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Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) Ön Çapraz Bağ (ÖÇB) 

yaralanmalarının yaklaşık yaralanmalarının yaklaşık 

%70 i temassız %70 i temassız 

yaralanmalardır.yaralanmalardır.

~100.000 / yıl ÖÇB op.
= 1 milyar $



BİLİNMESİ GEREKENLERBİLİNMESİ GEREKENLER

Yaralanma mekanizmalarıYaralanma mekanizmaları

Riski arttıran etkenlerRiski arttıran etkenler

Yaralanma biyomekaniğiYaralanma biyomekaniği



RİSKLİ AKTİVİTELERRİSKLİ AKTİVİTELER
Pivot: Pivot: Hız kesme, yön değiştirme, ani dönüşlerHız kesme, yön değiştirme, ani dönüşler

– Bu mekanizmada ayakkabı-zemin etkileşimi de Bu mekanizmada ayakkabı-zemin etkileşimi de 

önemlidirönemlidir



RİSKLİ AKTİVİTELERRİSKLİ AKTİVİTELER
Sıçrama sonrası inişler:Sıçrama sonrası inişler:
– Diz fleksiyonu + torsiyonDiz fleksiyonu + torsiyon



RİSKLİ AKTİVİTELERRİSKLİ AKTİVİTELER
Sıçrama sonrası inişler:Sıçrama sonrası inişler:
– Diz fleksiyonu = Kuadriseps > HamstringDiz fleksiyonu = Kuadriseps > Hamstring
– Diz tam ekstansiyonda = PCLDiz tam ekstansiyonda = PCL
– Tibia’nın anteriora translasyonuTibia’nın anteriora translasyonu



RİSKLİ AKTİVİTELERRİSKLİ AKTİVİTELER
Kontakt:Kontakt:



POTANSİYEL RİSK POTANSİYEL RİSK 
FAKTÖRLERİFAKTÖRLERİ

ÇEVRESELÇEVRESEL

ANATOMİKANATOMİK

HORMONALHORMONAL

NÖROMUSKULERNÖROMUSKULER

AİLESEL YATKINLIK AİLESEL YATKINLIK 



ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ
Dizlikler ve breysler:Dizlikler ve breysler: Koruyucu olduğu  Koruyucu olduğu 
tartışmalı, farklı yayınlar var.tartışmalı, farklı yayınlar var.



ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ
Hava şartları:Hava şartları:

– Nemli hava riskliNemli hava riskli

– Kuru zemin riskliKuru zemin riskli

– Zemin – Ayakkabı (kuru zemin)Zemin – Ayakkabı (kuru zemin)

– Hafif sulanmış zeminlerde en az riskHafif sulanmış zeminlerde en az risk



ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ
Saha Zemini:Saha Zemini:

– Kötü zemin = beklenmedik ani hareketler = riskliKötü zemin = beklenmedik ani hareketler = riskli

– Suni yüzeyler = sürtünme artar = performans iyi Suni yüzeyler = sürtünme artar = performans iyi 

ama riskliama riskli



ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ
Ayakkabı:Ayakkabı:
– Ayakkabı-yüzey arası çekim gücü fazla = risk Ayakkabı-yüzey arası çekim gücü fazla = risk 

artarartar
– Uzun konç = risk artarUzun konç = risk artar
– kenarlardaki çıkıntıların az sayıda ve uzun, kenarlardaki çıkıntıların az sayıda ve uzun, 

ortadakilerin kısa olması torsiyonel baskıyı ortadakilerin kısa olması torsiyonel baskıyı 
arttırabilmektedirarttırabilmektedir



ANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

Q Açısı: Q Açısı: (N=8-14°)(N=8-14°)

– Valgus dizi - artmış Q açısı – Valgus dizi - artmış Q açısı – 

bayan (11-20°)bayan (11-20°)

– Zıplama sonrası inişte dizler Zıplama sonrası inişte dizler 

valgusta = risk artarvalgusta = risk artar



ANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Diz valgusu:Diz valgusu:

– Artmış diz valgusu = risk artarArtmış diz valgusu = risk artar



ANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİ
Ayak pronasyonu:Ayak pronasyonu:

– Subtalar pronasyon = tibial internal rotasyon = Subtalar pronasyon = tibial internal rotasyon = 

= artmış diz laksitesi = risk artar= artmış diz laksitesi = risk artar

http://www.foot-clinic.co.uk/newimages/KneePain.jpg


ANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİANATOMİK RİSK FAKTÖRLERİ

İnterkondiler çentik çapı ve ÖÇB geometrisi:İnterkondiler çentik çapı ve ÖÇB geometrisi:

– Bayanlarda ÖÇB daha küçüktür = risk artarBayanlarda ÖÇB daha küçüktür = risk artar

– İnterkondiler çentik dar = risk artarİnterkondiler çentik dar = risk artar



HORMONAL RİSK FAKTÖRLERİHORMONAL RİSK FAKTÖRLERİ
Seks hormonları: Seks hormonları: ÖÇB’de östrojen-progesteron ÖÇB’de östrojen-progesteron 
resptörleri varresptörleri var
– Preovulatuar ve lüteal fazda diz laksitesi artarPreovulatuar ve lüteal fazda diz laksitesi artar
– Perimenstrüel ve preovulatuar yaralanma riski Perimenstrüel ve preovulatuar yaralanma riski 

fazlafazla



NÖROMUSKULER RİSK NÖROMUSKULER RİSK 
FAKTÖRLERİFAKTÖRLERİ

Değişken hareket paternleri:Değişken hareket paternleri: Bayanlarda ani  Bayanlarda ani 
hız kesme ve pivottahız kesme ve pivotta

Daha az diz ve kalça fleksiyonu,Daha az diz ve kalça fleksiyonu,
Dizde artmış valgus,Dizde artmış valgus,
Kalçada artmış internal rotasyon,Kalçada artmış internal rotasyon,
Tibiada artmış eksternal rotasyon,Tibiada artmış eksternal rotasyon,
Daha az diz eklem sertliği,Daha az diz eklem sertliği,
Kuadriseps dominansıKuadriseps dominansı



AİLEVİ YATKINLIKAİLEVİ YATKINLIK

Kanıtlanmasa da, yayınlar mevcut.Kanıtlanmasa da, yayınlar mevcut.



ÖÇB YARALANMA ÖÇB YARALANMA 
BİYOMEKANİĞİBİYOMEKANİĞİ

Ani, beklenmeyen hız kesme ve dönüşler sonrası Ani, beklenmeyen hız kesme ve dönüşler sonrası 
dize frontal ve transvers planda aşırı yük binmesidize frontal ve transvers planda aşırı yük binmesi

Dinamik Yüklenme:Dinamik Yüklenme: EĞİTİMLE MODİFİYE OLUR ! EĞİTİMLE MODİFİYE OLUR !
– Merkezi sinir sistemi: riskli pozisyonlarda Merkezi sinir sistemi: riskli pozisyonlarda 

öğrenilmiş reaksiyonöğrenilmiş reaksiyon
– Sinir-kas bileşkesi: Reaksiyon zamanı, motor Sinir-kas bileşkesi: Reaksiyon zamanı, motor 

ünitenin toparlanması, denge-koordinasyonünitenin toparlanması, denge-koordinasyon
– Kas: Dayanma süresi, gerilme ve aktivasyon Kas: Dayanma süresi, gerilme ve aktivasyon 

şekli, mutlak gücü, kasılma zamanlaması ve şekli, mutlak gücü, kasılma zamanlaması ve 
amplitüdü, kısacası performansıamplitüdü, kısacası performansı



DİNAMİK YÜKLENMEDİNAMİK YÜKLENME
Negatif etkili:Negatif etkili:
– Yorgunluk,Yorgunluk,
– Azalmış torsiyonel Azalmış torsiyonel 

sertlik,sertlik,
– Kas dengesizliği,Kas dengesizliği,
– Beklenmedik hız Beklenmedik hız 

kesme ve iniş kesme ve iniş 
sırasında dik postürsırasında dik postür

Pozitif etkili:Pozitif etkili:
– Hız kesme sezgisi,Hız kesme sezgisi,
– Diz çevresi kasların Diz çevresi kasların 

maks. Kasılması,maks. Kasılması,
– Duruş-yürüme eğitimi,Duruş-yürüme eğitimi,
– Pilometrik egzersiz Pilometrik egzersiz 

(Çeviklik ve istemli (Çeviklik ve istemli 
kasılma için en yüksek kasılma için en yüksek 
tork gücüne en kısa tork gücüne en kısa 
sürede ulaşma)sürede ulaşma)



YARALANMAYI ÖNLEYEBİLİR MİYİZ?YARALANMAYI ÖNLEYEBİLİR MİYİZ?

Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A. Prevention Caraffa A, Cerulli G, Projetti M, Aisa G, Rizzo A. Prevention 
of anterior cruciate ligament injuries in soccer: a of anterior cruciate ligament injuries in soccer: a 
prospective controlled study of proprioceptive training. prospective controlled study of proprioceptive training. 
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1996;4:19-21.Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 1996;4:19-21.
Ettlinger CF, Johnson RJ, Shealy JE. A method to help Ettlinger CF, Johnson RJ, Shealy JE. A method to help 
reduce the risk of serious knee sprains incurred in alpine reduce the risk of serious knee sprains incurred in alpine 
skiing. Am J Sports Med. 1995;23:531-537.skiing. Am J Sports Med. 1995;23:531-537.
Heidt RS, Sweeterman LM, Carlonas RL, Traub JA, Tekulve Heidt RS, Sweeterman LM, Carlonas RL, Traub JA, Tekulve 
FX. Avoidance of soccer injuries with preseason FX. Avoidance of soccer injuries with preseason 
conditioning. Am J Sports Med. 2000;28:659-662.conditioning. Am J Sports Med. 2000;28:659-662.
Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, et al. Mandelbaum BR, Silvers HJ, Watanabe DS, et al. 
Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive Effectiveness of a neuromuscular and proprioceptive 
training program in preventing anterior cruciate ligament training program in preventing anterior cruciate ligament 
injuries in female athletes: 2-year follow up. Am J Sports injuries in female athletes: 2-year follow up. Am J Sports 
Med. 2005;33:1003-1010.Med. 2005;33:1003-1010.



YARALANMAYI ÖNLEMEKYARALANMAYI ÖNLEMEK
Dansçı ve buz patenci: yaralanma çok az !!!Dansçı ve buz patenci: yaralanma çok az !!!
– Mükemmel gövde kontrolüMükemmel gövde kontrolü
– Güç, denge, çeviklikGüç, denge, çeviklik
– Fleksiyonda diz üzerine inişFleksiyonda diz üzerine iniş
– Parmak ucu inişParmak ucu iniş
– Kareografi= beklenmeyen hareket azKareografi= beklenmeyen hareket az



ÖNLEME STRATEJİSİÖNLEME STRATEJİSİ

= NÖROMUSKULER = NÖROMUSKULER 

EĞİTİMLE BERABER EĞİTİMLE BERABER 

DİNAMİK YÜKLENMEDİNAMİK YÜKLENME



EGZERSİZ PROGRAMIEGZERSİZ PROGRAMI

Isınma-germe-esnemeIsınma-germe-esneme
GüçlendirmeGüçlendirme
Aerobik kondisyonAerobik kondisyon
PropriosepsiyonPropriosepsiyon
– DengeDenge
– Çabukluk - ÇeviklikÇabukluk - Çeviklik
– KoordinasyonKoordinasyon

Pilometrik çalışmaPilometrik çalışma
Riskli hareket çalışmalarıRiskli hareket çalışmaları

POSTOP DEĞİL POSTOP DEĞİL 
YARALANMADAN !!!YARALANMADAN !!!



ISINMA-
GERME-
ESNEME



GÜÇLENDİRMEGÜÇLENDİRME



AEROB ANTRENMANAEROB ANTRENMAN
Maksimum OMaksimum O22’yi arttırmak’yi arttırmak



ÇEVİK – DENGELi - KOORDİNEÇEVİK – DENGELi - KOORDİNE

Propriyosepsiyon: eklemlerimize bakmadan hangi Propriyosepsiyon: eklemlerimize bakmadan hangi 

pozisyonda olduklarını bilmemizpozisyonda olduklarını bilmemiz

Çevikliği, stabiliteyi, dengeyi, koordinasyonu Çevikliği, stabiliteyi, dengeyi, koordinasyonu 

sağlarsağlar

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.gla.ac.uk/departments/philosophy/Personnel/susan/WebpagesSCATS0506/ColinAdam/logo.jpg&imgrefurl=http://www.gla.ac.uk/departments/philosophy/Personnel/susan/WebpagesSCATS0506/ColinAdam/FirstPage.htm&h=342&w=228&sz=23&hl=tr&start=2&tbnid=A7rdVjQ12vcxLM:&tbnh=120&tbnw=80&prev=/images?q=proprioception&gbv=2&svnum=10&hl=tr


PİLOMETRİK ÇALIŞMAPİLOMETRİK ÇALIŞMA

Amaç kasın mümkün olan en kısa sürede, Amaç kasın mümkün olan en kısa sürede, 

maksimal kuvvete ulaşmasına olanak sağlamakmaksimal kuvvete ulaşmasına olanak sağlamak

Adölesanlarda dikkat !!!Adölesanlarda dikkat !!!



ÖÇB YARALANMASINI ÖÇB YARALANMASINI 
ÖNLEME PROGRAMI ÖNLEME PROGRAMI 

STRATEJİLERİSTRATEJİLERİ
RiskRisk StratejiStrateji Nasıl?Nasıl?

Ekstansiyonda dizEkstansiyonda diz Fleksiyonda dizFleksiyonda diz Yumuşak inişYumuşak iniş

Ekstansiyonda kalçaEkstansiyonda kalça Fleksiyonda kalçaFleksiyonda kalça Yumuşak inişYumuşak iniş

Diz valgusuDiz valgusu Minimal valgusMinimal valgus İnişte kontrolİnişte kontrol

Denge kaybıDenge kaybı Dengeyi geliştirDengeyi geliştir Dinamik denge eğitimiDinamik denge eğitimi

Yetersiz beceriYetersiz beceri Çevikliği arttırÇevikliği arttır Çeviklik eğitimiÇeviklik eğitimi



DOĞRUYU ÖĞRETMEK -DOĞRUYU ÖĞRETMEK -
RİSKLİ HAREKETLERRİSKLİ HAREKETLER



DOĞRUYU ÖĞRETMEK -DOĞRUYU ÖĞRETMEK -
RİSKLİ HAREKETLERRİSKLİ HAREKETLER



UNUTMAYINIZUNUTMAYINIZ
ÖÇB yaralanmalarındaki risk faktörleri en az ÖÇB yaralanmalarındaki risk faktörleri en az 

4 öğeyi içermektedir:4 öğeyi içermektedir:

– Spora özgü detaylarSpora özgü detaylar

– Sporcu ve rakip davranışlarıSporcu ve rakip davranışları

– Tüm vücut biyomekaniğiTüm vücut biyomekaniği

– Eklem doku biyomekaniğiEklem doku biyomekaniği



UNUTMAYINIZUNUTMAYINIZ
Temassız ÖÇB yaralanmalarının birçoğu:Temassız ÖÇB yaralanmalarının birçoğu:

– Dizden başka gövde, kalça, ayak bileği gibi Dizden başka gövde, kalça, ayak bileği gibi 

diğer anatomik bölgelerin de katkılarıyla oluşur,diğer anatomik bölgelerin de katkılarıyla oluşur,

– Düşerken, yön değiştirirken, acemi dinamik Düşerken, yön değiştirirken, acemi dinamik 

vücut hareketleri yaparken meydana gelirvücut hareketleri yaparken meydana gelir



UNUTMAYINIZUNUTMAYINIZ
Sporcuya uygulanacak program özellikleri:Sporcuya uygulanacak program özellikleri:

– Aynı spor dalı için, erkek ve bayan sporcuların Aynı spor dalı için, erkek ve bayan sporcuların 

antrenman programları farklı olmalıdır,antrenman programları farklı olmalıdır,

– Spora özgü yüksek risk taşıyan hareket ve Spora özgü yüksek risk taşıyan hareket ve 

pozisyonlar, sporcular tarafından belirlenip pozisyonlar, sporcular tarafından belirlenip 

hazırlayıcı çalışmalar yapılmalıdır,hazırlayıcı çalışmalar yapılmalıdır,

– Nöromuskuler cevabı hızlandırıcı olmalıdırNöromuskuler cevabı hızlandırıcı olmalıdır



SONUÇSONUÇ
Ön Çapraz Bağ yaralanması, ciddi bir Ön Çapraz Bağ yaralanması, ciddi bir 

sakatlıktır.sakatlıktır.

Çoğunluğunu temassız yaralanmalar oluşturur.Çoğunluğunu temassız yaralanmalar oluşturur.

Sporcunun, uygun antrenman programıyla Sporcunun, uygun antrenman programıyla 

çalışması, yaralanma riskini azaltabilir.çalışması, yaralanma riskini azaltabilir.



SONUÇSONUÇ
ÖÇB ile ilgili yapılan 3572 bilimsel çalışmanın ÖÇB ile ilgili yapılan 3572 bilimsel çalışmanın 

sadece 10 tanesi, gerçek anlamda sadece 10 tanesi, gerçek anlamda 

yaralanmanın önlenmesi ile ilgilidir.yaralanmanın önlenmesi ile ilgilidir.

Gerekli eğitimin tabana yayılması ve Gerekli eğitimin tabana yayılması ve 

yaralanmayı engellemeye yönelik daha fazla yaralanmayı engellemeye yönelik daha fazla 

çalışma yapılmasının, sosyal bir sorumluluk çalışma yapılmasının, sosyal bir sorumluluk 

olduğu düşünülmüştür.olduğu düşünülmüştür.



Atakan ÇAĞLAYANAtakan ÇAĞLAYAN’a’a

Yüksek Lisans ÖğrencisiYüksek Lisans Öğrencisi

(Marmara Üniversitesi Besyo)(Marmara Üniversitesi Besyo)

Egzersiz videolarının çekimleri için Egzersiz videolarının çekimleri için 

TEŞEKKÜRLERTEŞEKKÜRLER



SABRINIZ için SABRINIZ için 
TEŞEKKÜR EDERİMTEŞEKKÜR EDERİM


