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Öğrenim Çıktıları 

• Anatomik ve biyomekanik özellikleri gözden 

geçirmek ve egzersiz açısından klinik önemi olan 

noktaları vurgulamak 

• Kalça ağrısına neden olabilecek patolojilerde 

önerilebilecek egzersizleri gözden geçirmek 



Anatomik Özellikler 

• Kalça bölgesinin belirgin olması insanlara özgü bir 

özelliktir-bipedal olmakla ve dikey postürle ilişkilidir 



Ön Uyluk Kasları 
• Kalçanın fleksörleri ve uyluğun 

ekstansörleri 

• Pectineus 

• İliopsoas-Hem vertebral kolon, hem 

pelvis ve femura bağlanan tek kas, 

kısalığında deformiteye neden 

olabilir, lomber lordoza destek olan 

postural bir kas 

• Sartorius 

• Kuadriseps Femoris 

• Ortak özellik olarak hastalığa bağlı 

hızlı atrofi gösterebilirler 



Medial Uyluk Kasları 
 

• Adduksiyon 

• Adduktör Longus 

• Adduktör Brevis 

• Adduktör Magnus 

• Gracilis 

• Obturator Externus-uyluğa lateral 

rotasyon yaptırır ve femur başını 

acetabulumda sabitler 

• %70’lik bir güç kaybı kalça 

fonksiyonunu sadece hafif/orta 

düzeyde etkiler 



Gluteal Bölge 
• Yüzeyel ve derin olarak 

inceleyebiliriz 

• Yüzeyel: Gluteus maximus, 

Gluteus medius, Gluteus 

minimus, TFL-ekstansiyon, 

abdüksiyon ve medial rotasyon, 

sadece G. maximus lateral 

rotasyon, gluteus medius ve 

minimus stabilizasyon 

• Derin: Pectineus, Obturator 

internus, Sup&Inf Gemelli, 

Quadratus Femoris-lateral 

rotasyon ve stabilizasyon 



Genel bazı prensipler 

• Faz I-akut inflamatuar faz 24-48 saat-7-10 güne 

kadar sürebilir 

• Faz II-proliferatif faz-48 saat-6 hafta 

• Faz III-Remodeling aşaması-3 hafta-12 ay 



Kas Dengesizlikleri 

• Muscle-Imbalance syndromes 

• Zayıf kas gruplarının belirlenmesi, 

aşırı yüklenmeye maruz kalan kas 

gruplarının belirlenmesi, 

kısalık/gerginlik (tightness) olan 

kasların belirlenmesi-Ober test, 

Thomas test vs. 

• Lateral kalça ağrısı örneğinde 

bunu irdeleyeceğiz. 



Kalça OA 

• Veriler sınırlı 

• Kalça OA fleksibilite, güçlendirme ve endurans egzersizlerinin 

kullanımı Kanıt düzeyi B -orta düzey (The Orthopaedic Section 

of the American Physical Therapy Association 2009) 

• Kardiyovasküler ve/veya rezistanslı land-based egzersiz, 

akuatik egzersiz öneriyor, denge veya tai chi önerisi yok (2012 

ACR Recommendations for management of hand, hip and knee 

OA) 

• Ağrıyı hafif azaltabilir, fiziksel fonksiyonu arttırmayabilir 

(Cochrane 2009) 



Kalça OA Bulgular 

• Eklem hareketinde kısıtlanma temel bir bulgu-

kalça fleksiyonda iken iç rotasyon 

• Eklem hareket açıklığının kazanılması ilk 

hedeflerden birisidir (genel prensip) 

• Germe ve güçlendirme egzersizleri (özellikle yoga) 

öneriliyor (Brotzman 3rd ed. 2011) 



Lomber Rotasyon Germe 
Lateral kalça kasları Faz II 



TFL Germe 
Lateral kalça kasları-Faz II ve III 



Anterior Fleksör Germe 
Anterior kalça kasları-Faz II ve III 



Standing Hip 

Flexor Stretch 
Anterior kalça kasları 

Faz II ve III 

Hasta kendini öne alarak hareketi 

uygun yapmıyor olabilir (substitution) 

Rectus femorisi germeye katmak üzere 

diz fleksiyonda, eğer diz ekstansiyonda 

kalırsa sadece iliopsoas gerilmiş olur.  

Aynı egzersiz yatakta sırtüstü ve bacak 

yatak dışına sarkıtılarak da yapılabilir. 



Özellikle kimlerde kalça 

fleksörlerine dikkat edelim? 
• Bilateral kalça fleksiyon 

kontraktürleri sıktır ve mesleki 

aktivitelere bağlı olarak ofis 

çalışanlarında, şöförler ve 

öğrencilerde görülebilir 

• Ayrıca sedenter yaşlı popülasyonda 

sık görülür 

• Psoas majör kasının kısalığı aşırı 

lomber lordozla kendini gösterebilir 



Adduktör Germe 
Medial kalça kasları 

Oturur pozisyondaki egzersizlerde bel düz tutulmalıdır, öne fleksiyon kalçadan olmalıdır. 

Faz II 



Hamstring germe 
Posterior kalça kasları-Faz II 



Piriformis Germe 
Posterior kalça kaslarına germe 

Faz II 



Germe Egzersizleri Genel 

Bilgi 
• Aktif veya Pasif germe 

• Aktif germede kişi kendisi/pasif de ise ekipman veya başka 

bir kişinin yardımı 

• Aktif germe 15-30 sn 4-5 tekrar-günde 3 kez 

• Antogonist inhibisyon fenomeni nedeni ile eğer antagonist 

kas kasılırsa gerilen kas daha etkin olarak gevşeyebilir 

• Pasif germe belli bir seviyede kuvvetin belli bir süre 

boyunca uygulanması-30 dakika (Ono 2007) 



Kalça OA bulgular 

• Kalça OA’li hastalarda izometrik abdüktör, addüktör 

ve fleksör kas gücü erkeklerde azalmış (Arokoski 

2002) aynı çalışmada izokinetik olarak kalça fleksör 

ve ekstansör kas gücü azalmış  

• Tüm yönlerde azalmış kas gücü, kas kesitsel alanı 

olarak abdüktörler dışında azalma (Rasch 2007) 

• Her ikisi de az sayıda hasta içeren çalışmalar 



Kalça OA 

• 5 yıl izlem içeren bir çalışmda da ise kalça OA 

hastalarında (149 hasta) kalça abdüktör kas 

gücünün aktiviteden kaçınma ve limitasyonda en 

belirleyici kas grubu olduğu (Pisters MF, 

Osteoarthritis and Cartilage 2014) 

• Sistematik derlemede ise kontralateral bacak ile 

karşılaştırıldığında kalça fleksör ve ekstansör kas 

gücündeki azalma belirgin, kalça abdüktör ve 

addüktör kas gücündeki azalma daha tutarsız 



Güçlendirme Egzersizleri-

Genel Prensipler 

• Kalça pelvis ilişkisi nedeni ile kalça güçlendirme 

programları içinde pelvic ve kor güçlendirme 

egzersizleri eklenmelidir 

• Egzersizin sağlam tarafa da uygulanması gereklidir 

• İzometrik, izotonik, izokinetik ve pilometrik şeklinde 

ilerler 



Kalça izometrikler 

• 5-6 sn maksimum gerilimde tutulur, en 

az 10 tekrar gün içinde pek çok 

uygulanması önerilir, faz 1 ve erken faz 

2, kasın zayıf olduğu veya EHA kısıtlığı 

olan dönemde kullanılırlar   

• Kalça abdüktörleri için oturma 

pozisyonunda 

• Kalça addüktörleri için bacaklar uzun 

oturma pozisyonunda, top kullanılabilir 

• Kalça fleksörleri için oturma 

pozisyonunda 

• Kalça ekstansörleri için yatar 

pozisyonda (gluteal squeeze) 



Vücut Ağırlığı Rezistans 

Egzersizleri 
• 68 kg’lık bir hasatada alt ekstremite 

ağırlığı 11 kg kadardır, bu ağırlık 

ciddi bir kas güçsüzlüğünde önemli 

bir rezistans oluşturur 

• Graviteye karşı tam hareket 

kazanılmadan ağırlık eklenmemelidir 

• Graviteye karşı hasta ekstremitesini 

tam kaldıramıyorsa kuvvet kolunu 

kısaltmak için diz fleksiyona 

getirilebilir 

• Eğer graviteye karşı hasta 

zorlanıyorsa aynı egzersizin ayakta 

yapılması uygun olur 



Kalça Abdüktörleri Güçlendirme 
Faz III 



Kalça addüktörleri 
Faz III 



Kalça Ekstansörleri 
Erken Faz III 



Kalça Fleksörleri Güçlendirme-Erken Faz 

III 
İliopsoas ve Rectus Femoris için 



Köprü (Bridge) gluteal kasları, hamstring ve spinal ekstansörleri 

birlikte çalıştıran bir egzersiz-Faz III 

 

Faz II 

Daha ileri versiyonu diğer ekstremite kaldırılarak 

yapılabilir (raised leg bridge) 



Kinezyolojik açıdan 

• “Fire hydrant” egzersizi 

• Kalça abdüktörleri için sık 

yapılan bir egzersizdir ancak 

kalça fleksiyonda iken gluteus 

medius medial rotasyon 

yaptırma etkisi daha fazladır, 

daha çok gluteus maximus ve 

TFL için etkilidir 



Rezistans Bandı Egzersizleri 

• Hasta antigravite egzersizleri tüm eklem hareket 

açıklığı boyunca yapabildiğinde theraband ile 

egzersizlere geçilebilir 

• Hastayı gözlemleyerek doğru paternde yapıp 

yapmadığını kontrol etmek gerekli. 

• Theraband ile olumlu sonuçlar 



Kalça çevresi güçlendirme theraband ile 
Faz III 



Makine ve ekipmanla 

güçlendirmeler 

• Reciprokal egzersiz ekipmanları 

• Rezistans makineleri 

• Serbest ağırlıklar 

• Swiss ball egzersizleri 



Reciprokal Egzersiz 

Ekipmanları 
 

• Kas gücünü arttırmaya, EHA’ını 

arttırmaya ve koordinasyona 

yardımcı cihazlar 

• Step makinesi 

• Bisiklet 

• Eliptik bisiklet-kalça artroskopisi 

sonrası erken dönemde öneriliyor, 

hem yük verici bir egzersiz hem de 

impact kuvvetleri belli ölçüde 

minimize eden bir ekipman 

(Brotzman) 



Rezistans Makineleri 

• Elastik rezistans ve egzersiz 

makinesi karşılaştırıldığında 

kalça addüktörleri için benzer 

etkinlikte ancak kalça 

abdüktörleri için elastik 

rezistans çalışması daha 

etkin saptanmıştır (Brandt, 

2013). 



Leg-Press 

• Kapalı-kinetik zincir egzersizi 

• Kalça, diz ve ayak bileği için 

aynı anda hareket sağlıyor 



Serbest Ağırlıkla squat, Split 

Squat, Dumbell Squat 

• Barbell veya dumbell 

kullanılabilir 

• Squat ağırlıksız olduğunda da 

kapalı kinetik zincir egzersizi 

• Squatta en önemli özellik 

dizilime (alignment) dikkat 

etmektir! 





Swiss-Ball Egzersizleri 

• Hasta dizlerini göğsüne 

çekerek dengesini korumaya 

çalışır 

• Manuel rezistansla zorluğu 

arttırılabilir 



Proprioseptif Egzersizler 

• Hasta ekstremiteye yük 

verebildiği zaman denge 

egzersizlerine başlanmalıdır 

• Önce statik ve daha sonra 

dinamik egzersizler verilir 

• Daha sonra hastalar daha fazla 

kontrol gerektiren pilo 



Alt ekstremite Pilometrik 

Egzersizler 

• Jumps-in-place 

• Two-foot ankle hop 

• Hip-twist ankle hop 

• Standing jump 

• Long jump 

• Standing jump over barrier 

• Standing long jump with sprint 



Kalçanın inflamatuar 

patolojileri 
• Ankilozan Spondilitte en sık ortopedik cerrahi %5-10 total kalça 

artroplastisi  

• İnflamasyon farklı hastalıkların bulgusu olarak karşımıza çıkabilir 

• Neden ne olursa olsun inflamasyon şişlik sonucu eklem 

kapsülünün gerilmesine neden olur 

• Eklem kapsülü fleksiyonda iken daha gevşek olduğundan 

fleksiyonda tutma eğilimi sonucu kontraktür gelişebilir (+yatak içi 

pozisyon) 

• Ekstansiyon yönünde germe önerilmelidir 



Ankilozan Spondilit için 

Öneriler  

• Haftada 200 dakika 

• En az haftada 5 kez egzersiz 

• Sırt egzersizleri, yüzme, yürüme, aerobik 

egzersizler, ağırlıkla yapılan egzersizler  

• Farklı egzersiz türlerinin etkinliğine dair çalışmalar 

mevcut. 



www.spondylitis.org 

Spondylitis Association of America 

http://www.spondylitis.org


Osteoporoz & Egzersiz & 

Kalça (Howe et al. Cochrane 2011) 
• Statik weight bearing (tek bacak üzerinde durma) olumlu-tek çalışma 

• Dinamik weight bearing ağırlık verilerek low force (yürüme, tai chi)-

olumlu değil-9 çalışma 

• Dinamik weight bearing high force (koşu, sıçrama, dans, vibration 

platform)-olumlu-10 çalışma 

• Non-weight bearing low force (düşük ağırlık, çok tekrar güçlendirme)-

olumsuz-5 çalışma 

• Non-weight bearing high force (progresif rezistif güçlendirme)-olumlu-

9 çalışma 

• Kombinasyonlar-olumlu-10 çalışma 



Piriformis Sendromu 

• Piriformis kası bacak 

ekstansiyonda iken eksternal 

rotator—-Freiberg manevrası, 

bacak fleksiyonda kalça 

abdüktörü—-Pace manevrası, 

clam shell sırasında ağrı Beatty 

manevrası 



Piriformis Sendromu Tedavi 

• Germe-FAİR pozisyonunda-

kalça ve diz fleksiyonda, kalça 

addüksiyonda ve iç rotasyonda 

• Daha sonra lumbosakral 

stabilizasyon, kalça 

güçlendirme egzersizleri 

öneriliyor (Papadapoulos 2004, 

Kirschner 2009) 



Trokanterik Bursit 
• Greater trochanteric pain 

syndrome 

• Germe 

• Normal EHA kazanılması 

• Kalça abdüktörlerinin 

güçlendirilmesi 

• Kas dengesizliklerinin 

düzeltilmesi 

• Eccentric egzersizler 

uygulanabilir? 



Kalça çevresi tendinopatiler 

• Addüktör Longus 

• İliopsoas 

• Rectus Femoris 

• Hamstring kaslarının proksimal kısımları 

• Aşırı kullanım ve yatkınlık yaratan faktörler 

(kısalıklar, kas dengesizlikleri, antrenman hataları) 



Tendinopatiler Egzersiz 

• Germe Egzersizleri 

• Güçsüz olan kas gruplarının güçlendirilmesi 

• Primer olarak eksantrik egzersizler 



Hamstring Zedelenmeleri 

Rehabilitasyonu 

• Risk faktörleri: azalmış 

fleksibilite, güç kayıpları, kas 

yorgunlukları, kor stabilitede 

zayıflık, ısınmama, kötü postür 

ve önceki yaralanma 

• Öceki yaralanma önemli bir 

belirleyici bu nedenle özellikle 

eksantrik egzersizlerin 

yaralanmayı engellediği net 

olarak ortaya konmuş 

durumda. 



Hamstring Zedelenmesi 

Rehabilitasyonu 
• Akut aşamada submaksimal 

izometrik multiple açıda 

• Sabit bisiklet 

• Tek bacak denge, denge tahtası 

• Kalça çevresi güçlendirme 

• Ağrısız izotonik diz fleksiyonu 

• Ağrılı germe yapılmıyor-sağlam 

tarafa göre %50 kas gücü 

yakalanınca 2.aşamaya geçiliyor 



Hamstring Zedelenmesi 

Rehabilitasyonu 

• Nordic hamstring egzersiz 

• Tam güce erişince son aşama 



Hamstring Zedelenmesi 

Rehabilitasyonu 

• Pilometrik, spora özgü 

egzersizler ve uzun durumda 

eksantirik egzersizler 



Acetabular Labrum 
• Acetabular derinlik ekleme derinlik ve 

stabilite kazandırıyor-displastik 

durumlarda ise acetabulum femur başını 

yeterince kavrayamadığı için 

acetabulumun lateralinde kuvvetler 

yoğunlaşarak tek bacak basma sırasında 

vücut ağırlığının %260’ına varan kontakt 

kuvvetler oluşuyor (erken OA gelişimi) 

• Acetabulumun etrafındaki labrum da 

acetabular hacmi %30 arttırıyor, %20 

derinleştiriyor, eklem lubrikasyonuna 

katkı, basıncın dağıtılması, stabiliteye 

destek (bu nedenle yeni tekniklerde 

labrumun korunması tamiri ile 

dejenerasyonun engellenmesi 

hedefleniyor) 



Labral Yırtıklarda Egzersiz 

• MRI sonucu daha sık tanı alan bir sorun, fizik tedavi yaklaşımları? 

• Ön kalça ve kasık ağrısı 

• Cerrahi öncesi 10-12 haftalık konservatif tedavi öneriliyor 

• Güçlendirme egzersizleri (kuvvet kolunu giderek uzatarak), 

propriosepsiyon, denge, weight-bearing egzersizler, fonksiyonel aktiviteler  

• Labral patolojilerde kalça fleksör kas gücünde azalma saptanıyor-İliopsoas 

ve Rectus femoris’in kalça kapsülüne anteriordan verdiği destek 

vurgulanıyor 

• Groh MM, Herrera J. A comprehensive review of hip labral tears. Curr Rev Musculoskelet Med 2009. 

• Hunt D, Clohishy J, Prather H. Acetabular tears of the hip in women. Phys Med Rehabil Clin N Am 2007. 



FAI (Femoroacetabular 

İmpingement) 

• Pelvic/Gluteal Güçlendirme 

• Kor stabilite 

• Stretching (hafif) 

• Kalça fleksör ve TFL kas 

aktivitesinde azalma saptanmış 

(Casartelli, 2011) 
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