DİRSEK ÇIKIKLARI

Dirsek eklemi kol ve ön kol arasında yer alan hareketli bir yapıdır. Ön kol ve kol kemikleri, eklem
kapsülü, tendonlar, iç ve dış yan bağlar dirsek ekleminin stabil ve uygun dizilimin olmasına katkı
sağlayan yapılardır. Travmalar bu dizilimin bozulmasına neden olabilir. Sıklıkla avuç içinin yer
ile temas edecek biçimde meydana gelen düşmeler sonrası meydana gelir. Travmanın şiddetine
göre bu sıkı ve kompleks yapının stabilitesi bozulur ve normal dizilimini kaybedebilir.

Dirsek çıkıklarını iki gruba ayırabiliriz. Bunları basit ve kompleks olarak adlandırabiliriz. Basit
dirsek çıkıklarında kırık meydana gelmez. Kompleks olanlarda ise kırık ile çıkık birlikte yer alır.

Hastalar travma sonrası en sık ağrı şişlik şekil bozukluğu ve hareket kısıtlılığı ile başvururlar. Bu
klinik durumlara ilave olarak damar, sinir hasarları da eşlik edebilir. Dolaşım problemi sonrası
meydana gelen kompartman sendromu ve hastada daha önce olmayan bir sinir hasarı önem
arz eder. Bütün bu durumlardan ötürü dirsek çıkığı hızlı değerlendirme ve hızlı müdahale
gerektiren bir durumdur.

Yapılan ilk değerlendirmeler sonrasında direkt grafi ile değerlendirme yapılır. Kırık eşlik etmesi
durumunda Bilgisayarlı Tomografi, bağ yaralanması değerlendirilmesi için Manyetik Rezonans
Görüntüleme tetkikleri istenebilir.

Tedavi kararında hastanın öyküsü, yaşı, eşlik eden hastalıkların varlığı önemlidir. Kırık olmayan
bir dirsek çıkığında acil şartlarda, anestezi altında yapılan redüksiyon işlemi yapılabilir. Ancak
eşlik eden kırık ve ciddi bağ yaralanması durumunda cerrahi müdahale planlanır.

Kapalı redüksiyon sonrası tespit süresi 1-3 hafta arası sürebilir. Cerrahi sonrası tespit ise
yapılan işleme göre 1-4 hafta arası sürebilir. Dirsek çıkıkları sonrası tedavide en önemli
konulardan birisi de rehabilitasyon sürecidir. Dirsekte meydana gelme ihtimali olan hareket
kısıtlılığını en aza indirmek için deneyimli bir fizik tedavi merkezine başvurulması gerekir.
Dirsek çıkıkları hızlıl değerlendirme ve müdahale gerektiren bir durumdur. Tedavinin deneyimli
cerrah ve fizik tedavi uzmanlarının olduğu sağlık ekibi ile tam teşekküllü bir merkezde
gerçekleştirilmesi uygundur.
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→ Dirsek çıkığı nasıl oluşur
→ Dirsekte oluşan ağrılarda tanı nasıl konur
→ Dirsek kırıkları ve çıkıları tedavisi
→ Dirsek kırıkları sonrası damar sinir yaralanmaları
→ Dirsek kırıkları sonrası fizik tedavi
→ Çocuklarda dirsek kırıkları
→ Çocuklarda dirsek çıkığı pulled elbow
→ Dirsek kırığı sonrası sinir yaralanması nedeni ile tedavi ettiğimiz hastanın kontrol görüşleri
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