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Tenisçi
Dirse¤i
(Tennis
elbow)
Tenisçi dirse¤i, tenis oynayanlar›n yar›s›nda
görülse de, bu rahats›zl›¤a yakalananlar›n
%95'ini tenis oynamayanlar kiﬂiler oluﬂturuyor.
Bu sakatl›¤a diﬂ hekimleri, demirciler, kamyon
ﬂoförleri, marangozlar, halterciler hatta fazla
el s›k›ﬂan politikac›lar bile yakalanabiliyor.
1870 y›l›ndan beri bilinen bu hastal›k, kolun
d›ﬂ taraf›nda a¤r›yla kendini gösteriyor. A¤r›,
dirse¤in hemen d›ﬂ ve alt k›sm›nda baﬂl›yor ve
sonra yavaﬂ yavaﬂ art›yor. Genellikle bu a¤r›
dirsekten kol boyunca bile¤e do¤ru yay›l›yor.
Bir eﬂyay› kavrama, taﬂ›ma ve kald›rma gibi hareketler sorun yarat›yor. Eﬂyalar› kald›r›rken
veya kol bükülürken a¤r› hissedilmesi veya
kahve fincan› gibi küçük ﬂeyleri bile kavrarken
a¤r› hissedilmesi, tenisçi dirse¤inin belirtisi
olabiliyor. El s›k›ﬂma, eli yumruk yapma, valiz
kald›rma ve kap› açma dahi kolda a¤r› yap›yor.
Tenisçi dirse¤inin oluﬂmas›na, kas›n kemi¤e tutunmas›n› sa¤layan tendonlarda ve kas kenarlar›ndaki minik y›rt›lmalar sebep oluyor. Bu tür
doku hasarlar› iyileﬂtikten sonra ayn› yerde
meydana gelen darbeler, bu bölgede yara dokusu oluﬂmas›na ve kalsiyum birikmesine yol
aç›yor. Collagen olarak adland›r›lan bir ba¤ dokusu proteini, hasarl› bölgedeki hücrelerin aras›nda birikerek dokularda, ›s› art›ﬂ› ve ﬂiﬂme
gibi çeﬂitli reaksiyonlara sebep oluyor. Bunun

Gut Hastal›¤›
Baz› eklemleri tutan “gut hastal›¤›”, neredeyse Hipokrat zaman›ndan beri biliniyor ve
krallar›n hastal›¤› olarak tan›n›yor. Gut hastal›¤›, ataklar halinde geliyor ve her atakta
sadece bir eklemi, genellikle de ayak baﬂ parma¤›n› etkiliyor. Ancak, diz, dirsek ve el bile¤i gibi di¤er eklemler de etkilenebiliyor Eklemde çok ﬂiddetli a¤r›, hassasiyet, k›zar›kl›k
ve ﬂiﬂli¤e yol aç›yor. Atak genellikle geceleri
geliyor ve çok h›zl› geliﬂiyor. Tüm romatizma türleri içinde en ﬂiddetli a¤r›ya yol açan eklem hastal›¤› gut olarak
kabul ediliyor. Gut hastal›¤› genellikle
ekleme kal›c› bir hasar vermiyor. Tekrarlayan ataklar, eklemde kal›c› tahribata ve a¤r›lara yol açabiliyor.
Gut hastal›¤›na yol açan sebep, vücuttaki yüksek ürik asit seviyesi. Ürik
asit çeﬂitli kimyasal iﬂlemler sonucunda bir y›k›m ürünü olarak ortaya ç›k›yor. Ürik asidin vücutta fazla miktarda
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sonucunda oluﬂan bask›, koldaki kaslar› kontrol eden ana sinirlerden birisi olan radyal siniri s›k›ﬂt›r›p his ve kuvvet kayb›na yol açabiliyor.
Esas olarak kol kaslar›n› ve tendonlar› etkileyen tenisçi dirse¤inin iyileﬂme süresi de oldukça uzun. Tendonlardaki kan ve oksijen dolaﬂ›m› kaslar kadar fazla olmad›¤› için, bu dokularda meydana gelen hasarlar›n iyileﬂmesi daha
geç oluyor. A¤r›, ﬂiﬂlik veya k›zar›kl›klar genellikle 6 ile 12 hafta aras›nda sürüyor, ancak
kolda hissedilen rahats›zl›klar bazen birkaç y›l
devam edebiliyor.

Tenisçi dirse¤inde en iyi tedavi, kolda a¤r›
yaratan hareketlerin yap›lmamas›. A¤r›n›n ﬂiddetli oldu¤u dönemlerde kolu dinlendirerek
kaslarda ve tendonlarda oluﬂan gerginli¤in
azalt›lmas› gerekiyor. Kolun mutlaka hareket
ettirilmesini gerektirecek durumlarda, ilk önce
›s›tma hareketleri yapmak gerekiyor. Yavaﬂtan
baﬂlayarak yap›lan dirsek esnetme hareketlerinin oldukça faydas› görülüyor. Kolu kulland›ktan sonra en k›sa sürede dinlendirmek de
önemli. Dirsek eklemi fazla zorlan›rsa ﬂikayetlerin düzelme süreci uzuyor. Kol, yeterince
dinlendirilmezse tekrar sakatlanma ve ﬂikayetler baﬂl›yor. Bir ﬂey kald›r›rken avuç içinin vücuda dönük olmas›, ﬂikayetleri azaltmak için
al›nmas› gereken di¤er önlemler aras›nda say›l›yor. Tedavide uygulanmas› gereken di¤er
önemli bir nokta ise, el a¤›rl›klar›yla kas kuvvetlendirme çal›ﬂmas› yap›lmas›. ﬁikayetlerin
geçmedi¤i ﬂiddetli vakalarda ise ameliyat gündeme gelebiliyor.

yap›lmas›, böbreklerden at›m›n›n az olmas›
veya ürik aside dönüﬂen moleküllerin (pürinlerin) baz› yiyeceklerle fazla miktarda al›nmas›, kandaki ürik asit düzeyini artt›r›yor. Zamanla, kanda ürik asit fazlal›¤› eklemler içinde kristaller oluﬂturuyor ve bu da gut ataklar›na neden oluyor. Bu kristaller sadece eklem
içinde oluﬂmuyor, ayn› zamanda cilt alt›nda,
kulak memesinde tofüs denilen küçük, beyaz
sivilce ﬂeklinde görülebiliyor. Ürik asit, idrar
yollar›nda böbrek taﬂ› oluﬂumuna da yol aça-

biliyor. Kan ürik asit düzeyinin bak›lmas›, gut
hastal›¤›n›n teﬂhisinde yard›mc› oluyor. Ancak gut hastalar›n›n bir k›sm›nda bu de¤er
normal ç›kabiliyor. Eklem aral›¤›ndan enjektör yard›m›yla al›nan s›v›da ürik asit kristali
görülmesi durumunda teﬂhis kesinleﬂiyor.
Gut hastal›¤›n›n kiﬂinin yedikleriyle iliﬂkisi
olsa da, fazla yeme ve içme nedeniyle ortaya
ç›kt›¤› görüﬂü do¤ru de¤il. K›rm›z› et, deniz
ürünleri ve baklagiller protein aç›s›ndan zengin besinler olup, vücutta ürik asit yükselmesine sebep oluyorlar. Bu gibi yiyeceklerin fazla yenmesi ya da çok kilo al›nmas› gut ataklar›n› artt›r›yor. Alkollü içecekler de vücuttaki ürik asit seviyesini
önemli miktarda artt›r›yor. Bunlar›n yan› s›ra, s›k› diyetler, açl›k, ameliyatlar,
ekleme gelen darbeler, baz› ilaçlar, aﬂ›r› yorgunluk ve stres de gut ata¤›na yol
açabiliyor. Hastal›¤›n tedavisinde en
önemli unsur diyet. Proteinden fakir diyet tüketmek gerekiyor. Gut hastal›¤›n›n tedavisinde, kolﬂisin ve anti-enflamatuvar ilaçlar kullan›l›yor.

