül 

hipertrofisine bağlı talar impingement ve talar arti-
küler kıkırdak abrazyonu

* Peroneal tendon sublüksasyonu, dislokasyonu ve 
yır tığı 

* Eklem içi serbest cisim 
* Tibiotalar veya talofibüler kemik sıkışması
* Peroneal veya yüzeysel peroneal sinir traksiyon ha-

sarı 
* Osteokondral kırık
* Distal fibula avülziyon kırığı
* Kalkaneus anterior proçes kırığı
* Talus lateral proçes kırığı
* Sinus tarsi sendromu
* İzole subtalar instabilite
* Transvers talar instabilite
* Kavovarus deformitesi, rekürrent instabiliteye yol 

açar.
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Hikaye:
Hastalarda ağrı, bağlar üzerinde şişlik fonksiyonel ins-
tabilitede görülen “boşalma hissi”, tekrarlayan ayak 
bileği inversiyon zorlanması ve özellikle önceki yeter-
siz rehabilitasyona veya uzamış immobilizasyona bağlı 
olan eklem sertliği şikayetleri olabilir.

Fizik muayene:
Provakasyon testleri ve kas kuvveti değerlendirilmesi 
yapılmalıdır. Bunlar:

Ön çekmece testi
Talar tilt testi

Peroneal kas zayıflığı; Cybex veya Biodex gibi cihazlar 
yardımıyla kas gücü sağlam taraf ile karşılaştırılabilir.

Devam eden ağrılarda tekrar grafiler, BT ve MRG çekil-
meli ve uygulanabiliyorsa dinamik USG ile ayak bilek 
bağları değerlendirililmelidir.

Tedavi:
İlk olarak konservatif ve koruyucu tedavi denenmeli-
dir.

Kronik lateral ligament instabilitesinde fonksiyonel re-
habilitasyon:

* Kas güçlendirme ve proprioseptif egzersizler; Tilt 
board, Ankle disc

* Peroneal kas güçlendirme egzersizleri
* Aşil tendon germe egzersizleri

Bu egzersizler en az 10 hafta uygulanmalıdır (ancak 
bugün için bu konuda literatürde karşılaştırmalı bilgi 
yoktur).

Profilaksi:
Ayak bileği bandajlama veya ortezler ile korunmalı-
dır. Basketbolcularda bunlar riski azaltır. Bandajlama 
basketbolda %40 oranında etkindir ve ilk 10 dakikada 
etkisini kaybeder.(27)

Mekanik instabilitesi olanlar ortezler ile spor yapabi-
lirler. Spor sırasında kullanılan ortezlerin performansı 
etkilemediği gösterilmiştir. Cerrahi tedavi günlük ak-
tivitelerde (spor dışında) instabilitesi veya şikayetleri 
olanlarda ve ortez kullanımının pratik olmadığı du-
rumlarda yapılmalıdır.

Cerrahi tedavi:
Fonksiyonel ve mekanik instabilite varsa ve konservatif 
tedaviye yanıt vermemişse cerrahi tedavi endikasyonu 
vardır. 50‘ye yakın prosedür tarif edilmiştir. Bun lar 
anatomik ve anatomik olmayan rekonstrüksiyon cerra-
hileri olarak iki grupta toplanabilir:

1. Anatomik tamir:
Brostrom yırtık uçlarını primer olarak birbirine veya 
kemiğe sütüre etmiştir (Şekil 22.8). Modifiye Brostrom 
tekniğinde ise ATFL ve KFL’e destek olarak ekstansör 
retinakulum kullanılarak tamir güçlendirilir. Fakat ya-
pılan çalışmalarda iki yöntem arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. Cerrahi sırasında sıklıkla ligament uç-
ları kaynamış ancak uzamış olarak bulunur. Bu nedenle 
ATFL ve KFL periostla birlikte kaldırılarak proksimale 
taşınmaları yoluyla gerdirilmeleri de önerilmektedir.(28,29)

Bu yöntemin avantajları;
Normal dokularda ek yaralanma oluşturulmaz.

Tenodez etkisi olmaz ve bu nedenle bilek veya subtalar 
hareket kaybı teorik olarak beklenmez.

Anatomik tamirde %87-95 iyi sonuç bildirilmiştir.(3,30)

Anatomik tamir yöntemleri;
Direkt ligament tamiri (İmbrikasyon): Primer tamir sub-
talar eklem hareketini korurken ayak bileğinin anato-
misini ve kinematiğini düzeltme avantajı vardır.(31-33) 
Ancak anatomik tamirin başarısı doku kalitesi, liga-
mentlerin gerginliği ve fiksasyonun sağlamlığına bağ-
lıdır.(34) Anatomik tamirin en bilinen örneği Brostrom 
tekniğidir, ancak modifiye Brostrom tekniği (Şekil 22. 
4) için yapılan inferior ekstansör retinakulumu kaydı-
rarak güçlendirme yapıldığı zaman tamir anatomik ol-
maktan çıkmaktadır.

Modifiye Brostrom tekniği (Gould): En iyi cerrahi tekniği-
nin hangisi olduğu konusunda tartışma devam etmek-
te olsa da en sık kullanılan teknik modifiye Brostrom 
tekniğidir.(28,29,35,36) Modifiye Brostrom tekniği ligament 
tamirinin tipine göre sınıflandırılmaktadır. Bunlar ye-
lek üstü pantolon tekniği, sütür ankor tekniği, transos-
seöz teknik ve doğrudan fibüler periosta dikiş tekni-
ğidir. Sütür ankor tekniğinde operasyon zamanı daha 

Şekil 22.4: Brostrom’un tanımladığı bağ tamiri. Brostrom’un 
Karlsson modifikasyonunda ATFL ve KFL kısaltıldıktan sonra 
geç tamir uygulanmaktadır.

ATFL

KFL
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202 kısadır, kemik tüneli oluşturmak için drillemeye gerek 
duymaz. Bu da işlem sırasında kırık riskini kaldırır ve 
uygulaması kolaydır.(37-39) Dezavantajları cerrrahi sıra-
sında yerleşimi kötü olabilir (malpozisyon), kırılma ve 
yerinden oynama riski vardır.(40) Yapılan bir kadavra 
çalışmasında fibula ve kalkaneusta emilmeyen ve emi-
lebilen ankorlar karşılaştırılmış ve fibulada yetmezlik 
için maksimum yüklenme kuvvetinin emilmeyen an-
korlarda daha yüksek olduğu görülmüş, kalkaneusta 
ise her ikisi arasında fark görülmemiştir.(41) Transosseöz 
teknikte fiksasyon sağlamdır ve ek materyale gereksi-
nim duyulmaz, ancak fibulaya tünel oluşturmak için 
drilleme yapılırken kırık oluşturma riski vardır. ATFL 
sağlam ve kalın ise sütür ankor tekniği, zayıf ve incel-
miş ise yelek üstü pantolon tekniği tercih edilir.

Lateral mallolün anterior kenarından distal fibula uç 
noktasının posterioruna uzanan bir longitüdinal kesi 
yapılır. Bu sırada yüzeysel peroneal sinirin dalları ko-
runmalıdır. Bu tekniğin başarılı olması için inferior 
ekstansör retinakulumun açığa çıkarılması ve serbest-
leştirilmesi önemlidir. Çünkü uzun süredir olan bir 
instabilitede retinakulum çoğunlukla dejenere olur ve 
retinakulumu bulması zordur. Fibulanın anterior ke-
narı ATFL'in insersiyon yerini ve kapsülü görmek için 
disseke edilir. ATFL'e ulaşıldıktan sonra peroneal ten-
donu ekarte ederek KFL'i kontrol edin. Eğer KFL'de sa-
dece uzama olmuşsa, imbrikasyon yapılabilir. Hasarlı 
ve uzamış ATFL konjoint kapsül ile birlikte ve KFL’ye 
fibüler kenardan 5 mm insizyon yapılır. ATFL'in kısal-
tıcı tedavisi yelek üstü pantolon tekniğiyle parçaları 
üst üste getirerek emilebilir dikiş kullanılarak sağlanır. 
Ayak bileği hafif eversiyonda ve nötral dorsifleksiyon-
dayken dikişler atılır.

Ahlgren-Larsson tekniği: Ayak bileği lateral ligamentleri-
nin Brostom’ün tarifine benzer şekilde yapılan basit bir 
rekonstrüktif prosedürdür (Şekil 22.5). Lateral malleol 
üzerinden yapılan J insizyonla cilt ve ciltaltı geçildik-
ten sonra lateral ligament kompleksine ulaşılır. ATFL 
ve KFL yapışma yerinden L insizyonla kemiğe kadar 
ulaşılır. Ardından malleol dekortike edilip, periostal 
ve periost-bağ kompleksi içeren 2 ayrı flep hazırlanır. 
Malleolun dekortike edilen alanına 1 adet sütür ankor 
yerleştirilir. Sütürler anteriorda inferior ekstensor reti-
nakulum da dahil edilerek, ATFL'i içeren flepten, infe-
riorda ise KFL'i içeren flepten geçirilir. ATFL ve KFL’in 
insersiyosunun dahil edildiği bu flepler daha proksi-
malden lateral malleole sütüre edilir (Şekil 22.6). 

Artroskopik brostrom tekniği: 
Lateral instabilite cerrahisinde artroskopinin kullanılıp 
kullanılmaması uzun süre tartışmalı olmuştur. Ancak 
eşlik eden ek lezyonlar nedeniyle açık cerrahi yapılacak-
sa da artroskopik olarak eklemin değerlendirmesinde 
yarar olacağını düşünmekteyiz. Ayak bileği lateral ins-
tabilitesine eşlik eden patolojiler aşağıda sıralanmıştır;

Peroneal tenosinovit (%77)
Anterolateral sıkışma (%67)
Gevşemiş peroneal retinakulum(54%)
Ayak bileği sinoviti (%49)
Eklem içi serbest fragman (%26)
Peroneus brevis yırtığı (%25)
Talus osteokondral lezyonu (%23)
Medial ayak bileği tenosinoviti (%5)
Os trigonum (%13)
Ard ayak varusu (8%)
Anterior tibial osteofit (%3)
Tarsal koalisyon (%2)

Günümüzde kronik lateral instabilitede artroskopik 
tamir uygulamasında belirgin artış vardır.(42) Lateral 
instabilitenin tanısında da artroskopi kullanılabilir (Şe-
kil 22.7). Standart ve modifiye Brostrom teknikleriyle 
karşılaştırıldığında, artroskopik teknikte uzun insizyon 
yapılmaması nedeniyle ayak bileğinin dinamik stabili-
zatörleri korunmaktadır ve ligamentin artroskopik sü-
türlerle katlanmasıyla imbrikasyon sağlanır.(42)

ATFL ve KFL tamiri sırasında sütür ankor yerleştirilir-
ken bazı anatomik yapıların sıkışma riski vardır.(42,43) 
Bu yapılar yüzeysel peroneal sinirin ana ve orta dalı, 
ekstensör tendonlar ve peroneus tertiustur.(43) KFL'i ta-
mir etmek için akseuar bir portal tanımlanmış olup, bu 
portalin sıkışma riskini arttırdığı görülmüştür.(44) Bazı 
yazarlar bu nedenle KFL'in tamir edilmediği bir teknik 
kullanımını savunmuşlardır.(45) Bu teknikte KFL tamiri 
yapılmayıp sadece inferior ekstansör retinakulum di-
kilmesiyle güçlendirme yapılmıştır.(45) Yapılan bir ça-
lışmaya göre ATFL'in yanında KFL tamiri ve inferior 
ekstansör retinakulum dikilmesi ile KFL tamiri yapıl-
mayıp sadece inferior ekstansör retinakulum dikilmesi 
arasında fark görülmemiştir.(42)

Cerrahi teknik: Anatomik noktalar cerrahi kalemle belir-
lenir. Yüzeysel peroneal sinir orta dalı, safen ven, an-
terior tibial tendon, distal fibula ve peroneal tendonlar 
belirlenir. İşlem sırasında debridman yapılması ile daha 
iyi görüntüleme ve sıkışma riskinin azalması sağlanır. 
Tıraşlayıcı ile ATFL ve KFL'in tutunma alanı debride 
edilir. İki ipli sütür ankor anteriordan fibula ucunun 1 
cm süperioruna anterior portalden yerleştirilir. Anterior 
portalin hemen süperiorundan küçük bir insizyonla art-
hropierce retinakulumu da yakalayacak şekilde ekleme 
ilerletilerek, ipin bir bacağı yakalanarak dışarıya çıkartı-
lır. Ardından anterior portalin inferiorundan küçük bir 
insizyon yapılarak yine arthropierce yardımıyla retina-
kulum da yakalanarak ekleme girilir ve diğer ipin bir 
bacağı tutularak eklem dışına alınır. Sütürler geçirildik-
ten sonra benzer ipler süperior ve inferior portallerden 
bir klemp diseksiyonuyla girilerek anterior portalden 
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203süperior ve inferior portallere ta-
şınırlar. Ardından sırasıyla süpe-
rior ve inferior sütürler ayak bileği 
90°’de nötral ve hafif eversiyon-
dayken kapsül ve inferior eksten-
sör retinakulumun üzerinde birbi-
rine bağlanır (Şekil 22.8a, 22.9).

2. Anatomik olmayan 
rekonstrüksiyon:
Bu yöntemde farklı tendon veya ya-
pılar kullanılsa da, genellikle pero-
neus brevis kasının split olarak bir 
kısmı veye tamamı kullanılır. Wat-
son-Jones, Evans, Chrisman-Sno-
ok(46) prosedürleri popüler teknik-
lerdir (Şekil 22.10). %95 mükemmel 
sonuç bildirilmekle birlikte, inver-
siyon azalması ve subtalar hareket 
kaybı sıklıkla görülür.(1,3)

a. Watson-Jones:
Peroneus brevis tendonu fibuladan, 
daha sonra talustan delik açılarak 
bunların içinden geçirilmesi ve geri 
çevrilerek fibuladaki ikinci bir deli-
ğe dikilmesidir. Bu yöntem ATFL‘i 
daha iyi onaran bir yöntemdir. Dor-
sifleksiyon ve inversiyon kısıtlılığı-
na yol açar. Uzun takiplerinde ön 
çekmece testi %66 oranında pozitif 
olmaktadır.

b. Evans:
Peroneus brevis split şeklinde kal-
dırılır, fibuladan delik açılarak bu-
radan geçirilerek tekrar muskülo-
tendinöz bileşkeye dikilir. KFL veya 
ATFL‘i onarmaz, fakat ikisi gibi 
görev yapar. %80-95 başarı sağlar. 
Komplikasyon olarak %4 nöroma, 
%30 inversiyon kısıtlılığı vardır.(1,47,48)

Uzun takipte %40 hastada instabi-
lite tekrarlar.(30)

c. Chrisman-Snook, Elmslie prosedü-
rü modifikasyonu:
Peroneus brevis split olarak kul-
lanılır ATFL ve KFL rekonstrüksi-
yonu yapılır.(1) Hortsman, çalışma-
sında postoperatif ağrı geliştiğini 
bildirmiştir.(27)

Şekil 22.5: Ahlgren Larsson ameliyatı şematize edilmiş. Ahlgren ve Larsson’un önerdiği 
periosteal flep yardımı ile ATFL ve KFL’nin proksimale taşınarak gerdirilmesi izlenmek-
tedir.

Şekil 22.6: Ahlgren Larsson cerrahisi basamakları.

Video 22.6
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204 Subtalar eklem yaralanması:
İnversiyon yaralanmaları sonrasında 
ayak bileği lateral ligament kompleksin-
de hasar sık görülmesine rağmen, izole 
subtalar eklem instabiletisi oldukça na-
dirdir.(49) Subtalar eklemin klinik olarak 
ölçülen eklem hareket açıklığı (EHA) 
ortalama 460 (39-540) iken, 3 boyutlu bil-
gisayarlı tomografi (BT) ile ölçülen EHA 
ortalama 110(5-160)’dir.(50) Aradaki bu fark 
yumuşak dokular ve tibiotalar eklem 
nedeniyle oluşmaktadır.(51) Subtalar ekle-
min hareketini kısıtlayan yapılar interos-
seöz kompleks (inferior ekstansör retina-
kulumun lateral, orta ve medial parçası 
ile servikal ligament) ve interosseöz talo-
kalkaneol ligamenttir (ITKL). İnterosseöz 
kompleks, inversiyon ve supinasyonu; 
ITKL ise eversiyon ve pronasyonu kont-
rol eder.

Subtalar instabilitenin etiyolojisinin tam 
olarak bilinmemesine rağmen, konjeni-
tal veya kazanılmış deformitelere bağlı 
gelişebilir. Subtalar eklem yüzey açısının 
azalmasında veya herediter motor duyu-
sal nöropatilerde görülebilir.(52)Akut late-
ral ayak bileği yaralanmalarında %80’in 
üzerinde subtalar eklemin hasarlandığı 
gösterilmiştir.(53) Kronik lateral ayak bile-
ği instabilitesi olan hastaların %10’unda 
subtalar instabilite gelişebile ceği bildiril-
mektedir.(54,55)

Subtalar instabilite; talusun anteriora 
hareketiyle medialize olması ve kalkane-
usun varusa eğilimi gibi kombine hare-
ketler ile ortaya çıkar.(49) Subtalar instabi-
litenin insidansı henüz bilinmemektedir. 
Kalkaneofibüler ligament (KFL) izole 
lezyonu sonrası subtalar instabilite geli-
şebileceği gibi, bu oran %1’den azdır.(56) 
Subtalar instabilitenin klinik tanısı zor-
dur. KFL, servikal ligament ve ITKL’in 
progresif hasarlanması sonrası görülür.
(57) Klinik olarak hastalarda ağrı nede-
niyle kalkaneusun inversiyonu artar ve 
iç rotasyon görülür.(58,59) Akut dönemde 
lateralde hematom, şişlik ve hassasiyet 
nedeniyle subtalar eklem instabilitesi-
nin tanısını koymak zordur.(49) Subtalar 
artrografi, subtalar stres grafisi (plantar 
fleksiyon+addüksiyon+ inversiyon) veya 
stres tomografisi tanı amacıyla kulla-
nılabilir. Tanı için stres grafilerinde 150 
N’luk kuvvet karşısında talokalkaneal 

Şekil 22.7: Lateral instabilite tanısı artroskopik olarak kolaylıkla konulabilir.

Şekil 22.8A: Artroskopik bağ ve retinakulum plikasyonu. Video 22.8
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Şekil 22.8B: a) İnstabilitenin belirlenmesi, b) Çevre yumuşak dokuların shaver ile debridmanı sonrası ATFL ortaya çıkartılması, 
c) Aksesuar anterolateral portalin spinal iğne ile belirlenmesi, d) Ankorun lateral malleole uygulanması, e) İp anterolateral portale 
alınıyır, e-f) Sütür lasso ile ATFL’den geçiriliyor, h) ipler bağlandıktan sonra, ı) Stabilite değerlendiriliyor.

Video 22.8

Artroskopik ATFL onarımı tekniği:
Hasta supin pozisyonda yatarken ayak bileği altına 
kompres yerleştirilerek anterior artroskopi uygulanır. 
Standart anteromedial portal giriş portalimiz olup 
anterolateral portal açılarak ayak bileği supinasyon 
ve plantar fleksiyona zorlanarak ATFL’in muayenesi 
yapılır. Ligament hasarı olması durumunda anterola-
teral köşede açılma meydana gelir (Şekil 22.8b). Ante-
riorda yer alınan sinovial dokular ve atfl çevresindeki 
yumuşak dokular shaver yardımı ile temizlenir. Daha 
sonra üçüncü portalimizin (aksesuar anterolateral por-
tal) yeri iğne yardımı ile lateral malleol tipinin 5-8 mm 
proksimalinden malleole dik olacak şekilde belirlenir.  

eğimin 50den az, talusun medial offseti 5 mm’den az ve 
talokalkaneal açı 100den az olmalıdır.(49) BT’de kemik 
deformiteler veya osteoartritik değişiklikler gösterilebi-
lir. MRG ile akut dönemde T2 sekanslarda ödem görü-

lebilir. Sonuç olarak MRG, BT ve USG'nin tanıdaki yer-
lerinin kısıtlı olmasına rağmen, etiyolojiyi göstermek 
için istenebilir. Posterior artroskopi sırasında subtalar 
instabilite izlenebilir (Şekil 22.11).

Bu portal ankoru uygulayacağımız portaldir. Portal 
açıldıktan sonra ankor uygulanacak bölge shaver yar-
dımı ile debride edilir. Ankor anterolateral malleole 
yerleştirildikten sonra ankordan çıkan bir ip anterola-
teral portale taşınır. Bu sürede ayak bileği ligamentin 
gerginliğini sağlamak amacıyla dorsifleksiyona ve yak-
laşık 10 derece pronasyona zorlanır. Açılan aksesuar 
anterolateral portalden geçirici yardımı ile ATFL’nin 
kalan liflerinden taşıyıcı ip geçirilir. Anterolaterale alı-
nan ip taşıyıcı ip yardımı ile aksesuar portale taşınır. 
İplerin aynı yerde olduğundan ve karışmadığından 
emin olduktan sonra kayan düğüm atılarak düğüm yu-
muşak doku üzerine yerleştirilir. Yapılan muayenede 



A
ya

k 
Bi

le
ği

 A
rt

ro
sk

op
is

i
Ulunay KANATLI, Mustafa Yasin HATİPOĞLU, Emre TEPEDELENLİOĞLU, Özlem ORHAN, Haluk YETKİN

206

Şekil 22.9: Artroskopik bağ ve retinakulum plikasyonunda iplerin dışarıdan manipüle edilmesi şematize edilmiştir.

Şekil 22.10: ATFL ve KFL rekonstrüksiyonlarında farklı tendon ve yapıların kullanılması öneriliyorsa da sıklıkla peroneus brevis 
tendonunun kendisi veya split şeklinde ayrılan bölümü kullanılmaktadır. Burada literatürde tarif edilen farklı rekonstrüksiyon tek-
nikleri görülmektedir.

instabilitesinin akut dönem tedavisi lateral ayak bile-
ği instabilitelerinden farklı değildir. Ayak-ayak bileği 
stabilizasyon ortezlerinin 5-6 hafta süre ile kullanılma-
sı ve ağrıyı tolere ettiği sürece yük vermenin giderek 
arttırılması gerekir. Kronik dönem tedavisinde önce-
likle konservatif tedavi düşünülmelidir. Elastik bandaj, 
propsiyoseptif eğitim, Aşil tendon germe egzersizleri 
ve lateral destekli tabanlık 12-16 hafta denenebilir.(49) 

eklem stabilitesi yeterli görülüyorsa ankordan çıkan ip 
feda edilir. Eğer stabilite yetersiz ise aynı işlem diğer ip 
için tekrarlanarak ayak bileği stabilitesi sağlanır. Cer-
rahi sorası ligament iyileşmesini desteklemek amacıyla 
dorsifleksiyonda kısa bacak atele alınır, hastanın yük 
vermesine 6 hafta süre ile izin verilmez.

Ayak bileği instabilitelerinde başarılı bir sonuç için 
subtalar instabilite tedavi edilmelidir. Subtalar eklem
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Elastik bandaj yerine yarı sert breysler de kronik ins-
tabilite tedavisinde kullanılabilir.(60) Rehabilitasyon 
programına cevap vermeyen hastalarda cerrahi teda-
vi düşünülmelidir. Cerrahi tedavide amaç stabiliteyi 
yeniden oluşturmak ve eklem fonksiyonunu kazan-
maktır. Cerrahi yöntemler arasında tendon transferi, 
tenodez veya anatomik ligament rekonstrüksiyonu 
bulunmaktadır.(61) Bu yöntemler ile ekstansör retinaku-
lumun yüzeysel tabakası ile subtalar eklem üzerinde 
köprü kurulur. Rekonstrüksiyonda KFL kullanılabilir. 
Kısa dönem sonuçları iyi olmasına rağmen, uzun dö-
nem sonuçları bilinmemektedir.(54) Bir diğer yöntem 
ise subtalar eklemi köprüleyen tenodez yapılmasıdır. 
Peroneus brevis tendonunun yarısı kullanılarak yapı-
lan bu yöntem hem anatomik değildir hem de subtalar 
eklemde hareket kısıtlılığı oluşturabilir. Tenodez ama-
cıyla allogreftler de kullanılabilir. Brostrom ve modifi-
ye Brostrom yöntemleri ile primer tamir uygulanabilir. 
Brostrom yöntemi sinir hasarının daha az olması, daha 
hızlı fonksiyonel iyileşme ve uzun dönem sonuçlarının 
başarılı olması nedeniyle popüler bir tekniktir.(62) Brost-
rom yönteminin Gould modifikasyonu sık kullanılan 
bir teknik olup, ekstansör retinakulumun desteğiyle 
lateral ligamentlerin direkt tamirini içermektedir.(63) Bu 
tekniğin anterior talofibüler ligament ve KFL yaralan-
masından sonra iyi sonuçları(63) olması rağmen, subta-
lar instabilite sonrası cerrahi sonuçları incelenmemiştir.
(61) Al-Mohrej ve Al-Kenani; KFL, servikal ligament ve 
ITKL yaralanmalarından sonra bağ dokusu yetersizliği 
sonucu direkt tamirin yapılamadığı durumlarda, ten-
don grefti kullanarak yeni bir tenodez rekonstrüksiyon 
yöntemi tanımlamışlardır. Bu yöntemde 5 mm’lik ob-
lik fibüler tünel, ATFL hafif superiolateraline ve KFL’in 
fibüler bağlantı noktasına yakın açıldıktan sonra, kal-
kaneusta KFL’in insersiyosuna yakın noktada 5 mm’lik 
tünel açılmaktadır. Peroneus brevis tendon grefti fibu-
lanın anterioruna tespit edildikten sonra fibüler tünel-
den geçirilerek kalkaneus hafif eversiyonda ve talus 
nötral pozisyonda iken kalkaneusa tespit edilmektedir. 
Sonuç olarak, iç rotasyonda ayak bileği ve subtalar ek-
lemlerde instabiliteyi azalttığını, ancak inversiyonda 

iyi sonuç vermediğini bildirmişlerdir.(58) İzole subtalar 
instabilite cerrahi sonuçları retrospektif çalışmalarda 
sınırlı sayıda hasta ve kısa süreli takipleri içermektedir. 
Anatomik veya anatomik olmayan rekonstrüksiyonla-
rın sonuçları eşit derecede iyidir. Cerrahi sırasında yü-
zeysel peroneal sinir hasarlanma riski varken, cerrahi 
sonrasında subtalar eklemde sertlik gelişme riski var-
dır.(64,65) Açık tekniklerin yanı sıra, artroskopik teknikler 
de kullanılabilir. Artroskopik tekniklerde açık teknikle-
re göre ligamentlerin yerinin belirlenmesi ve greft yer-
leştirilmesi daha kolay olmaktadır. Subtalar artrodez 
de kronik subtalar instabilitesi olan dejeneratif artriti 
bulunan hastalarda uygulanabilir.(66) Artroskopik sub-
talar artrodezde, açık yapılan subtalar artrodez ile kar-
şılaştırıldığında kaynamama ve enfeksiyon oranlarının 
daha düşük olduğu gösterilmiştir. AOFAS skorlarının 
anlamlı bir şekilde düzeldiği ve 5 yıldan fazla süren 
takiplerde hasta memnuniyetinin yüksek olduğu bildi-
rilmektedir.(67)

Özet:
Ayak bileği bağ yaralanmaları özellikle sporcularda en 
sık rastladığımız yaralanmalardır. Sıklıkla inversiyon 
tipi yaralanmalar gelişmekte ve bunun sonucunda en 
sık ATFL’de olmak üzere, KFLde bu yaralanmadan et-
kilenmektedir. Yaralanma şiddeti ne olursa olsun, seçi-
lecek ilk tedavi yöntemi konservatiftir. Bu amaçla fonk-
siyonel rehabilitasyon, özellikle proprioseptif ve pero-
nealleri güçlendirici egzersizlere önem verilirse tedavi-
nin başarısı artmaktadır. Buna rağmen, özellikle grade 
3 yaralanmalar sonucu %20 oranında kalıcı ayak bileği 
ağrı ve instabilitesi gelişmektedir. Bunların ortak nede-
ni genellikle yetersiz rehabilitasyon, uzamış immobili-
zasyon ve atlanmış peroneal zayıflık ve birlikte olabilen 
yaralanmalardır. Kronik hastalar için de ilk tercih kon-
servatif tedavi olmalıdır. Bundan yarar görmeyenlerde 
cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Eğer hastanın şikayetleri 
çok uzun süreli değilse ve onarılabilecek bağ dokusu 
mevcutsa, bugün için anatomik tamir yöntemleri daha 
fizyolojik olmaları nedeniyle anatomik olmayan re-
konstrüksiyon yöntemlerine göre tercih edilmelidir.

Şekil 22.11: Posterior endoskopi sırasında subtalar instabilite izlenmektedir.
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İSİ

us 
US Akademi

US Akademi 60 online video

GÜNCELLENMİŞ İKİNCİ BASKI
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