
SPORCULARDA OMUZ SORUNLARI

Omuz eklemi vücudun en hareketli eklemidir. Diğer eklemlere bakıldığında, aynı hareket kapasitesine
sahip başka bir eklem yoktur. Bu hareket avantajı, beraberinde eklemin stabilitesini, bir başka deyişle,
eklemin yerinde durmasını olumsuz etkiler. Yani hareket fazla olduğundan çıkma riski de artar. Bu
nedenle vücudun en çok çıkan eklemi olmasına şaşırmamak gerekir.

Kolumuzu hareket ettirdiğimizde, aslında farkına varmadan onlarca kasımızı aynı anda düzenli bir
şekilde kasar ve gevşetiriz. Bu kaslardan bazılarının güçsüz kalması omuz eklemi dengesini hemen
bozar ve sorun başlar.

Günümüzde sporcularda omuz yaralanmaları geçen yıllara oranla daha sık görülmektedir.
Yurtdışındaki beyzbol gibi popüler sporlar ülkemizde yaygın olmasa da, spor yapan insan sayısı
arttığından ve günlük yaşamda spor merkezlerine daha sık gidildiğinden omuz şikayetleri de bununla
beraber artmaktadır. Omuz yaralanmaları açısından en riskli sporlar arasında yüzme, tenis, basketbol,
voleybol, kayak ve fitness’ı sayabiliriz. Bunun yanı sıra futbol, basketbol, güreş, dövüş sporları gibi
rekabet sporlarında da akut yaralanmalar olmaktadır. En sık rastladığımız yaralanma omuz çıkıklarıdır.
Genelde baktığımızda genç sporcularda daha çok çıkık veya yarı çıkık daha sık karşımıza çıkan
patolojilerdir. Orta yaştaki kişilerde ise aşırı yüklenmeye bağlı sorunlar görülmektedir.

Omuz çıkığı eklem içinde birçok yaralanmaya neden olabilmektedir. Omuz yerine konduktan sonra
dahi, çoğu zaman bu yaralanan dokular eskisi gibi iyileşmemekte ve tekrarlayan çıkıklar ortaya
çıkmaktadır. Özellikle 30 yaş altında ilk çıkık meydana gelmişse, bunun tekrarlama olasılığı % 90 lar
civarındadır. Hele hasta aktif sporcuysa risk daha da artmaktadır. Tekrarlayan çıkık kişinin sadece spor
performansını değil, aynı zamanda günlük yaşantısını da etkilemektedir. O kolda güvensizlik, bazı
hareketlerden kaçınma, aynı taraf kolu bazı aktivitelerde kullanmama gibi kısıtlamalarla sık
karşılaşmaktayız. Tedavide fizik tedavi ile kasların kuvvetlendirilmesi sağlansa da, eğer omuz içindeki
yapılar zarar görmüşse ve hasta aktif spor yapan biri ise, fizik tedavi ile başarı şansı çok düşüktür.
Günümüzde sporcular için önerilen tedavi yöntemi cerrahidir. Yaralanmanın derecesine göre
artroskopik dediğimiz kapalı yöntemler veya kemik ameliyatları dediğimiz açık yöntemler
uygulanabilmektedir. Ameliyatın amacı hastayı çıkık korkusundan kurtarmak ve sporunu yapmasını
sağlamaktır. Genelde bu ameliyatların başarısı % 90’lar civarındadır.

Orta yaştaki kişilerde ise yüklenmeye bağlı sorunlar görülmektedir. Geçmişte uzun süre ağır spor
kişilerde kas ve tendonlarda olumsuz değişiklikler olmaktadır. Bu değişiklikler eklemin ağır ve uzun
süreli yüklenmelerine kaşı gereken cevabın verilmemesine ve ödem, sıkışma gibi patolojilerin ortaya
çıkmasına neden olur. Hele bir de ağrının üzerine gidildiğinde, sorunun çözümü hem zor olmakta,
hem de oldukça uzun zaman almaktadır. Genelde iyi bir fizyoterapi ile şikayetler ortadan kalksa da,
rehabilitasyondan cevap alınamadığı durumlarda ameliyat çözüm olabilmektedir.



Omuz yaralanmalarının iyileştirilmesi ne yazık ki birçok kez diğer eklemlere oranla daha fazla zaman
alabilmektedir. Bunun nedeni, başta da belirttiğimiz gibi, omuz ekleminin normal işlev görebilmesinin
birçok kas, tendon ve bağın dengeli bir şekilde çalışması sonucu oluştuğudur. Yaralanma sonrası bu
denge bozulursa, tekrar eski seviyeye dönmek birçok kez aylar süren tedavi ile mümkün olmaktadır.


