


 

ÖÇB 

Sizde  zedelenen Bolge 



Dizin tibia kemiğinin öne 

kaymasını önler 

Ön Çapraz Bağ dizin 

stabilitesini sağlayan en 

önemli oluşumlardan 

birisidir. Bacak 

kemiğinin, uyluk 

kemiğine göre öne 

kaymasını önler. 

Bacağın sabit kalıp 

vücudun döndüğü 

durumlarda yırtılır. 

Yırtık durumunda 

dizin stabilitesi bozulur 

ve ani dönüşlerde 

boşalma ,dizin öne 

kayması olur. 

ÖÇB 
ÖÇB 

SAĞLAM  ÖN ÇAPRAZ BAĞ 





Ön Çapraz BAĞ 

FEMUR 

TİBİA 



 YIRTIK 



Ön Çapraz Bağ zedelenmesinde yapılan elle muayene 

ve aletle dizdeki gevşekliğin ölçülmesi. 







Diz adalelerinizin zayıflamaması 

gerekmektedir 

Bundan dolayı biz spor hekimleri 

sakatlanmanın hemen sonrası tedavi 

ile birlikte egzersize başlarız. 

Aşağıda belirtilen egzersizleri  ve 

buz kompresini yapmayı 

unutmayınız. 



 Ön Çapraz Bağ zedelenmelerinde 

rehabilitasyon hemen acilen başlamalıdır. 

 

 Burada Amacımız; 

 

  Dizin tüm hareketlerini bir an önce 

kazanması, 

 Dizin normal gücüne kavuşması ve 

 Gevşekliğin ortadan kaldırılmasıdır. 



Ameliyat olunmasın ya da 

olunsun muhakkak öncelikle  

dizin hızlı bir şekilde sakatlanma 

öncesi seviyeye getirilmesi 

gerekir. 

 



Dizinizde Ağrı ve Şişlik 

olursa günde  

3 kere 20 dakika buz 

kompresi uygulayınız. 

 

Buz kompresini direkt 

dizde cilde uygulamayınız. 

Yanığa yol açabilir. 

Araya ince bir havlu ya da 

bez koyarak uygulayınız. 



DİZİNİZDEKİ İYİLEŞMENİN HIZLANMASI İÇİN 

 

 HEM ADALELERİNİZİN KUVVETLİ OLMASI 

 HEMDE DİZ EKLEM HAREKETLERİNİN  

                                                  TAM OLMASI GEREKİR. 

 

SİZE AŞAĞIDA BİR DİZİ HAREKET VERİLMİŞTİR. 

 

BUNLARI MÜMKÜNSE HERGÜN YAPMAYA ÇALIŞINIZ 



Şekildeki gibi 

sandalyeye iki 

elinizle 

tutununuz. Daha 

sonra ayağınızı 

dizinizi bükerek 

kalçanıza 

yaklaştırmaya 

çalışınız.15 sn 

durun ve  tekrar 

ilk poziyona 

geliniz. 5 tekrar 

yapınız. 



Sandalyeye dizler 

bükük vaziyette  otur  

ve daha sonra 

bacağını ayak 

bileğini dik tutarak 

uzat ve ellerinle turu 

20 ye kadar say ve 

gevşe. 

5 tekrar yapınız. 



Şekildeki gibi yere oturun ve bacağınızı uzatın. Diz altına ufak bir 

yastıkcık yada jöle koyunuz. Daha sonra dizinizi yere doğru basturarak 

bunu sıkıştırmaya çalışın. 5 e kadar sayın ve gevşeyin 20 tekrar yapınız 



Şekildeki gibi yere uzanın tek diziniz bükük Yavaşça 30-

40 cm yüksekliğe kaldırın.5 sn tutun ve ilk pozisyona 

dönün .20 tekrar yapın.  
Topic: Exercises for patellar tracking disorder 

Introduction 

Key points 

The thigh muscles (quadriceps) help keep the kneecap (patella) stable and in 

place. Weak quadriceps increase the risk of patellar tracking disorder. 
Ligaments and tendons also help stabilize the patella. If these are too tight or too 

loose, you have a greater risk of patellar tracking disorder.  

The goals of nonsurgical treatment of patellar tracking problems are to decrease 
symptoms, increase quadriceps strength and endurance, and return to normal 

function. Exercises for patellar tracking disorder are not complicated and can be 

done at home in about 20 minutes a day. 
•Most patellar tracking problems can be treated effectively without surgery 

through rest, regular stretching and strengthening exercises, taping or bracing the 

knee, using ice, and short-term use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDs).1  

•Quadriceps strengthening is the most commonly prescribed treatment for 

patellar tracking disorder. Exercises to increase flexibility and to strengthen the 
muscles used for hip rotation can also help.1  

•Patience and dedication are essential. The slow progress and improvement can 

be frustrating, but most people can be spared a surgical procedure by closely 
following a conservative therapy program. 

It's important to stick with your exercise program. You may not notice much 

improvement in your symptoms right away, and recovery can take several 
months. Problems can come back if you don't maintain your strength and 

flexibility. 

 What will help treat patellar tracking disorder? 
 Why is it important to do exercises for patellar tracking disorder? 

 How do I do exercises for patellar tracking disorder? 

 Where can I learn more about exercises to treat patellar tracking disorder? 
 

Return to topic: 

Patellar Tracking Disorder 

What will help treat patellar tracking disorder? 

Initially, following an injury or a flare-up of symptoms of patellar tracking 

disorder, knee activity should be reduced. Rest your knee by avoiding activity 

that increases your symptoms. Exercises should begin as the symptoms resolve. 
Steps you can take to help treat patellar tracking disorder include:1 

•Reducing knee activity until pain and other symptoms resolve.  

•Strengthening exercises, especially for the quadriceps (muscles in the front of 
the thigh).  

•Flexibility exercises.  

•Taping the knee or using a brace.  
•Using ice and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).  

Test Your Knowledge 

1.Surgery is usually necessary to treat patellar tracking disorder. 
1. True  

2. False 

Continue to Why is it important to do exercises for patellar tracking disorder? 
Return to Exercises for patellar tracking disorder 

Why is it important to do exercises for patellar tracking disorder? 

Nonsurgical treatment, especially strength and flexibility exercises, is usually all 

that is needed for patellar tracking disorder. However, it is important to seek 

diagnosis as soon as you notice symptoms so that you can begin the right 
treatment. Generally, the longer you have a patellar tracking disorder, the longer 

treatment will take.  

If a patellar tracking disorder is left untreated or treated without success, it can 
lead to chondrosis or osteoarthritis of the knee.  

Test Your Knowledge 

1.Ignoring the symptoms of a patellar tracking disorder can have severe long-
term consequences.  

1. True  

2. False 
Continue to How do I do exercises for patellar tracking disorder? 

Return to Exercises for patellar tracking disorder 

How do I do exercises for patellar tracking disorder? 

Correct diagnosis is of great importance in designing an exercise or rehabilitation 

program. The treatment you receive and the exercise program you use to 

rehabilitate your knee should be developed specifically for your condition. Some 
doctors will recommend using a brace or a taping technique to keep your 

kneecap in proper alignment in addition to an exercise program. Be sure to 

follow closely the instructions from your doctor or physical therapist. 
Initially, following an injury or a flare-up of symptoms of patellar tracking 

disorder, knee activity should be reduced. Overuse and trauma are common 

causes of knee pain, and resting your knee will help to relieve pain. Exercises 
should begin as the symptoms resolve. 

Your doctor or physical therapist should help you decide what exercises to do. 

He or she will probably have you start with one or two exercises, and add others 
over time. The following exercises may be recommended by your doctor or 

physical therapist. 

Isometric exercises 
In an isometric exercise, a force is applied against a resistant object, so that even 

though tension builds in a specific muscle, there is no movement. Isometric 

exercise for the quadriceps muscles at the front of the thigh are usually done at 
the beginning of the exercise program for patellar tracking disorder. Your 

physical therapist may use biofeedback during isometric exercises to help you 

learn to contract certain muscles, especially the inner muscle of your quadriceps.2 
•For isometric exercise of the quadriceps group, sit with your leg straight and 

supported (it works well to sit on the floor or a firm bed). Tighten your thigh 

muscles (quadriceps) for 4 seconds at a time. Then rest the muscles for a few 
seconds before tightening them again. Do this for 10 repetitions, 3 to 5 times a 

day. Build up to 50 repetitions of 4-second contractions, 3 to 5 times a day. If 

this is uncomfortable in the front or back of your knee, try placing a rolled up 
washcloth or dishtowel under your knee. See picture below. 



 . 
●Eller kalça altında ayaklarınızı uzatın ve 
şekildeki gibi ayaklarınızı dizler düz vaziyette 
hareket ettiriniz.10 ar kere yapınız 



Şekildeki bacak kaldırma  

 

hareketini önce ağırlıksız 

 

olarak ve alet kullanmadan 

 

yapınız Diziniz düz vaziyete  

 

gelince 5 e kadar sayın ve  

 

sonra bükün Günde 3 defa  



 Lastik top alın ve 

dizleriniz arasına 

Sıkıştırıp 15 sn 

tutun ve gevşeyin.   

20 tekrar yapın. 



Şekildeki bacak kaldırma 

hareketini önce ağırlıksız 

olarak ve alet kullanmadan 

yapınız. Diziniz düz 

vaziyete gelince 5 e kadar 

sayın ve sonra bükün . 

Sonra 1 Kg ağırlıkla 

başlayın ve ağrınız 

olmayınca 2 Kg çıkınız. 

10 tekrar  yapınız 

 



 Bu egzersizide varsa 

kondisyon salonunda 

yapınız. Eğer makine 

yoksa yüzükoyun 

yatın ve ayak 

bileğinize 1kg ağırlık 

bağlayın ve dizinizi 

hafifçe büküp, 90 

dereceye getirin 4 sn 

durp ilk poziyona 

gelin. 15 tekrar 

yapınız. 

 



GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİMİZLE 

 

 

 

                          DR. BURHAN USLU 



GÜNDE 3 -4 DEFA DİZİN ALT VE ÜSTÜNDE 20 DK BUZ KOMPRESİ 

BUZ 

BUZ   

                  DİKKAT !!! 

 Buz kompresi yaparken 

mutlaka araya bez yada ince 

Havlu koyunuz. 

Direkt cilde buz teması 

yanığa neden olur 



 ŞEKİLDEKİ GİBİ  

DİZLERİ 

BÜKMEDEN ÖNE 

DOĞRU ELLERİNİZİ 

UZATIN VE DİZ 

ARKASININ 

HAMSTRİNG 

ADALESİNİN 

GERİLDİĞİNİ 

HİSSEDİN. 

 10 SN DURUN VE 

GEVŞEYİN. 

 4 TEKRAR YAPINIZ 

 



Şekildeki gibi yere oturun ve bacağınızı uzatın. Diz 

altına ufak bir yastıkcık yada jöle koyunuz. Daha 

sonra dizinizi yere doğru basturarak bunu 

sıkıştırmaya çalışın. 5 e kadar sayın ve gevşeyin 

20 tekrar yapınız 



Şekildeki gibi yere uzanın tek diziniz bükük 

dursun. Yavaşça 30-40 cm yüksekliğe kaldırın.5 

sn tutun ve ilk pozisyona dönün .20 tekrar yapın. 

Önce ağırlıksız yapın sonra ayağa 1 kg ağırlık 

bağlayıp yapınız.   



 

 

 

Yere şekildeki gibi oturunuz. Bacağınızı yukarı doğru yavaşça 

kaldırın ve 6 ya kadar sayıp geri dönün  10 tekrar yapın. Günde 6 

kez tekrarlayınız. 

  



 Sandalyenin 
arkasında durup her 
iki elinizle tutununuz. 
Sol bacağınızı dizden 
geriye doğru bükün. 5 
sn durun ve tekrar ilk 
pozisyona dönün. 20 
tekrar yapın. Sonra 
diğer bacağa 
uygulayınız. 



 Ayakta tek elinizle sandalyeden 
destek alıp durun .Ayak 
bileğinize 1 kAyakta tek elinizle 
sandalyeden destek alıp durun 
.Ayak bileğinize 1 kg ağırlık 
takın. Şekildeki gibi içeri doğru 
kalçadan hareket ettirin ,4 sn 
durup tekrar ilk pozisyona 
gelin. Her iki ayak için 20 er 
kere yapinız. Daha sonra ağırlık 
takın. Şekildeki gibi içeri doğru 
kalçadan hareket ettirin ,4 sn 
durup tekrar ilk pozisyona 
gelin. Her iki ayak için 20 er 
kere yapin 



  Şekildeki bacak kaldırma 

hareketini 

önce(DOKTORUNUZ İZİN 

VERENE KADAR AĞIRLIK 

KULLANMAYINIZ) 

ağırlıksız olarak ve alet 

kullanmadan yapınız. Diziniz 

düz vaziyete gelince 5 e kadar 

sayın ve sonra bükün Günde 

3 defa 15 tekrar 



Şekildeki bacak kaldırma 

hareketini önce ağırlıksız 

olarak ve alet kullanmadan 

yapınız.Sonra ağırlık 

artırarak yapınız Diziniz düz 

vaziyete gelince 5 e kadar 

sayın ve sonra bükün 

Günde 3 defa 15 tekrar 

 



 Bu egzersizide varsa 

kondisyon salonunda 

yapınız. Eğer makine 

yoksa yüzükoyun 

yatın ve ayak 

bileğinize 1kg ağırlık 

bağlayın ve dizinizi 

hafifçe büküp, 90 

dereceye getirin 4 sn 

durup ilk poziyona 

gelin. 15 tekrar 

yapınız. 

 



 Lastik top alın ve 

dizleriniz arasına 

Sıkıştırıp 15 sn 

tutun ve gevşeyin.   

20 tekrar yapın. 


