
 DİRSEK CERRAHİSİ
o Bursitler

Olekranon bursiti dirsek ekleminde en sık görülen bursittir. Normalde dirseğin
arkadaki kemik çıkıntı ile cilt arasında bursa denilen kesecik mevcuttur ve cildin
kemik üzerinde kaymasını sağlar. Bazı durumlarda bu bursada tahriş veya yangı
meydana gelir bursit denilen tablo oluşur. En sık nedeni dirsek üzerine düşme ya da
uzun süre dirseğe baskı gelmesidir (dirseği yere dayayarak yatma, dirseği uzun süre
masaya dayama ..). Bazı romatolojik hastalıklarda da görülebilmektedir. İlk bulgu
dirseğin arakasında yumurta gibi şişliktir. Daha sonra ağrı başlar. Bazen enfeksiyon
gelişebilir ve ısı artışı, ateş, kızarıklık oluşur.
Tedavide o bölgedeki sıvı enjektör ile çekilir, bandaj, ilaç tedavisi ve soğuk uygulama
yapılır. İnatçı durumlarda keseciğin içine lokal kortizon enjeksiyonu yapılabilmektedir.
Ancak en önemli nokta dirseğin sert bölgelere temas ettirilmemesidir. Enfeksiyon
gelişmiş ise enfekte sıvı dışarı çekilip uygun antibiotik tedavisi başlanır. Çok kronik
olgularda veya yukarıdaki uygulamalara cevap vermeyen bursitlerde cerrahi olarak
şişen ve kalınlaşan doku çıkartılır.

o Tenisçi Dirseği (Lateral Epikondilit)
Dirsek bölgesindeki ağrının en sık nedenidir. Bazı dirsek ve önkol hareketlerini
tekrarlayıcı bir şekilde yapma sonucu dirseğin dış tarafında ağrı oluşur. Bu bölge ele
ve el bileğine giden tendonların kemiğe yapıştığı yerdir ve aşırı yüklenme sonucu
önce ödem meydana gelir. Yüklenme zaman içerisinde sık sık tekrar ederse tendon
dokusunda bozulma oluşur. Hastalar bazı el bileği hareketlerinde dirsekte aşırı ağrı
hissederler. Tanı klinik muayene ile konur. İstirahat, soğuk uygulama, ağrı kesiciler
ve bandaj uygulaması ilk tedavi seçenekleridir. Devam eden şikayetlerde lokal
kortizon enjeksiyonu yapılabilr. Genelde hastalar enjeksiyondan oldukça yarar
görürler. Son yıllarda uygulanan bir başka yöntemde trombositten zengin plazma
enjeksiyonlarıdır. Bu teknikte hastanın bir miktar kanı santrifüj edilerek kandaki
iyileşme faktörleri daha yoğun bir şekilde ayrılır ve iyileşmesi beklenen bölgeye lokal
olarak bu yoğun iyileşme faktörleri enjekte edilir. Bütün bu uygulamalara karşın
şikayetler gerilemiyorsa cerrahi tedavi önerilmektedir. Cerrahide bozulan tendon
dokusu çıkartılır. Bir süre bazı hareketler yasaklanır.

o Golfçü Dirseği (Medial Epikondilit)
Tenisçi dirseğinin dirseğin iç tarafında görülen şeklidir. Tenisçi dirseğine göre daha
az sıklıkta görülür. Tedavisi aynıdır, ancak daha uzun tedavi gerektirebilir.

o Sinir Sıkışmaları
Dirsek çevresinde en sık unlar sinir sıkışır ve “kubital tünel sendromu” ortaya çıkar.
Unlar sinir el parmaklarının yana açma ve kapama hareketlerinden, serçe parmağın
tamamı ve yüzük parmağın yarısının duyusundan sorumludur. Bu sinir dirseğin iç
tarafında bir tünelden geçer ve bazı durumlarda bu tünel içinde sıkışabilir.
Hastalar kolun iç yüzüne vuran ağrı şikayetinden yakınırlar. Başlangıçta 4. ve 5.
parmakta uyuşma, karıncalanma ortaya çıkar, ileri evrelerde ise sinirin uyardığı
kaslarda zayıflık görülür. Kesin tanı EMG tetkiki ile konur. Tedavide önce fizik tedavi,
istirahat, ödem giderici ilaçlar uygulanır. Buna rağmen şikayetleri devam eden
hastalarda ameliyat ile sinir gevşetilir, sıkışma önlenir ve bir daha sıkışma olmaması
için sinirin yeri değiştirilir.

o Sert Dirsek



Sert dirsek terimi dirsek eklemindeki hareket kısıtlılığı için kullanılmaktadır. Bu
hareket kısıtlılığının bir çok nedeni olabilmekte ise de en sık neden travma ve
geçirilen kırık veya çıkıklardır. Günlük hayatımızdaki işlerin % 90 ının 100 derecelik
dirsek hareket arkı içinde yapabilmekteyiz. Hareket kısıtlığı bu dereceden daha fazla
olduğunda normal fonksiyonlarımızda kısıtlanma ortaya çıkmaktadır.
Tedavide amaç hareket açıklığını arttırmaktır. Genelde nedene göre tedavi uygulanır
ve olaydan sonra uzun zaman geçmiş bir çok hastada başlangıçta fizik tedavinin
herhangi bir yararı yoktur. Ameliyat ile gevşetmeler yapılabilmekte, ancak her
hastada aynı başarıyı elde etmek her zaman mümkün olamamaktadır.

o Çıkıklar ve Kırıklar
Genelde el üzerine veya dirsek üzerine düşme sonucu oluşur. Kırık olmadan sadece
çıkık mevcutsa anestezi altında çıkık yerine konur ve belli bir süre tespit yapılır.
Kaymamış kırıklarda alçı-atel tedavisi ile başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Genelde
dirsek kırıkları eklem kırıkları olduğundan, en küçük kaymada bile cerrahi tedavi
uygulanmaktadır. Çeşitli plak ve vidalarla kırık parçalar yerleştirilerek tespit edilmekte
ve erken hareket başlanmaktadır. Dirsek eklemi travmaya çok duyarlı olduğundan, bir
çok kez hareket kısıtlılığı görülebilmektedir.


