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ÖNSÖZ
Değerli Meslektaşlarım,
10. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi’ni 2018 yılında Ankara’da gerçekleştireceğiz.
Kongre omuz ve dirsek cerrahisi ve rehabilitasyonu ile ilgili güncel bilgi ve beceri
uygulamalarından oluşmaktadır. Bildiğiniz gibi günümüzde bilgiye ulaşma geçmişe
göre çok daha hızlı ve kolay olmasına rağmen kongredeki temel amacımız kişilerin
deneyimlerini paylaşması, modeller ve pratik uygulama aracılığıyla becerinin
geliştirilmesidir.
Bu amaçla, kongreyi yurtiçi ve yurtdışından omuz ve dirsek cerrahisi konusunda
deneyimleri olan davetli konuşmacılarımız onurlandıracaktır.
Bilimsel ve sosyal yönden dolu dolu geçeceğine inandığım kongrede, başkentimizde
buluşmak dileği ile…
Saygılarımla
Prof. Dr. Şenol Akman
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KONGRE DÜZENLEME KURULU
Onursal Başkan
Selçuk BÖLÜKBAŞI
Kongre Başkanı
Şenol AKMAN
Kongre Sekreterleri
Umut AKGÜN
Ulunay KANATLI

ÜYELER
Mustafa KARAHAN
Mehmet DEMİRTAŞ
Taner GÜNEŞ
Ata Can ATALAR
Ufuk NALBANTOĞLU
Barış KOCAOĞLU
Kerem BİLSEL
Mehmet ARMANGİL
Ali ÖÇGÜDER

KONGRE YÖNETIM KURULU
Mustafa KARAHAN
Şenol AKMAN
Mustafa ÖZKAN
Barış KOCAOĞLU
Kerem BİLSEL
Taner GÜNEŞ
Umut AKGÜN
Nuri AYDIN
Ali ERŞEN
Mehmet ARMANGİL
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Program
Özeti

08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:50
18:00
18:30
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Bizim öykümüz

KONFERANS-3: Omuz ve dirsekte
nörolojik yaralanmalar
Özel Oturum
“SECEC travelling fellow” izlenimleri

Kahve Molası

PANEL-2: Her çıkık öne değildir

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1

Workshop: Omuz çevresi
enjeksiyon uygulamaları

Öğle Yemeği

KONFERANS-2: Origosundan insersiyosuna
biseps tendonu

PANEL-1: Omuz instabilitesinde
kemik defektler

Kahve Molası

KONFERANS-1: SECEC Başkanı konferansı

AÇILIŞ

KURS-1: Omuz ve dirsekte açık ve
artroskopik anatomi

Salon A

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2

KURS-2: Klavikula kırıkları

Salon B

22 Mart 2018, Perşembe
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3

KONFERANS-6: Genç hastalarda omuz artrozu

Kahve Molası

PANEL-5: Keşke ameliyat etmeseydim

KONFERANS-5: Proksimal humerus kırıkları
cerrahisinde komplikasyonlar ve çözümleri

Workshop: Cerrahlar için pratik fizyoterapi
ve rehabilitasyon (Rotator manşet)

Öğle Yemeği

PANEL-4: Proksimal humerus kırıkları

KONFERANS-4: Revizyon revers omuz artroplastisi
- glenoid kemik kaybında çözümler

Kahve Molası

KURS-3: Humerus distal
uç kırıkları (teknik)

Salon A

SÖZLÜ BİLDİRİLER-4

PANEL-3: Kompleks dirsek çevresi
kırıklar (vaka üzerinden)

KURS-4: Omuz muayenesi
ve görüntüleme

Salon B

23 Mart 2018, Perşembe
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22 - 23 - 24 Mart 2018

PROGRAM ÖZETİ

08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00

8

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ

KONFERANS-10: Kısmi rotator kılıf
yırtıklarının tamiri

PANEL-9: Akromiyoklavikular ve
sternoklavikular eklem sorunları

Kahve Molası

PANEL-8: Omuz cerrahisi ve enfeksiyon

KONFERANS-9: Omuz ve dirsekte
rejeneratif çözümler

KURS-6: Akut dirsek çıkığı

Salon B

AKILCI İLAÇ

Workshop: Cerrahlar için pratik fizyoterapi
ve rehabilitasyon (Donuk Omuz)

Öğle Yemeği

KONFERANS-8: Omuz instabilitesinde
revizyon cerrahisi

PANEL-7: Ters Protez

KONFERANS-7: Subskapularis yırtıkları

Kahve Molası

PANEL-6: Tamir edilemeyen
rotator manşet

KURS-5: Pediatrik dirsek kırıkları

Salon A

24 Mart 2018, Cumartesi
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:20
17:30
17:45
18:00

Panel 4: Skapular diskinezi

Kahve Molası

Panel 3: Anterior omuz instabiliteleri

Konferans 2: Rotator manşet tamirinde yenilikler

Öğle Yemeği

Panel 2: Rotator Manşet Tendinopatisi:
Tedavi Bilmecesi

Konferans 1: Dirsek cerrahisinden sonra rehabilitasyon

Kahve Molası

Panel 1: Omuzun az bilinenleri

Açılış

Salon B

24 Mart 2018, Cumartesi (Fizyoterapi)
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22 - 23 - 24 Mart 2018

PROGRAM ÖZETİ

Bilimsel
Program
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22 Mart 2018
08:00 - 08:50
08:00 - 08:10
08:10 - 08:20
08:20 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 08:50
08:00 - 08:50
08:00 - 08:10
08:10 - 08:20
08:20 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 08:50

Salon - A
KURS-1: Omuz ve dirsekte açık ve artroskopik anatomi
Oturum Başkanı: Bülent Bektaşer
Omuz anatomisi ve omuza açık cerrahi yaklaşım
Gökhan Çakmak
Omuzun artroskopik anatomisi
Burak Yağmur Öztürk
Dirsek anatomisi ve dirseğe açık cerrahi yaklaşım
Mehmet Kapıcıoğlu
Dirseğin artroskopik anatomisi
Murat Aşcı
Tartışma
Salon - B
KURS-2: Klavikula kırıkları
Oturum Başkanı: Ali Erşen
Klavikula cisim kırıklarına konservatif yaklaşım
Klavikula cisim kırıklarına cerrahi yaklaşım
Klavikula lateral uç kırıkları
Kaynamayan klavikulaya yaklaşım
Tartışma

Ali Erşen
Afşar Özkut
M. Faik Seçkin
Kerem Canbora

Salon - A
09:00 - 09:30

AÇILIŞ

09:30 - 10:00

KONFERANS-1: SECEC Başkanı Konferansı
Oturum Başkanı: Mehmet Demirhan
Konuşmacı: Roger Emery

10:00 - 10:30

Kahve Molası

10:30 - 12:00

PANEL-1: Omuz instabilitesinde kemik defektler
Oturum Başkanları: Ahmet Ekin, Mahmut Uğurlu
Kemik defektlerinin matematiği
Kemik bankart lezyonlarında artroskopik ve açık tamir
Glenoid kemik kayıplarında kemik blok uygulamaları
Hill Sachs lezyonlarına yaklaşım
Tartışma

10:30 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 11:50
11:50 - 12:00

Umut Akgün
Mahir Mahiroğulları
Kerem Bilsel
Barış Kocaoğlu

12:00 - 12:30

KONFERANS-2: Origosundan insersiyosuna biseps tendonu
Oturum Başkanı: Işık Akgün
Konuşmacı: Mustafa Karahan

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

13:00 - 14:00

Workshop: Omuz çevresi enjeksiyon uygulamaları
Oturum Başkanı: Tahsin Beyzadeoğlu
Konuşmacı: Levent Ulusoy
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Salon - A
14:00 - 15:30
14:00 - 14:06
14:06 - 14:12
14:12 - 14:18

14:18 - 14:24
14:24 - 14:30
14:30 - 14:36
14:36 - 14:45
14:45 - 14:51

14:51 - 14:57
14:57 - 15:03
15:03 - 15:09
15:09 - 15:15
15:15 - 15:21
15:21 - 15:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1
Oturum Başkanı: Murat Demirel
SS-01 Dejeneratif rotator manşet yırtıklarının cerrahisinde
Yener Yoğun
preoperatif radyolojik kriterlerin fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisi
SS-02 Omuz subakromiyal sıkışma sendromunun tedavisinde
Samir Jalilov
manipulasyon ve mobilizasyon uygulamalarının etkinliğinin
değerlendirilmesi
SS-03 Rotator manşet yırtığının konservatif tedavisinde
Ezgi Türkmen
video öğretili rehabilitasyon programının fizyoterapist gözetimli
rehabilitasyon programı ile karşılaştırılması
SS-04 Artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası rehabilitasyon:
Dilara Kara
İki farklı protokolün karşılaştırıldığı quasi-randomize çalışma
SS-05 Full-can egzersizinin 3-boyutlu skapular kinematik analizi:
Elif Turgut
Artan yüklenme seviyesinin etkisi
SS-06 Subakromiyal sıkışma sendromu olan bireylerde yüksek
Dilara Kara
elevasyon açılarında yapılan skapular retraksiyon egzersizleri
sırasında trapezius kas aktivasyonu
Tartışma
SS-07 Omuz artroskopisinde P.acnes insidansı ve
Mehmet Soyarslan
klinik sonuçları: Glenohumeral eklem ve subakromiyal Aralık
arasında fark var mıdır?
SS-08 Donuk omuz tedavisinde oral kortikosteroid
Ali Erşen
ve egzersizin karşılaştırılması
SS-09 Artroskopik rotator manşet tamiri uygulanan
İsmail Türkmen
hastalarda görülen deltoid kası hacim değişikliklerinin klinik skorlara etkisi
SS-10 Rotator cuff yırtıklarının tedavisinde yeni transosseöz
Mehmet Arıcan
bir cihazın klinik ve fonksiyonel sonuçları: Sharc-FT®
SS-11 Artroskopik ve mini açık rotator manşet yırtığı
Canan Gönen Aydın
cerrahisinin izokinetik kas gücü, omuz eklemi propriosepsiyonuna etkisi
SS-12 Revers omuz protezi yaptığımız hastalarda erken dönem
Emre Ergen
sonuçlarımız
Tartışma
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Salon - B
14:00 - 15:30
14:00 - 14:06
14:06 - 14:12

14:12 - 14:18
14:18 - 14:24
14:24 - 14:30
14:30 - 14:36
14:36 - 14:45
14:45 - 14:51
14:51 - 14:57
14:57 - 15:03
15:03 - 15:09
15:09 - 15:15
15:15 - 15:21
15:21 - 15:30

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2
Oturum Başkanı: Mehmet Fatih Güven
SS-13 Rotator manşetin kısmi yırtıklarının tedavisinde tam
Arel Gereli
kata çevirerek tamir iyileşme yanıtını arttırır
SS-14 Obstetrik Brakiyel Pleksus Palsi (OBPP)’li pediatrik
Ercan Hassa
hastalarda yapılan omuz bölgesi cerrahilerinin osseöz
remodelizasyon ve periskapular kaslar üzerindeki etkilerinin
ortaya konulması: Manyetik rezonans çalışması
SS-15 İzole subskapularis yırtıklarının artroskopik
Tacettin Ayanoglu
tedavisinde korakoplastinin etkisi
SS-16 Subakromiyal aralık ve humeral migrasyon radyografi
Mustafa Özer
ve MRI ile ne kadar farklılık gösterir?
SS-17 Trombositten zengin plazma enjeksiyonunun rotator Murat Demiroğlu
manşet tendinopatisi tedavisindeki kısa dönem sonuçları
SS-18 Skapular morfoloji ölçümlerinin supraspinatus
Fatma Ebru Koku
tendiniti ile ilişkisi
Tartışma
SS-19 Masif rotator manşet rekonstrüksiyonunun biseps tendonu Tansel Mutlu
tenodezi ile birlikte güçlendirilmesi için yeni bir teknik
SS-20 Epidermal growth faktör (EGF) ve EGF yüklenmiş
İsmail Aykut Koçyiğit
polikaprolakton (PCL) skafoldun tendon defekt iyileşmesine etkileri
SS-21 Skapula morfolojisi ile rotator manşet yırtığı arasındaki ilişki Onur Tunalı
SS-22 Rotator manşet muskülotendinöz bileşke
Mehmet Kerem Canbora
bölge yırtıkları: Nasıl tahmin ederiz?
SS-23 Omuz artroplastisinde görüntü işleme
Majid Mohammad Sadeghi
ile cerrahi hassasiyetin arttırılması
SS-24 Süperior kapsül rekonstrüksiyonunda hücresiz insan
Fatih Yıldız
dermal grefti ve tensor fasya lata otogreftinin karşılaştırılması:
Tavşan modelinde histolojik ve biyomekanik çalışma
Tartışma
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15:30 - 15:40
15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:10
16:10 - 16:30

Salon - A
PANEL-2: Her çıkık öne değildir
Oturum Başkanları: Osman Güven, Ali Öçgüder
Posterior instabilite
Çok yönlü instabilitede cerrahi yaklaşım
Çok yönlü instabilitede konservatif yaklaşım
Kilitli çıkıklar
Tartışma

16:30 - 17:00

Kahve Molası

17:00 - 17:30

KONFERANS-3: Omuz ve dirsekte nörolojik yaralanmalar
Oturum Başkanı: Sinan Adıyaman
Konuşmacı: Aydın Yücetürk

17:30 - 17:50

Özel Oturum: Omuz artroskopisi yapanlarda kas iskelet sorunları
Oturum Başkanı: Mahir Mahiroğulları
Konuşmacı: Mehmet Uğur Özbaydar

17:50 - 18:00

“SECEC travelling fellow” izlenimleri

18:00 - 18:30

Bizim öykümüz

15:30 - 16:30

Ahmet Atay
Ulunay Kanatlı
İrem Düzgün
Sercan Akpınar

Arel Gereli
Selçuk Bölükbaşı
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08:00 - 09:00
08:00 - 08:10
08:10 - 08:20
08:20 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 09:00

08:00 - 09:00
08:00 - 08:10
08:10 - 08:20
08:20 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 09:00

Salon - A
KURS-3: Humerus distal uç kırıkları (teknik)
Oturum Başkanı: Cem Nuri Aktekin
Kırığa göre cerrahi yaklaşım
Çift kolon kırıklarında osteosentez teknikleri
Koronal makaslama kırıklarına yaklaşım
Cerrahi sonrası komplikasyonlar ve çözümleri
Tartışma
Salon - B
KURS-4: Omuz muayenesi ve görüntüleme
Oturum Başkanı: Mehmet Demirtaş
Rotator manşet patolojisinde muayene ve klinik değerlendirme
Rotator manşet patolojisinde radyolojik değerlendirme
Omuz instabilitelerinde muayene ve klinik değerlendirme
Omuz instabilitelerinde radyolojik değerlendirme
Tartışma

09:00 - 10:30

PANEL-3: Kompleks dirsek çevresi kırıklar (vaka üzerinden)
Oturum Başkanı: Ufuk Nalbantoğlu
4 vaka üzerinden
Ata Can Atalar, Hakan Özsoy, Mustafa Özkan, Oğuz Durakbaşa

10:30 - 11:00

Kahve Molası

11:00 - 11:30

Young Lae Moon
Üstün Aydıngöz
Young Lae Moon
Üstün Aydıngöz

Salon - A
KONFERANS-4: Revizyon revers omuz artroplastisi - glenoid
kemik kaybında çözümler
Oturum Başkanı: Mehmet Demirtaş
Konuşmacı: Jörn Kircher

11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:30

PANEL-4: Proksimal humerus kırıkları
Oturum Başkanları: Selçuk Bölükbaşı, Oğuz Durakbaşa
Konservatif tedavi sonuçları
Osteosentez sonuçları
Artroplasti sonuçları
Konservatif ve cerrahi tedavi sonrası fizyoterapi
Tartışma

12:30 - 14:00

Öğle Yemeği

11:30 - 12:30

Onur Başcı
Ali Öçgüder
Arel Gereli
Murat Kayalar
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Osman Güven
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13:00 - 14:00

Salon - A
Workshop: Cerrahlar için pratik fizyoterapi ve rehabilitasyon (Rotator manşet)			
Oturum Başkanı: Kerem Bilsel
Konuşmacı: Derya Çelik

14:00 - 14:30

KONFERANS-5: Proksimal humerus kırıkları cerrahisinde komplikasyonlar ve çözümleri
Oturum Başkanı: Sercan Akpınar
Konuşmacı: Şenol Akman

14:30 - 15:30

PANEL-5: Keşke ameliyat etmeseydim
Oturum Başkanı: Şenol Akman
5 vaka 5 kişi
Mehmet Demirtaş, Mehmet Uğur Özbaydar, Mehmet Demirhan,
Ufuk Nalbantoğlu, Mustafa Karahan

15:30 - 16:00

Kahve Molası

16:00 - 16:30

KONFERANS-6: Genç hastalarda omuz artrozu
Oturum Başkanı: Mustafa Karahan
Konuşmacı: Roger Emery
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Salon - A
16:30 - 18:00
16:30 - 16:36
16:36 - 16:42
16:42 - 16:48
16:48 - 16:54
16:54 - 17:00
17:00 - 17:06
17:06 - 17:15
17:15 - 17:21
17:21 - 17:27

17:27 - 17:33
17:33 - 17:39

17:39 - 17:45
17:45 - 17:51
17:51 - 18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER-3
Oturum Başkanı: Abdullah Demirtaş
SS-25 Korakoklaviküler ligament rekonstrüksiyonu tekniğinde
Onur Kocadal
tünel pozisyonuna göre kemik yoğunluğunun değerlendirilmesi
SS-26 Erişkin klavikula orta 1/3 diyafiz parçalı kırıklarının
Fırat Seyfettinoğlu
anatomik kilitli plak ile tedavisi
SS-27 Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde
Murad Pepe
deltoid-split ve delto-pektoral açılımların karşılaştırılması
SS-28 Humerus distal AO TipC kırıklarında olekranon osteotomisi
Erdal Uzun
ve bikondiler plak uygulama sonuçlarımız
SS-29 Farklı distal kilitleme mekanizması olan intramedüller
Tunay Erden
humerus çivilerinin biyomekanik karşılaştırması
SS-30 Humerus proksimal kırıklı çıkıklarda açık redüksiyon kilitli Ramazan Atiç
anatomik plak vida ile tespit sonuçlarımız
Tartışma
SS-31 Akromioklavikuler eklem çıkığının cerrahi tespitinde Fırat Seyfettinoğlu
Sentetik Ligaman (surgilig) tekniğinin etkinliği
SS-32 Stabil olmayan distal klavikula kırıkları (Neer Tip 2):
Kemal Gökkuş
komplikasyonlar ve fonksiyonel sonuçlar açısından
literatürün gözden geçirilmesi
SS-33 Omuz kırıklı çıkıklarında ender görülen vasküler
Murat Aşcı
komplikasyonlar
SS-34 Cerrahi tedavi edilen 55-70 yaş aralığında yaşlı
Mehmet Soyarslan
olguların çok parçalı humerus üst uç kırıklarında konvansiyonel titanium
plak ve PEEK plak uygulamalarımız: Radyolojik ve klinik fark varmı?
SS-35 Parçalı proksimal humerus kırıklarının tedavisinde
Mahmut Kalem
çimentolu ile çimentosuz hemiartroplasti sonuçlarının karşılaştırılması
SS-36 Artroskopik korakoklavikular ligaman rekonstrüksiyonu
Murat Aşcı
Tartışma
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Salon - B
16:30 - 18:00
16:30 - 16:36
16:36 - 16:42
16:42 - 16:48

16:48 - 16:54
16:54 - 17:00
17:00 - 17:06
17:06 - 17:15
17:15 - 17:21
17:21 - 17:27
17:27 - 17:33
17:33 - 17:39
17:39 - 17:45
17:45 - 17:51
17:51 - 18:00

SÖZLÜ BİLDİRİLER-4
Oturum Başkanı: Burak Yağmur Öztürk
SS-37 Travmatik ilk omuz çıkıklarında glenoid çapları ile
Mesut Tahta
bankart lezyonu oluşma riski ilişkilidir
SS-38 Yaşlı hastalarda dirsek kırığı cerrahisinde ultrason eşliğinde Faruk Çiçekci
infraklavikular sinir bloğu yeterli anestezi ve analjezi sağlayabilir mi?
SS-39 Lateral epikondilit tedavisinde ekstracorporeal shock Abdulkadir Aydın
wave therapy ile el bileği extansör splinti uygulamasının etkinliği ve 			
karşılaştırılması; prospektif randomize çalışma
SS-40 Dirsek terrible triad vakaların da koronoidin transosseoz Hasan Ulaş Oğur
sütürlerle tamiri
SS-41 Öğrenme eğrisinde saat 5:30 portalinin klinik güvenliği Kadir Büyükdoğan
SS-42 Dirsek posteromedial rotatuar instabilitesi: Multibody Gökhan Karademir
model kinematik çalışma
Tartışma
SS-43 Kapitellum Tip 1 kırıklarında farklı açılarda uygulanan Nazmi Bülent Alp
başsız kanüle vida fiksasyonunun 4 farklı kombinasyonunun
sonlu elemanlar analizi
SS-44 40 yaş üzeri rekürren anterior travmatik omuz
Ahmet Kulduk
instabilitesinde artroskopik bulgular
SS-45 Buford kompleksinin labral patolojilere etkisi
Mustafa Özer
SS-46 Baş üstü sporlarda glenohumeral mobilite ve skapular
Elif Turgut
kinematik adaptasyonların incelenmesi: Su topu oyuncuları
ve asemptomatik kontrollerin karşılaştırılması
SS-47 Artroskopik bankart cerrahisi sonrası erken dönemde
Ceyda Sevinç
tam eklem hareket açıklığının sağlanmasını etkileyen demografik
ve klinik faktörler
SS-48 Distal triseps tendon rüptürlerinde düğümsüz primer tamir Murat Aşcı
Tartışma
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08:00 - 09:00
08:00 - 08:10
08:10 - 08:20
08:20 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 09:00

Salon - A
KURS-5: Pediatrik dirsek kırıkları
Oturum Başkanı: Abdullah Eren
Suprakondiler kırıklar
Kondil kırıkları
Montegia kırıklı çıkıkları
Sekelleri ve tedavi seçenekleri
Tartışma

Abdullah Eren
Serkan Aykut
Akif Muhtar Öztürk
Sinan Bilgin

Salon - B
08:00 - 09:00
08:00 - 08:10
08:10 - 08:20
08:20 - 08:30
08:30 - 08:40
08:40 - 09:00

KURS-6: Akut dirsek çıkığı
Oturum Başkanı: Şadan Ay
İnstabilite kriterleri ve konservatif yaklaşım
Primer bağ onarımları
Kırıklı çıkıklarda cerrahi yaklaşım
Komplikasyonlar
Tartışma

09:00 - 09:20
09:20 - 09:40
09:40 - 10:00
10:00 - 10:20
10:20 - 10:30

Salon - A
PANEL-6: Tamir edilemeyen rotator manşet
Oturum Başkanları: Taner Güneş, Egemen Turhan
Kısmi tamirler
Tendon transferi
Superior kapsüler rekonstrüksiyon
Konservatif tedavi
Tartışma

10:30 - 11:00

Kahve Molası

11:00 - 11:30

KONFERANS-7: Subskapularis yırtıkları
Oturum Başkanı: Mustafa Özkan
Konuşmacı: Akın Çil

11:30 - 12:30
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:30

PANEL-7: Ters protez
Oturum Başkanları: Ata Can Atalar, Teoman Atıcı
Kırıkta ters protez
Kılıf yırtığı artropatisinde ters protez
Revizyon cerrahisinde ters protez kullanımı
Komplikasyonlar
Tartışma

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

09:00 - 10:30
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Ahmet Fırat
Akın Çil
Bülent Dağlar
Mahmut Kömürcü

Hakan Turan Çift
Mehmet Armangil
Akın Çil
Elif Turgut

Mustafa Özkan
Hayrettin Kesmezacar
Ata Can Atalar
Mahmut Uğurlu
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13:00 - 14:00

Salon - B
Workshop: Cerrahlar için pratik fizyoterapi ve rehabilitasyon (Donuk Omuz) 			
Oturum Başkanı: Ali Erşen
Konuşmacı: Derya Çelik

13:30 - 14:00

Salon - A
KONFERANS-8: Omuz instabilitesinde revizyon cerrahisi
Oturum Başkanı: Şenol Akman
Konuşmacı: Mehmet Demirhan

14:00 - 14:30

KONFERANS-9: Omuz ve dirsekte rejeneratif çözümler
Oturum Başkanı: Barış Kocaoğlu
Konuşmacı: Young Lae Moon

14:30 - 15:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:30

PANEL-8: Omuz cerrahisi ve enfeksiyon
Oturum Başkanları: Gazi Huri, Egemen Altan
Preoperatif hazırlık ve riskler
Kapalı ve açık cerrahi sonrasında enfeksiyon
Artroplasti sonrasında enfeksiyonu nasıl tanırım ?
Artroplasti sonrasında enfeksiyonu nasıl tedavi ederim ?
Tartışma

15:30 - 16:00

Kahve Molası

16:00 - 17:00

PANEL-9: Akromiyoklavikular ve sternoklavikular eklem sorunları
Oturum Başkanları: Cemil Ertürk, Onur Tunalı
Akut çıkıklarda cerrahi tedavi
Taner Bekmezci
Kronik instabilitelerde cerrahi tedavi
Taner Güneş
Akromiyoklavikular artroz
Cem Zeki Esenyel
Sternoklavikular eklem sorunları
Mustafa Yel
Tartışma

16:00 - 16:10
16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 17:00
17:00 - 17:30

Semih Dedeoğlu
Nuri Aydın
Volkan Öztuna
Jörn Kircher

KONFERANS-10: Kısmi rotator kılıf yırtıklarının tamiri
Oturum Başkanı: Kerem Bilsel
Konuşmacı: Jörn Kircher
Salon - B

17:00 - 17:30

Akılcı ilaç kullanımı

Murat Demirel
Salon - A

17:30 - 18:00

KAPANIŞ VE ÖDÜL TÖRENİ
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Fizyoterapi
09:00 - 09:15

Açılış

09:15 - 10:30

10:15 - 10:30

Panel 1: Omuzun az bilinenleri
Oturum Başkanları: Arzu Razak Özdinçler, Yıldız Akbaba
Rotator manşet tamirlerinden sonra yüklenme stratejileri
Gamze Kuş
Biseps tendon patolojileri ile omuz patolojileri arasındaki ilişki Şule Badıllı Demirbaş
Glenohumeral mobilizasyonun etkisi plasebo mu?
Görkem Dizdar
Omuz rehabilitasyonunda geleneksel yöntemlere
Sezen Karabörklü Argut
karşı yeni yöntemler
Tartışma

10:30 - 11:00

Kahve Molası

11:00 - 11:15

Konferans 1: Dirsek cerrahisinden sonra rehabilitasyon
Oturum Başkanı: Volga Bayrakcı Tunay
Konuşmacı: Tüzün Fırat

11:15 - 12:30
11:15 - 11:30
11:30 - 11:45
11:45 - 12:00
12:00 - 12:15
12:15 - 12:30

Panel 2: Rotator manşet tendinopatisi: Tedavi bilmecesi
Oturum Başkanları: Nevin Ergun, Baran Yosmaoğlu
Patoetyoloji ve santral sensitizasyon
Nuray Geçer Alaca
Değerlendirmede ne kadar başarılıyız ?
İlker Eren
Sınıflama odaklı tedavi
Ezgi Türkmen
Semptom modifikasyon yöntemi ile tedavi
Elif Turgut
Tartışma

12.30 - 14.00

Öğle Yemeği

14:00 - 14.30

Konferans 2: Rotator manşet tamirinde yenilikler
Oturum Başkanı: Gül Baltacı
Rotator manşet tamirinde superior kapsüler
rekonstruksiyon ve rehabilitasyonu

09:15 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 - 10:00
10:00 - 10:15

14:30 - 15:30
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50
14:50 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 15:30

Akın Çil, İrem Düzgün

Panel 3: Anterior omuz instabiliteleri
Oturum Başkanları: Necmiye Ün, Mustafa Karahan
Anterior instabilitede yumuşak doku ve kemik blok
Egemen Turhan
tekniklerinin avantajları, dezavantajları		
Yumuşak doku ve kemik blok tekniklerinde post-op
Özge Çınar Medeni
rehabilitasyon ve farkları
SLAP lezyonunda cerrahi yöntemler
Ulunay Kanatlı
SLAP lezyonunda post-op rehabilitasyon
Selda Başar
Tartışma
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15.30 - 16:00

Kahve Molası

16:00 - 17:00

Panel 4: Skapular diskinezi
Oturum Başkanları: Deran Oskay, Bahar Anaforoğlu
Skapular diskinezinin omuz patolojileri ile ilişkisi
Değerlendirme
Skapular diskinezide egzersiz
Tartışma

16:00 - 16:15
16:15 - 16:30
16:30 - 16:45
16:45 - 17:00
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Derya Çelik
Serdar Demirci
Dilara Dönder

Sözlü
Bildiriler

10. Omuz
Omuz ve
ve Dirsek
Dirsek Cerrahisi
Cerrahisi Kongresi
Kongresi
10.
21-24 Mart 2018 Hilton Hotel - Ankara

[SS-01]
Dejeneratif rotator manşet yırtıklarının cerrahisinde preoperatif radyolojik kriterlerin
fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisi
Yener Yoğun1, Mehmet Armangil1, Çağdaş Basat2
1
Ankara
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Ortopedi
ve
Travmatoloji
ABD/Ankara
2
Kırşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD/Kırşehir
Amaç: Skapuler morfolojinin farklı radyolojik parametrelerinin (akyomiyon indeks, kritik omuz açısı ve
lateral akromiyon açısı) güvenilirliğini değerlendirmek ve dejeneratif rotator manşet hastalığının varlığı
için bireysel öngörüm gücünü belirlemektir.
Yöntem: Bu çalışmada; 01.01.2010 ile 01.01.2017 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde rotator manşet yırtığı nedeniyle artroskopik
olarak opere edilen, toplam 287 hasta değerlendirilmiştir. Opere edilenlerin 204’ü kadın, 83’ünü erkek
hastalar oluşturmaktadır. Hastaların yaş ortalaması 60,29 iken (maksimum:80, minimum:37), 213 hasta
sağ tarafından, 74 hasta ise sol tarafından opere edilmiştir. Preoperativ ve postoperativ rutin kontrole
gelen hastalara poliklinik şartlarında constant ve oxford omuz skorları uygulanmıştır. Hastaların
ameliyat öncesinde tanısal amaçlı çekilen MR görüntüleri değerlendirmeye alınmıştır. Hastaların MR
görüntülerinde lateral akromiyal açı (LAA), akromial indeks (Aİ) ve kritik omuz açısı (KOA) ölçülmüştür.
Bulgular: Katılımcıların preoperatif MR görüntülerinde ölçülen ortalama krtik omuz açı değeri 37,53±4,39,
ortalama akromiyon indeks değeri 0,77±0,07, ortalama lateral akromiyal açı değeri 74,45±5,2’dir
(Litaratür ile uyumlu). Postoperatif oxford ve constant ile Aİ, KOA, LAA arasında ilişki bulunamamıştır.
Sonuç: Akromiyon indeksi, lateral akromiyon açısı ve kritik omuz açısı, dejeneratif rotator manşet
yırtıklarının varlığını tahmin etmede kullanılabilecek parametrelerdir. Ama hastalığın progresyonunu
karar kılmada anlamlı değeri yoktur.
Anahtar Kelimeler: akromiyal indeks, akromiyal morfoloji, kritik omuz açısı, lateral akromiyal açı,
rotator manşet yırtığı
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[SS-02]
Omuz Subakromiyal Sıkışma Sendromunun Tedavisinde Manipulasyon ve Mobilizasyon
Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Samir Jalilov1, Sibel Çağlar Okur2, Nil Sayıner Çağlar3
1
Özel Doğa Hospital Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon Kliniği
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
Kliniği
Amaç: Subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) supraspinatus tendonun, bisipital tendon ve subakromiyal
bursanın humerus ile korakoakromial ark arasında sıkışması sonucu gelişir. Omuz ağrısının en sık
nedenlerinden biridir. Manuel terapi yöntemleri ve egzersiz fizik tedavi modaliteleri non invaziv ve
başarılı sonuç alınan tedavilerdir.
Gereç-Yöntem: SSS tanılı yaş ortamalalrı 50.2± 8.35 olan 50 hasta (32 kadın,18 erkek ) randomize
randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup1 haftada 3 kez omuz mobilizasyonu ve ev egzersiz programına
alınıp, grup 2 ev egzersiz programına alındı. 0. 2. ve 6. haftalarda değerlendirildi. Tüm hastalar, hareket,
gece ve istirahat ağrısı için görsel analog skala (VAS), eklem hareket açıklığı (EHA) ve kas gücü,
günlük yaşam aktiviteleri (GYA) parametrelerini içeren Constant fonksiyonel değerlendirme skalası ile
değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında yaş ortalaması, cinsiyet, dominant el, etkilenen omuz, şikayet süresi benzer
dağılıma sahipti (p>0,05). İstirahat, hareket ve gece ağrısında her iki grupta da tedavi öncesine göre 2.
hafta ve 6. hafta sonunda istatiksel olarak anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Kas gücü ve günlük yaşam
aktivitelerini içeren Constant skorunda tedavi öncesine göre 2.hafta ve 6. hafta sonunda istatiksel olarak
anlamlı iyileşme bulundu (p<0,05). Her iki grup birbiri ile karşılaştırıdlıgında gru 1 de Constant skorunda
tedavi grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında 2. ve 6. hafta sonu değerleri anlamlı olarak yüksek
bulundu (p<0,05).
Sonuç: omuz mobilizasyon egzersizlerinin sadece egzersize göre üstün olduğunu saptadığımız
çalışmamızda. Omuz mobilizasyonunun non-invaziv, güvenli, kolay uygulanabilir olduğu kanaatindeyiz.
Daha çok vaka ile yapılacak, farklı mobilizasyon tekniklerinin kulanıldığı çalışmaların faydalı olacağı
kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Egzersiz tedavisi, rehabilitasyon, manuel terapi, mobilizasyon, subakromiyal
sıkışma sendromu
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[SS-03]
Rotator manşet yırtığının konservatif tedavisinde video öğretili rehabilitasyon programının
fizyoterapist gözetimli rehabilitasyon programı ile karşılaştırılması
Ezgi Türkmen1, Yıldız Analay Akbaba2, Süleyman Altun3
1
İstanbul Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2
İstanbul Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
3
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Aanabilim Dalı
Amaç: Bu çalışmanın amacı, parsiyel rotator manşet yırtıklarının konservatif tedavisinde kullanılacak bir
video öğretili rehabilitasyon programı geliştirerek bu programın ağrı, fonksiyonellik ve yaşam kalitesi
üzerine etkinliğinin saptanması ve fizyoterapist gözetimli rehabilitasyon programı kadar başarılı olup
olmadığının araştırılmasıdır.
Metod: Çalışmaya 24 gönüllü olgu dahil edildi. Bu olgular randomize biçimde iki gruba ayrıldı. Her
iki gruba da parsiyel rotator manşet yırtıklarının konservatif tedavisinde kullanılan ortak bir egzersiz
programı 6 hafta/12 seans boyunca iki farklı metodla uygulandı. Video Öğretili Rehabilitasyon (VÖR)
grubunda her bir egzersiz fizyoterapist tarafından videoda yer alan kişiye ayrıntılı olarak anlatıldı
ve egzersizleri gerçekleştirmesi istendi. Kaydedilen bu program olgulara izletildi ve uygulamaları
gözlemlendi. Fizyoterapist tarafından olgulara herhangi bir geri bildirim verilmedi. Fizyoterapist
Gözetimli Rehabilitasyon (FGR) grubunda ise fizyoterapistin egzersizleri bire bir öğretmesi yoluyla
olgular egzersizleri gerçekleştirdi. Hastalar tedavi öncesi ve 6 haftalık tedavi sonrası omuz ekleminin
hareket açıklığı, ağrı ve fonksiyonel durum bakımından değerlendirildi. Ayrıca tedavi sonrası hastaların
tedaviden memnuniyet düzeyleri sorgulandı.
Bulgu: Tedaviye katılan tüm olguların yaş ortalaması 50,63±8,74 yıl ve kadın/erkek oranı 8/16 idi. Tedavi
öncesi grupların sosyodemografik özellikleri ve eklem hareket açıklığı, ağrı ve fonksiyonel durumları
açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir fark yoktu (p>0.05). Tedavi sonrası her iki grupta da
eklem hareket açıklığı, ağrı ve fonksiyonel durum açısından istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme
olduğu saptandı (p<0.05). Tedavi sonrasında internal rotasyon eklem hareket açıklığında fizyoterapist
gözetimli rehabilitasyon grubunun lehine görülen anlamlı farklılık (p=0.02) dışındaki parametreler
açısından gruplar arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Video öğretili rehabilitasyon grubunun
%58,3’ü, fizyoterapist gözetimli rehabilitasyon grubunun ise %75’i tedavi öncesine göre çok daha iyi
olduklarını belirttiler.
Sonuç: Bu çalışma ile rotator manşet yırtıklarının konservatif tedavisinde kullanılan video öğretili
rehabilitasyon programının eklem hareket açıklığı, ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkili olduğu ve
fizyoterapist gözetimli rehabilitasyon programı ile kıyaslanabilir düzeyde başarılı olduğu sonucuna
ulaşıldı. Anlamlı klinik sonuçlara rağmen fizyoterapist gözetimli rehabilitasyon grubundaki olguların
daha büyük bir oranının tedaviden çok daha memnun olduğu sonucuna ulaşıldı.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet yırtığı, rehabilitasyon, video öğretili rehabilitasyon, ağrı, egzersiz

26

10. Omuz
Omuz ve
ve Dirsek
Dirsek Cerrahisi
Cerrahisi Kongresi
Kongresi
10.
21-24 Mart 2018 Hilton Hotel - Ankara

Olguların grup içi ve gruplar arası omuz fleksiyon, abduksiyon, internal ve eksternal rotasyon
EHA ortalama değerlerinin karşılaştırılması
Tedavi Öncesi
ORT±SS

Tedavi Sonrası
p* Değeri
ORT±SS

Etki Büyüklüğü

Tedavi Öncesi
p** Değeri

Tedavi Sonrası
p** Değeri

0,12

0,55

0,75

0,71

0,15

0,29

0,12

0,02

Fleksiyon (º)
VÖR Grubu

130,17±23,00

164,42±11,07

0,000

1,49

FGR Grubu

114,67±24,39

161,08±15,90

0,000

1,90

Abduksiyon
(º)
VÖR Grubu

103,92±29,85

145,17±12,95

0,000

1,38

FGR Grubu

100,58±21,50

142,67±19,86

0,000

1,96

EksternalRotasyon (º)
VÖR Grubu

60,92±20,9

82,58±8,85

0,000

1,03

FGR Grubu

47,83±22,18

77,42±14,01

0,000

1,33

İnternal
Rotasyon (º)
VÖR Grubu

75,42±15,65

88,50±2,71

0,006

0,83

FGR Grubu

62,67±23,11

81,42±9,61

0,005

0,81

EHA: Eklem Hareket Açıklığı; VÖR: Video Öğretili Rehabilitasyon; FGR: Fizyoterapist Gözetimli Rehabilitasyon;
ORT: Ortalama; SS: Standart Sapma *Paired Sample T test, p<0,05 **Independent Sample T test, p<0,05
Olguların grup içi ve gruplar arası fonksiyonel durum ve VAS-aktivite ortalama ağrı değerlerinin
karşılaştırılması
Tedavi Öncesi
ORT±SS

Tedavi
Sonrası
ORT±SS

p* Değeri

Etki
Büyüklüğü

Tedavi Öncesi
p** Değeri

Tedavi
Sonrası p**
Değeri

VÖR Grubu

29,10±13,45

4,30±3,87

0,000

1,84

0,17

0,58

FGR Grubu

38,34±18,70

5,42±5,73

0,000

1,76

VÖR Grubu

6,75±1,91

1,17±0,83

0,000

2,92

0,61

0,42

FGR Grubu

6,42±1,24

1,42±0,66

0,000

4,03

DASH

VAS aktivite

VÖR: Video Öğretili Rehabilitasyon; FGR: Fizyoterapist Gözetimli Rehabilitasyon; DASH: Kol, Omuz ve El
Sorunları Anketi; VAS: Vizüel Analog Skala; Ort: Ortalama; SS: Standart Sapma *Paired Sample T test, p<0,05
**Independent Sample T test, p<0,05
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[SS-04]
Artroskopik Rotator Kılıf Tamiri Sonrası Rehabilitasyon: İki Farklı Protokolün Karşılaştırıldığı
Quasi-randomize Çalışma
Dilara Kara1, Elif Turgut1, Taha İbrahim Yıldız1, Serdar Demirci1, Leyla Eraslan1, Burak Ulusoy1, Gazi Huri2,
Egemen Turhan2, İrem Düzgün1
1
Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası uygulanan rehabilitasyonun, hastanın günlük yaşam
aktivitelerine dönüşü ve fonksiyonelliğinin geliştirilmesinde önemli yeri vardır. Ancak farklı rehabilitasyon
yaklaşımları ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri ile ilgili bir görüş birliği bulunmamaktadır. Bu
çalışmada, artroskopik rotator kılıf tamiri yapılan hastalarda iki farklı rehabilitasyon protokolünün erken
dönem sonuçlarını karşılaştırmak hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışmaya artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası iki farklı rehabilitasyon protokolüne alınan
toplam 57 hasta dahil edildi. 1. grupta (n=23, yaş: 59.0±8.4 yıl, VKI: 28.9±4.7 kg/m2) cerrahi sonrası
12 hafta boyunca, haftada 2 gün manuel terapi ve egzersiz eğitimi uygulandı. 2. grupta (n=34,
yaş:55.7±14.7 yıl, VKI:28.8±4.0 kg/m2) ise cerrahi sonrası ilk 6 hafta boyunca ev egzersiz programı,
sonrasında 6 hafta boyunca haftada 2 gün fizyoterapist gözetiminde egzersiz eğitimi uygulandı. Tüm
hastalar postoperatif 7-10. günden itibaren 16 haftalık aktivite modifikasyonu ve hasta eğitimi içeren
rehabilitasyon programına dahil edildi. Ayrıca her iki gruptaki bireylere tedavi günleri dışında evde
uygulayacakları standart bir ev egzersiz programı verildi. Bireylerin ağrı şiddeti ve omuz eklem hareket
açıklığı cerrahi sonrası 16 hafta süresince kaydedildi. Ek olarak, fonksiyonel aktivite düzeyi American
Shoulder Elbow Score (ASES) formu ve disabilite düzeyi The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand
Score (DASH) anketi kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel analizde tekrarlı ölçümler varyans analizi
ve Student’s t test kullanıldı.
Bulgular: Varyans analizi sonuçlarına göre, cerrahi sonrası 1. haftadan başlayarak postoperatif 16 hafta
süresince çalışma grupları arasında ağrı şiddeti ve omuz eklem hareket açıklığı arasında istatistiksel
bir farklılık gözlenmeden her iki grupta da izlenen süreçte gelişme gözlendi (p<0.05). Benzer şekilde,
cerrahi sonrası 16. haftada elde edilen ASES ve DASH skorlarında gruplar arasında istatistiksel olarak
fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası erken dönemde egzersiz programına eklenen manuel
tedavinin erken ve orta dönem takiplerde; ağrının azaltılması, omuz eklem hareket açıklığı ve
fonksiyonel aktivite düzeylerinin artırılmasına ilave bir katkısı olmadığı söylenebilir. Özellikle cerrahi
sonrası ilk 6 haftalık süreçte aktivite modifikasyonu ve ev egzersiz programı içeren rehabilitasyonun
fonksiyonel sonuçlar açısından erken dönemde yeterli olduğu görünmektedir. Bu çalışmanın sonuçları
yalnızca erken ve orta dönem takibe ışık tutmaktadır. İlerleyen çalışmalarda uzun dönem takipli ve
geniş örneklem büyüklüğüne sahip çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: rehabilitasyon, rotator kılıf, artroskopi
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[SS-05]
Full-can egzersizinin 3-boyutlu skapular kinematik analizi: Artan yüklenme seviyesinin etkisi
Elif Turgut, İrem Düzgün
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Amaç: Rehabilitasyon ve antrenman kapsamında, özellikle Supraspinatus kas kuvvetini arttırmak
amacıyla kullanılan Full-can egzersizi özellikle subakromial boşluğun hacmini koruması açısından
avantajlı kabul edilmektedir. Ancak egzersizin hem tüm fazlarını ve direnç seviyesinin omuz kinematiğine
etkisi konusunda yeterli kanıt bulunmamaktadır. Bu çalışma farklı direnç seviyeleri kullanılarak yapılan
full-can egzersizi esnasında meydana gelen skapular kinematiği araştırmak amacıyla planlandı.
Yöntem: Çalışmaya 30 sağlıklı birey dahil edildi. Bireye özel relatif direnç seviyesi BORG skalası
kullanılarak kinematik analiz öncesinde belirlendi. Üç-boyutlu omuz biyomekaniği elektromagnetik
sistem kullanılarak değerlendirildi. Bireyler omuz full-can egzersizini eksternal direnç uygulanmadan,
hafif direnç seviyesinde ve ağır direnç seviyesindeki durumlar altında tekrarladılar. Skapular internaleksternal rotasyon, yukarı- aşağı doğru rotasyon ve anterior-posterior tilt 30, 60, 90 ve 120 derece
humerotorasik elevasyonda Uluslararası Biyomekani Cemiyeti önerilerine göre analiz edildi. İstatistiksel
analizde Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi kullanıldı.
Bulgular: Dirence karşı yapılan full-can egzersizi sırasında genel olarak, skapulan daha fazla aşağı
rotasyon ve anterior tilt pozisyonundaydı (p < 0.05). Artan ağırlık ile skapular kinematikte meydana
gelen değişiklikler istatistiksel olarak anlamlı olmasına rağmen göreceli olarak ortalamalar arası fark
amplitüd olarak küçüktü (p < 0.05).
Sonuç: Elastik direnç kullanılarak yapılan full-can egzersizlerinde özellikle skapular aşağı doğru rotasyon
ve anterior tilt egzersizin çeşitli seviyelerinde etkilenmiştir. Bu skapular davranış sağlıklı bireylerde,
kişiye özel direnç altında glenoid kaviteyi optimal pozisyonda tutmak amacıyla yeniden organize
olan nöromuskuler sistemin cevabı olarak kabul edilebilir. Hafif direnç seviyesi terapatik açıdan daha
avantajlı kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler: omuz, egzersiz, fizyoterapi
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[SS-06]
Subakromiyal Sıkışma Sendromu Olan Bireylerde Yüksek Elevasyon Açılarında Yapılan Skapular
Retraksiyon Egzersizleri Sırasında Trapezius Kas Aktivasyonu
Dilara Kara1, Gülcan Harput1, Gazi Huri2, İrem Düzgün1
1
Hacettepe Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Fakültesi,Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
2
Hacettepe Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

Bölümü,Ankara

Amaç: Subakromiyal sıkışma sendromu (SSS) olan bireylerde, 90 derece ve üzerinde yapılan skapular
retraksiyon egzersizleri sırasında, trapezius kas aktivasyon miktarını belirlemek ve sağlıklı kontrollerle
farklılık olup olmadığını karşılaştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya SSS olan 22 (yaş: 31.8±10.7 yıl, VKI: 23.5±3.1 kg/m2) ve yaş ve cinsiyet eşleştirilerek
alınan 22 sağlıklı birey (yaş: 31.6±10.2 yıl, VKI: 23.7±2.9 kg/m2) dahil edildi. Retraksiyon egzersizleri
sırasında trapezius kasının üst, orta ve alt parçası aktivasyonu yüzeyel elektromiyografi ile değerlendirildi.
Çalışmada; elastik bantla yapılan, 90 derece omuz abduksiyonunda, dirsekler fleksiyonda skapular
retraksiyon ve baş üstü seviyeden aşağı çekme sırasında skapular retraksiyon egzersizi kullanıldı.
Egzersizlerin direnci Borg skalası kullanılarak orta direnç seviyesinde olacak şekilde kişiye özel olarak
belirlendi. Egzersizler sırasındaki üst, orta ve alt trapezius kas aktivitesi, kasların maksimum istemli
izometrik kontraksiyon (MVIC) sırasındaki kas aktivitesine oranlanarak, % MVIC olarak normalize
edildi. Egzersizler sırasındaki ağrı şiddeti visüel analog skalası kullanılarak sorgulandı. Trapezius kas
aktivitesinin iki grup arasındaki karşılaştırması için Mann Whitney U testi, egzersizler sırasında kasların
aktivasyon farkını test etmek için Friedman testi kullanıldı. Gereği halinde ikişerli karşılaştırmalar yapıldı
ve Bonferonni düzeltmesi kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Sağlıklı ve SSS olan bireylerde sırasıyla, 90 derece omuz abduksiyonundaki retraksiyon
egzersizinde; yüksek üst trapezius aktivasyonu (yaklaşık %53 MVIC; %51 MVIC), yüksek orta trapezius
aktivasyonu (yaklaşık %52,5 MVIC; %59 MVIC) ve düşük-orta şiddette alt trapezius aktivasyonu (yaklaşık
%26 MVIC; %23 MVIC) bulundu. Baş üstü seviyeden aşağı çekme sırasında skapular retraksiyon
egzersizinde ise; üst trapezius aktivasyonunun orta şiddet (yaklaşık %32 MVIC; %28 MVIC), orta trapezius
aktivasyonunun orta-yüksek şiddet (yaklaşık %45 MVIC; %45 MVIC) alt trapezius aktivasyonunun ise
düşük-orta şiddette (yaklaşık %26 MVIC; %21 MVIC) olduğu belirlendi. Gruplar arasındaki üst, orta ve
alt trapezius aktivasyonları her iki egzersiz için de benzer bulundu (p>0.05). Üst, orta ve alt trapezius
aktivasyonu egzersizler sırasında farklılık gösterdi (p<0.001). İkişerli karşılaştırmalarda, orta trapezius
aktivitesi her iki egzersizde de üst ve alt trapezden daha aktif bulundu. Egzersizler sırasındaki ağrı
şiddeti 1,6-2,3 arasındaydı.
Sonuç: Skapular retraksiyon egzersizlerinin, seçici orta trapezius kas aktivasyonu yaptıkları görüldü.
Sağlıklı ve SSS olan bireylerde her iki egzersizde de kas aktivasyon miktarları benzerlik gösterdi. Bu
egzersizler yüksek trapezius aktivasyonuna sahip olduğu için skapular kas performansını geliştirmede
tercih edilebilir. Ancak yüksek üst trapezius aktivasyonu yaptıkları için SSS olan bireylerde kullanıldığında
ağrı göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: elektromiyografi, rehabilitasyon, omuz ağrısı
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[SS-07]
Omuz Artroskopisinde P.acnes insidansı ve klinik sonuçları:Glenohumeral Eklem ve Subakromiyal
Aralık Arasında Fark Var Mıdır?
Mehmet Kerem Canbora1, Mehmet Soyarslan1, Gülçin Balköse2, Özkan Köse3, Sebahat Aksaray1
1
Haydarpaşa Numune Eğitim&Araştırma Hastanesi
2
Muğla Sıtkı KOÇMAN Üniversitesi Eğitim&Araştırma Hastanesi
3
Antalya Eğitim&Araştırma Hastanesi
Giriş: P. acnes, saçlı derideki sebase glandlarda normal flora üyesi olarak bulunan spor oluşturmayan
düşük virulanslı Gram (+) anaerob basildir. Omuz eklemi ile ilişkili cerrahi girişimlerde en sık suçlanan
enfeksiyon ajanlarındandır. Bu çalışmanın amacı omuz artroskopisi yapılan hastalarda eklem içi ve
subakromiyal aralıktan ameliyat esnasında alınan doku örneklerinde P. acnes insidansını ve klinik
durumlarını kültür sonuçları ile karşılaştırmaktır.
Materyal – Metod: 2016 Ocak – 2017 Haziran ayları arasında hastanemizde rotator manşet yırtığı
nedeniyle omuz artroskopisi ameliyatı olan ve çalışmaya dahil olma kriterlerini karşılayan hastalar
prospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesi VAS (visual analog scale) skoru, Quick-Dash,
Constant skoru hesaplanarak kaydedildi ve ameliyat sonrası en son yapılan poliklinik kontrollerindeki
skorlar ile karşılaştırıldı. Omuz artroskopisi esnasında tüm hastalardan 1. örnek aşağı rotator intervalden
2. örnek biseps tendonuna yakın yukarı rotator intervalden alındı. Daha sonra subakromiyal aralığa
girilerek manşetten ve bursadan da örnek alındı (toplam 4 örnek). Alınan örnekler 14 gün süre ile %5
koyun kanlı agara ve MacConkey agara ekildi.
Sonuçlar: Rotator manşet yırtığı nedeniyle omuz artroskopisi yapılan ve çalışmaya dahil edilme
kriterlerini karşılayan 66 hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılanlan hastalardan 17’si
erkek(%25.7), 49’u kadındı(%74.3). 12 hastanın (%18.2) kültüründe P.acnes üredi. 8 hastanın (%66.7)
subakromiyal aralıktan alınan kültürlerinde, 3 hastanın (%25) omuz eklemi içinden alınan kültürlerinde,
1 hastanın ise hem omuz eklemi içi hem de subakromiyal aralıktan alınan kültürlerinde üreme elde
edildi. 17 erkek hastanın 7’sinin (%41.2), 49 kadın hastanın 5’inin (%10.2) kültüründe üreme elde edildi.
1 hastanın kültüründe ise “metisilin duyarlı stafilococcus aureus” üredi. Hiçbir hastada ameliyat sonrası
septik artrit görülmedi. Hastaların üreme yerleri ile klinik durumları karşılaştırıldığında klinik skorların
değişimi bakımından anlamlı fark olmadığı görüldü.
Çıkarımlar: P.acnes omuz cerrahisi sonrası en sık suçlanan enfeksiyon ajanıdır. Artroskopi esnasında
alınan kültürlerde dikkat çekici oranda kültürde üreme görülse de hastanın kliniğine etkisi tespit
edilememiştir.
Anahtar Kelimeler: P.acnes, Omuz artroskopisi, Subakromiyal aralık, Glenohumeral eklem
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[SS-08]
Donuk Omuz Tedavisinde Oral Kortikosteroid ve Egzersizin Karşılaştırılması
Derya Çelik1, Zeynal Yasacı1, Ali Erşen2
1
İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
2
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Amaç: Donuk omuz, omuz ekleminde fonksiyon ve hareket kısıtlılığına yol açan ve günlük yaşamdaki
pek çok aktiviteyi olumsuz etkileyen bir omuz patolojidir. Donuk omuzun tedavisi hem hasta hem
de klinisyenler için zordur. Tedavide, eklem hareket açıklığı egzersizleri, germe, kuvvetlendirme,
kortikosteroidler ve enjeksiyonlar gibi birçok tedavi seçeneği mevcuttur. Son yıllarda düşük doz oral
kortikosteroidlerin kullanımı donuk omuzun tedavi seçenekleri arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın
amacı, donuk omuz tedavisinde oral kortikosteroid ile egzersiz tedavisini karşılaştırmaktır.
Metod: Donuk omuz teşhisi koyulmuş 41 hasta randomize olarak 2 gruba ayrıldı: Hastalar oral
kortikosteroid (Steroid Grubu) ve (Egzersizler Grubu) olarak iki gruba ayrıldı. Steroid Grubu, 2 hafta
boyunca 0.5 mg / kg / gün metilprednizolon aldı ve takip eden 2 hafta boyunca steroid yarılanarak
devam edildi. Egzersiz Grubu, fizyoterapist tarafından haftada 2 gün 12 seans klinikte tedavi edildi ve
herhangi bir ilaç kullanımına izin veridi. Sonuç ölçütleri ağrı, eklem hareket açıklığı (EHA), fonksiyon,
depresyon ve kaygı düzeyi idi. Ağrı, Vizüel Analog Skala (VAS) ile EHA goniometre ile, fonksiyon,
The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) ve American Shoulder and Elbow Surgeons
(ASES), hastaların depresyon ve anksiyete düzeyleri ise Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD)
ile değerlendirildi. Tüm ölçümler tedaviden önce 6. ve 12. haftada yapıldı. Gruplar arasında (Steroid,
Egzersizler) zamana bağlı değişkenler (sırasıyla, 6 hafta ve 3 aylık takipte) 3x2 tekrarlanan ölçümler
ANOVA ile değerlendirildi.
Bulgular: Yedi hasta oral kortikosteroid almayı kabul etmedi. Dört hasta egzersiz programına
devam etmedi ve 4 hasta 3 aylık takip süresini tamamlamadı. On üç hasta oral kortikosteroid
aldı ve 13 hasta egzersiz programı ile takip edildi. 3x2 tekrarlanan ölçüm ANOVA ile zaman
içinde gruplar arasındaki değişim Egzersizler Grubunda VAS (F = 20.49, p = 0.001), fleksiyon
ve abduksiyon EHA (F = 6.30, P = 0.02, F = 6.30, P = 0.02), internal rotasyon EHA (F = 6.42, P =
0.02), DASH ve ASES (F = 17.4 p = 0.001, F = 8.18, p = 0.01) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Dış
rotasyon EHA ve HAD skorları gruplar arasında anlamlı değildi (F = 2.33, p = 0.14, F = 4.09, p = 0.05).
Sonuç: Donuk omuz hastalarında egzersiz tedavisi ağrı, EHA (eksternal rotasyon hariç) ve fonksiyon oral
kortikosteroid kullanan gruba göre daha üstün bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: donuk omuz, egzersiz, fizyoterapi, kortikosteroid
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[SS-09]
Artroskopik Rotator Manşet Tamiri Uygulanan Hastalarda Görülen Deltoid Kası Hacim
Değişikliklerinin Klinik Skorlara Etkisi
İsmail Türkmen, Güray Altun
SBÜ Ümraniye EAH
Kronik rotator manşet yırtıklarında üst ekstremitenin kullanımı ağrıdan dolayı azaldığı için kas atrofileri
gelişebilmektedir. Cerrahi sonrası immobilizasyon ve postop ağrı da eklendiğinde kas atrofisi iyice
belirginleşmektedir. Bu kas atrofileri yalnızca rotator manşette değil çevre omuz adelelerinde de
görülebilir. Çalışmamızın amacı kronik rotator cuf yırtığı nedeniyle artroskopik tamir uygulanan
hastaların ameliyat oncesi ve sonrası dönemde deltoid kas hacim değişikliklerinin klinik sonuçlara
etkisini belirlemektir.
Bu amaç doğrultusunda kronik rotator manşet yırtığı nedeniyle tek sıra artroskopik tamir uygulanan
54 hastanın total Deltoid kas hacmi preop ve postop (en erken 6 ay) dönemde çekilen MR ları ile
karşılaştırıldı. Hastalara hem preop hem de postop dönemde ASES (American Shoulder and Elbow
Surgeons) ve Constant skorları ile klinik değerlendirme yapıldı. Ayrıca 50 adet rotator manşeti sağlam
olan ve herhangi bir sebeple omuz MR ı çekilen hastanın normal olan total Deltoid kas hacmi de
ölçülerek kontrol grubu oluşturuldu. Tüm hastalara standart rehabilitasyon programı tek bir fizyoterapist
tarafından uygulandı.
Deltoid kas hacim değişimleri ile ASES ve Constant skorları arasında pozitif korelasyon mevcuttu
(sırasıyla p 0.03 ve p 0.032). Deltoid kas hacmi preop dönemde 160.000 mm3 den az olan hastaların
klinik skorları yeterince artmamıştır. Ayrıca preop döneme göre postop dönemde total Deltoid kas
hacminin 14.000 mm3 den az arttığı durumlarda klinik skorlarda yeterli düzelme saptanmamıştır.
Çalışmamıza göre artroskopik rotator manşet tamiri sonrası deltoid kası hacminin yeniden kazandırılması
ya da artırılması postop klinik sonuçları olumlu yönde etkilemektedir. Ayrıca preop dönemdeki Deltoid
kası hacminin eşik değerin altında olması kötü klinik sonuçlara yol açabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rotator manşet, Deltoid kası, Klinik Skor
Şekil 1

Deltoid Kasının Osirix programında 3D hale getirilmiş şekli
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[SS-10]
Rotator Cuff Yırtıklarının Tedavisinde Yeni Transosseöz Bir Cihazın Klinik ve Fonksiyonel
Sonuçları: Sharc-FT®
Mehmet Arıcan, Zekeriya Okan Karaduman, Yalçın Turhan
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Düzce
Amaç: Transosseöz tamir sistemi rotator manşet yırtığında ilk kez 1944 yılında tanımlanmıştır. Açık, mini
açık, artroskopik yaklaşımlarda, transosseous tamir sistemi biyolojik ve mekanik açıdan en güvenilir
tekniklerden biri haline gelmiştir. Çalışmamızın amacı İngilizce literatürde oldukça nadir sayıda
yayınlanmış, rotator cuff yırtıklarında yeni bir transosseoz tamir sistemi olan Sharc-FT®’nin klinik ve
fonksiyonel sonuçlarını sunmaktır.
Yöntem: Haziran 2013-Haziran 2016 yılları arasında Yozgat Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp
Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine başvuran rotator cuff yırtığı tanısıyla açık transosseoz SharcFT® yöntemi ile tedavi ettiğimiz hastaları klinik ve fonksiyonel açıdan retrospektif olarak değerlendirdik.
Hastaların demografik veriler olarak; yaş, cinsiyet, cerrahi olan tarafı, dominant üst ekstremitesi ve takip
süresi değerlendirildi. Hastaların klinik ve fonksiyonel skorları; cerrahi öncesi(0.ay) ve cerrahi sonrası 3,
6, 12 aylarda ölçülmüş olan Q-DASH(Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) ve Modifiye Constant
Skoru ile değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde SPSS (Statis¬tical Package for the Social
Sciences) 21 paket programı kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 49’u kadın,21’i erkek toplam 70 hastanın yaş ortalaması
58.66±9.19(38-77) idi. Ortalama cerrahi süre 35.33±5.34(28-55) dakika idi. 52 hastanın sağ,
18 hastanın sol omuzuna cerrahi uygulandı. Dominant ekstremite değerlendirildiğinde 66
hastanın sağ, 4 hastanın sol dominansı mevcuttu. Sınıflamaya göre 15 hasta small, 33 hasta
medium,16 hasta large ve 6 hasta masif yırtıktı. Ortalama takip süresi 16.3±3.03(12-24) aydı.
Constant skoru değerlendirildiğinde 0.gün 27.61±7.44(13-41), postoperatif 3.ay 53.13±9.47(3869), 6.ay 74.37±5.85(62-85), 12.ay 81.26±3.76(74-87) idi. Q-DASH skoru 0.gün 82.43±10.41(66100), postoperatif 3.ay 50.1±10.69(32-71), 6.ay 27.65±6.78(16-39), 12.ay 10.34±6.96(0-24) idi.
Sonuç: Son yıllarda, rotator manşet yırtık onarım teknikleri kayda değer bir gelişim göstermiştir. Ancak
teknolojik yeniliklere rağmen tekrarlayan yırtıklar değişen oranlarda halen komplikasyondur. SharcFT® ile klinik ve fonksiyonel olarak daha iyi sonuçlara ulaşılacağı, tekrarlayan yırtık oranının diğer
yöntemlere(ankor ve diğer transosseoz yöntemler) göre daha az olacağı, kemik tendon iyileşmesinin
diğer yöntemlere göre daha üstün olduğu ve kullanımı yaygınlaşacaktır.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet yırtığı, Sharc-FT®, yeni bir transosseoz tamir sistemi
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[SS-11]
Artroskopik ve mini açık rotator manşet yırtığı cerrahisinin izokinetik kas gücü, omuz eklemi
propriosepsiyonuna etkisi
Canan Gönen Aydın1, Raşit Özcafer1, Mehmet Özbey Büyükkuşçu1, Sabriye Ercan2, Muhammed Mert1
1
Baltalimanı Kemik Hastalıları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gaziantep
Amaç: Rotator manşet yırtığında artroskopik ve mini açık tamir cerrahisi sıklıkla kullanılmaktadır.
İzokinetik omuz kas gücü,fonksiyonel değerlendirme ve omuz propriosepsiyonlarına bakarak ameliyat
tekniklerini karşılaştırmak istedik.
Metod: Çalışmamızda hastanemizde tanı almış, tedavisi ve takibi hastanemizde yapılmış izole rotator
manşet yırtığı cerrahisi uygulanan 28 (20K,8E)hastanın sonuçlarını inceledik. Hastalara kontrollerde
American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) ve The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand
(DASH) skorları dolduruldu. Tüm hastaların kas gücü ve omuz propriosepsiyon hissi Cybex Norm
izokinetik dinamometre ile ölçüldü.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamalrı; 52,8 boy ve kilo ortalamaları ise;163,6 ve 75,9 idi.
Hastaların postop takipleri ortalama 16. Aylarında yapıldı.Artroskopik cerrahi yapılan grubun
ASES ve DASH ortalamaları 78-18,7 idi.Mini açık yapılan grubun ise 86-13,6idi.aralarında
istatiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktu.(p=0,75 ve p=0,45)İzokinetik değerlendirilmelerinde
ise;İnternal ve eksternal rotasyonlarında; abduksiyon ve adduksyoında farklılık tespit etmedik.
Sonuç: 2 ayrı cerrahi tedavinin izokinetik kas gücü, omuz propriosepsiyonu ve fonksiyonel skorları
arasında fark saptamadık.
Anahtar Kelimeler: Rotator manşet, propriosepsiyon, izokinetik kas gücü
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[SS-12]
Revers Omuz Protezi Yaptığımız Hastalarda Erken Dönem Sonuçlarımız
Emre Ergen1, Mehmet Şah Sakçı1, Utku Özdeş1, Okan Aslantürk2, Kadir Ertem1
1
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortoepdi ve Travmatoloji AD
2
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği
Rotator manşet yırtıkları 65 yaş üzeri popülasyonda oldukça sık görülen bir patolojidir. Bu yırtıkların
tedavisi planlanırken birçok faktörün göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Hasta yaşı, aktivite
düzeyi, omuz çevresi kaslardaki atrofi derecesi, yırtık tipi ve süresi gibi değişkenler tedavi başarısını
etkilemektedir. Rotator manşette tamir edilemeyen masif yırtığı olan hastalarda, omuz hareketi için
deltoid kas gücünün kullanıldığı reverse yada ters omuz protezi ameliyatları giderek artan sıklıkta klinik
pratikte uygulanmaktadır.
Amaç: Bu çalışmada İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dalında Eylül
2015- Eylül 2017 tarihleri arasında masif rotator manşet yırtığı tanısıyla reverse omuz protezi yapılan
hastaların fonksiyonel sonuçlarını sunmayı planladık.
Yöntem: Kliniğimize masif rotator manşet yırtığı ilişkili kaf artropatisi tanısı reverse omuz protezi
uygulanan tamamı 60 yaş üzerinde olan 10 hastanın klinik ve fonksiyonel skorları retrospektif olarak
değerlendirildi. Ameliyat edilen hastalar postoperatf ilk üç ay aylık, sonraki bir yıllık dönemde üç
ayda bir, devamında ise yılda bir defa kontrole çağrıldı. Hastalar ameliyat sonrası Omuz Constant ve
Amerikan omuz dirsek cerrahisi derneği omuz değerlendirme ölçeği (ASES) ile değerlendirildi. Omu
abduksiyon,fleksiyon, ekstansiyon açıları kaydedildi. Hasta memnuniyeti sorgulandı.
Sonuçlar: Hastaların tamamı daha önce hiçbir cerrahi müdahale geçirmemişti. Hastaların tamamında
Goutallier evre 3-4 rotator kas atrofisi mevcuttu. Hastaların ortalama yaşı 72(60-93) olarak hesaplandı.
Preop Constant ve ASES skorları sırası ile 30,9(20-40) ve 30,4 (11-45) iken, Post op Constant ve ASES
skorları sırası ile 61,6 (0-88) ve 61,4 (11,6-90) olarak hesaplandı. Hastaların post op eklem hareket
açıklıkları ise ortalama fleksiyon 110 derece(50-120), ortalama abduksiyon 102,7 derece (6-130),
ortalama ekstansiyon 28,8 derece (22-40) olarak hesaplandı. Ameliyat sonrası ortalama takip süresi 11,4
ay(6-42 ay) idi.Ortalama Hasta memnuniyeti sorgulandığında ise 8 hastanın memnuniyet düzeyinin
yüksek olduğu görüldü. Omuz Constant ve ASES skorlarında anlamlı derecede iyileşme vardı. Hiçbir
hastada komplikasyona rastlanmadı.
Anahtar Kelimeler: reverse protez, masif rotator manşet yırtığı, omuz
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[SS-13]
Rotator manşetin kısmi yırtıklarının tedavisinde tam kata çevirerek tamir iyileşme yanıtını arttırır
Arel Gereli1, Barış Kocaoğlu1, Tekin Kerem Ülkü1, Sena Sılay1, Evren Kılınç2, Serap Uslu3, Ufuk Nalbantoğlu1
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ad İstanbul
2
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Ad İstanbul
3
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Ad İstanbul

1

Giriş: Rotator manşetin kısmi yırtıklarının tedavisinde tam kata çevirerek veya insitu tamir yöntemleri
kullanılabilmektedir. Ancak bu yöntemlerde iyileşme üzerine kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Bu
çalışmanın amacı her iki yöntemi dokudaki kollajen tip 1 ve TNFα miktarları ile fibroblast sayısı, çapı ve
yeni damar oluşumu yönünden karşılaştırmaktır.
Yöntem: Yirmidört erişkin Spraque-Dawley sıçanın her iki supraspinatus tendonu bursal yüz yapışma
yerinde kısmi yırtık oluşturuldu. Altı sıçan ise sağlıklı kontrol grubu olarak ayrıldı. Yırtık oluşumunun 10.
gününde tüm sağ omuzlar insitu, tüm sol omuzlar tam kat tamir yöntemleri ile onarıldı. Tamirin 10. (T1)
ve 30. (T2) gününde sıçanlar feda edilerek incelemeye alındı.
Bulgular:
Onuncu günde dokudaki kollajen miktarı (ng/mg total protein) her iki grupta
sağlıklı tendona göre anlamlı olarak yüksekti (p=0.03). Otuzuncu günde insitu grubunda
kollajen miktarı azalırken tam kat tamir grubunda artış devam etti (p=0.03). Ortalama
fibroblast çapı tam kat tamir grubunda devamlı artış gösterdi (p=0.003). Onuncu günde
yeni damar oluşumu tam kat tamir grubunda daha fazlaydı (p=0.02). Otuzuncu günde her
iki grupta dokudaki TNFα miktarı (pg/mg total protein) arasında anlamlı fark yoktu (p:0,883).
Sonuç: Sağlam kalan tendonun çıkarılması nedenli endişelere rağmen tam kata çevirerek tamir
yöntemi insitu tamire göre daha iyi iyileşme özellikleri gösterdi. Bu çalışmadan elde edilen bulgular
rotator manşetin kısmi yırtıklarının tedavisinde, kalan tendonun debridmanı ile iyileşme yanıtının
arttırılabileceğine işaret etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Rotator kılıf, kısmi yırtık, omuz
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[SS-14]
Obstetrik Brakiyel Pleksus Palsi (OBPP)’li pediatrik hastalarda yapılan omuz bölgesi cerrahilerinin
osseöz remodelizasyon ve periskapular kaslar üzerindeki etkilerinin ortaya konulması: Manyetik
Rezonans Çalışması
Ercan Hassa1, Murat Danışman3, Teoman Başaran1, Gürsel Leblebicioğlu2, Akın Üzümcügil2, Mahmut Nedim
Doral2
1
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Çorum.
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara.
3
Giresun Üniversitesi İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Giresun.
Amaç: Obstetrik Brakiyel Pleksus Palsi (OBPP)’li pediatrik hastaların takiplerinde gelişen omuz bölgesi
iç rotasyon kontraktürleri bilindiği üzere glenoid ve humerus başı displazilerine, ayrıca glenohumeral
eklem (GHE) posterior süblüksasyon ve dislokasyonlara yol açabilmektedir. Yapmış olduğumuz
bu çalışmada omuz bölgesi problemlerinin eşlik ettiği ve erken dönem cerrahi uygulanan OBPP’li
olgularda tendon transferleri ile sağlanan iç ve dış rotator kas grupları arasındaki dengenin ve
eklem redüksiyonlarının osseöz remodelizasyon, GHE dislokasyon ve periskapular kasların gelişimi
üzerindeki uzun dönemli etkileri (>2 yıl) manyetik rezonans (MR) görüntüler eşliğinde incelenmiştir.
Yöntem: Çalışma kapsamında sekonder omuz cerrahisi uygulanan (tendon transferi ve eklem
redüksiyonu) ve yaşları 5 ile 11 arasında değişen (ortalama:6.4) OBPP’li 14 pediatrik hasta retrospektif
olarak incelemeye alınmıştır. Ameliyat uygulandığı dönem hastaların yaş ortalaması 28 ay civarı
olarak hesaplanmıştır. Ameliyat öncesi ve sonrası (ortalama 50 ay takipte) palsili taraf omuz MR
değerlendirmeleri yapılan hastaların ayrıca sağlam taraflarının da güncel MR’ları incelenmiştir.
Bu sayede takip sonrası sağlam ve palsili omuzlar arası değerlendirme imkanımız olmuştur. MR
incelemelerinde sublüksasyonların değerlendirmesi için proksimal humeral baş anterior oranı (PHBA)
kullanılmıştır. Ölçülen glenoid versiyon (GV) değişimleri glenoid displazilerinin, eliptik indeks (Eİ)
değişimleri ise humerus başı displazilerinin cerrahi tedaviye yanıtlarının görülebilmesi açısından
incelenmiştir. Omuz bölgesi kas volüm değişimlerinin değerlendirilebilmesi için subskapularis (SS) ve
dış rotator (DR) kas grupları (teres minör ve infraspinatus) da MR kesitlerinde alansal olarak incelenmiş
ve bu değerler hacimsel verilere dönüştürülerek değişim miktarları saptanmıştır. Çalışmadaki
saptanan farklılıkların istatiksel anlamlılığı Mann-Whitney U testi yapılarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: İncelenen parametrik değişimlerden GV ve Eİ değerleri, sağlam taraf omuz değerlerine çok
yakın olacak şekilde, istatiksel olarak anlamlı (p<0.05) düzelme göstermiştir. Tedavi sonrası elde edilen GV
ve Eİ değerleri o denli düzelme göstermiştir ki palsili taraf ile sağlam taraf omuz değerleri arasında istatiksel
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. İncelemeye alınan diğer parametrik değerler olan PHBA ve SS,
bizlere değişimlerin anlamlı miktarda sağlam taraf yönünde olduğunu ancak bu değerlerin yine de güncel
neticeler açısından, sağlam taraf ile istatiksel olarak anlamlı farklılıklar içerdiğini göstermiştir. Yani PHBA
ve SS açısından cerrahi sonrası anlamlı ve olumlu değişimler gözlemlense de, bu değerler sağlam taraf
değerlerini yakalayamamaktadır. Çalışmada en olumsuz sonuçlar ise DR değişimlerinde elde edilmiştir.
DR hacimsel değişimleri açısından cerrahi sonrası herhangi bir istatiksel anlamlı değişim olmamıştır.
Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlara göre omuz problemlerinin eşlik ettiği OBPP›li hastalarda
uygulanan erken dönem sekonder omuz bölgesi cerrahileri ile uzun dönemli takiplerde belirgin osseöz
remodelizasyon (GV ve Eİ parametrelerinde) sağlandığını, böylece humerus başının daha yuvarlak,
glenoidin ise daha antevert bir hal aldığını ifade edebiliriz. Aynı zamanda GHE sublüksasyonlarında
konsantrik düzelmeler ve iç rotatör kas gruplarında (SS) belirgin volümetrik artışlar elde edildiğini de
belirtmemiz doğru olacaktır. Omuz problemlerinin eşlik ettiği OBPP›li hastalarda erken uygulanan
cerrahiler ile takiplerde konsantrik ve fonksiyonel bir omuz eklem elde edilebilmektedir. Omuz
probleminin eşlik ettiği OBPP›li bir hastaya erken ve uygun sekonder cerrahi yaklaşımın ileride
karşılaşılabilecek tersiyer omuz cerrahileri gereksinimlerini azaltacağı, bu cerrahilerin istenmeyen
komplikasyonlarından koruyucu bir rol üstleneceği ve hastaların erken rehabilitasyonuna olanak
sağlayacağı görüşündeyiz.
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Anahtar Kelimeler: Obstetrik Brakiyel Pleksus Palsi, Omuz bölgesi tendon transferi, Glenoid Versiyon,
Osseöz remodelizasyon
GHE redüksiyonun sağlanması (Preoperatif dönem ve postoperatif takip MR kesitleri)

Şekilde PHBA parametresinde anlamlı değişimler gösterilmektedir (AB/
AC oranında takip süresi sonunda 0.5›e yakın değerler elde edilmiştir).
Osseöz

Remodelizasyon

(Preoperatif

dönem

ve

postoperatif

takip

MR

kesitleri)

Şekilde Glenoid Versiyon (GV) ve Eliptik İndeks (Eİ) parametrelerinde, takip dönemi sonunda, remodelizasyon
adına anlamlı değişimler gösterilmektedir (GV, skapula gövde metoduna göre hesaplanmış olup, açısal
değer cinsinden ve retroversiyonun negatif veriler ile gösterilerek değerlendirmeye alınmıştır, Eİ ise DE/GF
değerlerinin 1›e yaklaşmasını humerus başının daha yuvarlak bir morfoloji kazandığını ifade etmektedir)
(DE: transvers kesitlerde en kısa humeral başı genişliği, GF: transvers kesitlerde en uzun humeral baş genişliği).
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[SS-15]
İzole subskapularis yırtıklarının artroskopik tedavisinde korakoplastinin etkisi
Ulunay Kanatlı1, Tacettin Ayanoglu2, Muhammet Baybars Ataoglu1, Mustafa Ozer3, Mehmet Cetinkaya4, Yiğit
Kaptan1, Selçuk Bölükbaşı1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Yozgat Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yozgat
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Konya
4
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Erzincan
Korakoid sıkışma giderek artan sıklıkta görülen omuz ağrısı nedenlerinden birisidir. Çoğu hasta,
fleksiyon, addüksiyon ve iç rotasyon ile şiddetlenen, omzun anterior’unda ağrı ve hassasiyetten şikayet
eder. Son yıllarda, korakoid sıkışma sendromu için korakoplasti uygulamasının incelendiği çalışmalarda
tatmin edici sonuçların verildiği görülmektedir. Biz de bu çalışmada izole subskapularis yırtığı nedeniyle
artroskopik tamir uygulanan hastalarda korakoplasti uygulamasının postoperatif klinik sonuçlara
etkisini araştırmayı amaçladık.
2007-2015 yılları arasında omuz anteriorunda ağrısı veya hassasiyeti olan, izole subskapularis
yırtığı (tip2 ve tip3) nedeniyle artroskopik tamir uygulanan, preoperatif MR görüntülerinde
korakohumeral aralığı 7 mm’den daha düşük olan ve minimum takip süresi 2 yıldan uzun
olan 53 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar korakoplasti uygulanan ve uygulanmayan
olmak üzere iki gruba ayrıldı. Subkapularis yırtığı tek sıra tekniği ile bir adet ankor ile onarıldı.
Korakoplasti sırasında korakoidin posterolateral yüzü burr yardımıyla 5mm’i geçmeyecak şekilde alındı.
Postoperatif hastalar kontrole çağırılarak UCLA ve SST skorları ile değerlendirildi.
Her iki grup arasında postoperatif klinik sonuçlar açısından anlamlı bir fark gözlenmedi. Postoperatif
UCLA skoru grup1’de ortalama 24,92 iken grup2’de ortalama 29,00 olarak bulundu (p=0,331). SST skoru
grup1’de ortalama 27,71 iken grup2’de ortalama 26,31 olarak bulundu (p=0,736).
İzole subskapularis yırtığı nedeniyle artroskopik tamir sonrası korakohumeral aralığı 7mm’den küçük
olan hastalarda korakoplasti uygulaması postoperatif sonuçlar üzerinde anlamlı fark oluşturmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Artroskopi, Korakoplasti, Subskapularis
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[SS-16]
Subakromiyal aralık ve humeral migrasyonun radyografi ve MRI ile ne kadar farklılık gösterir?
Ulunay Kanatli1, Muhammet Baybars Ataoglu1, Mustafa Ozer2, Mehmet Cetinkaya3, Tacettin Ayanoglu4,
Ahmet Yigit Kaptan1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi
3
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4
Yozgat Şehir Hastanesi
Amaç: Omuz ekleminde humerus başının superior-inferior planda glenoid fossa karşısında aberan
hareketler yapmadan uygun stabilitede hareketlerini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu stabilitede
omuz eklemini ilgilendiren her bir yapı dinamik veya statik olarak katkı sağlayabilir. Bu çalışmanın
amacı bütünlüğü bozulan yapıların stabilitede hangi miktarda bozulma yaptıklarını yeni bir evreleme
sistemi ile değrlendirmektir. Hipotezimiz manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile yer çekimi ekarte
edildiğinden stabilite bozukluğunun daha kolay ortaya çıkacağı ve supraspinatus yırtıklarının bu
stabiliteye en fazla katkı yapan yapı olduğudur.
Yöntem: Bu çalışmada omuz artroskopisi ile tanısı doğrulanmış hastalardan normal olanlar, izole
supraspinatus, izole subskapularis, izole SLAP, supraspinatus ve subskapularis, supraspinatus ve
infraspinatus ve de supraspinatus, infraspinatus ve subskapularis yırtıklı hastalar olmak üzere 7 grup
oluşturuldu. Bu hastaların radyografi ve MRG tetkiklerinde akromiyohumeral aralık (AHA) ve superior
humeral migrasyon (SHM) ölçümleri uygulandı. SHM inferior skapulohumeral hat (ISH) humerus başının
superiora migrasyonunun glenoid fossa superior-inferior çapına oranlanarak korunmuş ISH, %0-25
bozulma, %25-50 bozulma ve >%50 bozulma olarak 4 gruba ayrılarak değerlendirildi. AHA T-test, SHM
ise Pearson’s Chi-square testi ile incelendi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalamaları 56.1±11.9 olarak bulundu. ISH bozulma evrelemesinde hem
grafilerde hem de MRG’de anlamlı fark bulundu (her ikisi için de P=0.000). AHA ölçümlerinde ise
evreleme sisteminden farklı olarak gruplar arasında anlamlı fark bulunmadı ve ortalamalar evreleme
sistemi sonuçları ile korele değildi (P>0.05). Evreleme sistemine göre ISH’deki bozulmaya en fazla katkıyı
yapan yaralanmalar sırasıyla supraspinatus, infraspinatus, subskapularis ve superior labrum şeklindeydi
(Tablo 1).
Sonuç: Değerlendirilen omuz patolojilerinin humerus migrasyonunu arttırıcı etkisi varken, bu etkinin
ve de daha fazla görülmesinin sebebi yer çekimi etkisinin ortadan kalkmasıdır. Migrasyonun nedeni
özellikle RM kaslarının stabilite üzerine olan etkisinin kalkması ve deltoidin kuvvet vektörünün
superiora kaymasıdır. Ancak bu çalışmada RM patoloji tipi ile superior mirasyon derecesi arasında
akromiyohumeral ölçümlerde bir ilişki bulunamadı. Evreleme sistemi ile değerlendirildiğinde ise
anlamlı derece fark bulundu. Bu sonuçlar bize superior humeral migrasyonla akromiyohumeral
aralık daralmasının ARA ölçümü ile değil, bu çalışmada tanımlamış olduğumuz evreleme sistemi ile
değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir. Bu durumun klinik sonuçlara etkisi ileride yapılacak
çalışmalarda anlaşılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Superior humeral migrasyon, omuz artroskopisi, rotator kılıf yaralanması
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Tablo 1: Grupların evreleme alt gruplarına göre yüzdeleri. (MRG:Manyetik rezonans Görüntüleme,
XRay: Radyografi-X ışınları)
Shenton hattı
korunmuş (MRG/
XRay)

%0-25 MRG/XRay)

%25-50 MRG/
XRay)

>%50 MRG/XRay)

Normal

26.7/72.4

43.4/27.6

30/0

0/0

İzole SLAP

16.7/50

36.7/40

46.7/10

0/0

İzole
Subskapularis

10/53.3

73.3/46.7

16.7/0

0/0

İzole
Supraspinatus

3.3/50

83.3/50

13.3/0

0/0

Subskapularis+Supraspinatus

6.7%43.3

60/53.3

30/3.3

3.3/0

İnfraspinatus +
Supraspinatus

0/16.7

58.6/70

41.4/13.3

0/0

Subskapularis+Supraspinatus+İnfraspinatus

0/10

30/73.3

63.3/16.7

6.7/0

Toplam

9.1/42.1

55.5/51.7

34.4/6.2

1.4/0
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[SS-17]
Trombositten zengin plazma enjeksiyonunun rotator manşet tendinopatisi tedavisindeki kısa
dönem sonuçları
Murat Demiroğlu
Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
Amaç: 40-60 yaş arasında rotator manşet tendinopatisi olan medikal tedavi ile şikayetleri azalmamış
olan hastalarda trombositten zenginleştirilmiş plazmanın kısa dönemdeki etkinliğini belirlemek.
Yöntem:
Magnetik
rezonans(MRI)
görüntülemede
rotator
manşet
tendinopatisi
olan,
omuz
hareket
kısıtlılığı
olan,
proksimal
humerusda
rotator
manşet
insersiyosunda
palpasyonla
ağrısı
olan
hastalar
çalışmaya
alındı.
MRI da tam kat yırtığı olan, sistemik hastalık varlığı, koagülopatisi olan, 150bin/microlitre
altında trombosit sayısı olan, son haftada NSAID ilaç kullananlar çalışma dışı bırakıldı.
Sadece medikal tedavi yapılıp şikayetleri azalmayan 40-60 yaş aralığındaki hasta grubuna 3-4 ml.
trombositten zengin plazma tendon çevresine infiltrasyon tekniği ile enjekte edildi. Enjeksiyon öncesi
ve 3. ayda görsel ağrı skalası(VAS) değerleri, eklem hareket açıklığı (ROM)ve hasta memnuniyeti
belirlendi. Hastalara ilk 24 saat dinlenmeleri sonrasında sadece pandüler omuz hareketleri başlandı.
Bulgular: 12 hasta çalışmaya dahil edildi. VAS değerinde 3. aydaki düzelme 4.2±0.3 (p<=.05), ROM da
düzelme ortalama 35 derece(20-70 derece) bulundu. En yüksek düzelme abduksiyonda bulundu. 6
hasta tam tatmin olduğunu belirtirken, 4 hasta kısmi tatmin olduğunu, 2 hasta hiç tatmin olmadığını
belirtti. 6 hastada (%50) enjeksiyon sonrası ilk saatlerde başlayıp, 1 gr parasetamol alımı ile 12. saatte
geçen ağrı meydana geldi.
Sonuç: Belirtilen yaş grubunda rotator manşet tendinopatisi olan konservatif tedavi ile şikayetleri
azalmayan hasta grubunda tek seferlik trombositten zengin plazma enjeksiyonu güvenilirdir. Kısa
dönemde ağrıyı azaltmada ve eklem açıklığının artmasında etkindir. Ancak daha geniş hasta sayısı olan
ve sonuçların MRI ile de kontrol edildiği orta uzun dönem sonuçların verildiği çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: trombositten zengin plazma, rotator manşet tendinopatisi, hasta memnuniyeti
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[SS-18]
Skapular morfoloji ölçümlerinin supraspinatus tendiniti ile ilişkisi
Fatma Ebru Koku1, Canan Gönen Aydın2
1
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, Spor Hekimliği Kliniği, Edirne
2
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Spor hekimliği Merkezi,
İstanbul
Amaç: Omuz lezyonlarında tendinit başlangıç bulguları arasındadır. Omuz kritik açısı (OKA), glenoid
inklinasyon (GI), akromion index (AI) gibi tanımlanmış ölçüm metodlarının supraspinatus tendinitinin
(SST) erken tanısında etkili olacağını düşünmekteyiz. Çalışmanın amacı skapular morfoloji ile
supraspinatus tendiniti arasında ilişki olup olmadığını araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya 18-40 yaş (29±5,2) arasında, 73 kişi (27 kadın, 47 erkek) dahil edildi. Omuz MRG’lerine
göre; normal tendon intensitesi (grup I) ve yüksek tendon intensitesi (grup II) olmak üzere iki grupta
sınıflandı. 1.5 Tesla magnet (Signa Excite HDx, GE Medical Systems, Waukesha, WI, USA) cihazı kullanıldı.
OKA, GI ve AI ölçümleri tek bir araştırmacı tarafından, nötral pozisyonda çekilmiş omuz grafilerinde
Infinitt PACS (Infinitt Healthcare Co.,Seoul, South Korea) sisteminde elektronik olarak yapıldı. Gruplar
arası ölçümleri değerlendirmede Mann–Whitney-U testi yapıldı. Pearson’s korrelasyon ile yaş ile
ölçümler arasındaki ilişki değerlendirildi.
Bulgular: Grup I (n=33) CSA: 37,9° GI: 17,2°, AI: 0,8 grup II (n=41)’de ise CSA 38,3°, GI: 17,1°,
AI: 0,8 olarak ölçüldü. Her iki grup arasında anlamlı istatistiksel fark saptanmadı. Kadınların CSA
değerleri erkeklerin CSA değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p=0.04).
Sonuç: Supraspinatus tendiniti ile CSA, AI ve GI ölçümleri arasında ilişki saptanmadı. Erken tanı için
daha farklı ölçüm metodlarına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: akromion index, glenoid inklinasyon, omuz kritik açısı, supraspinatus tendiniti
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[SS-19]
Masif rotator manşet rekonstrüksiyonunun biseps tendonu tenodezi ile birlikte güçlendirilmesi
için yeni bir teknik
Tansel Mutlu1, Uygar Daşar1, Emrah Sayıt2
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Karabük
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniği, Samsun
1

Amaç: Çapı 5 cm’den büyük olan rotator manşet yırtıkları masif rotator manşet yırtıkları (MRMY) olarak
adlandırılır ve tamirleri küçük yırtıklara göre daha zordur. Bu çalışmanın amacı, MRMY onarımı için yeni
bir ameliyat tekniğinin tanımlanması ve klinik sonuçlarının klasik tamir yöntemiyle karşılaştırılmasıdır.
Yöntem-Gereçler: Tanımlanan yeni teknikle ameliyat edilen 18 hasta (6 erkek, 12 kadın; yaş ortalaması
62.8) ve aynı dönemde klasik yöntemle opere edilen 23 hasta (8 erkek, 15 kadın, ortalama 60.8 yaş)
çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalar klinik olarak (VAS skoru) ve ameliyat öncesi ve sonrasındaki
skorlamalarla (UCLA omuz skoru ve Constant skoru) değerlendirildi.
Cerrahi Teknik: Hastalar 70º’lik bir plaj sandalyesi pozisyonuna yerleştirildi ve genel anestezi altında
tanısal artroskopi yapıldı. Manşet yırtığı derecesi ve biseps tendonunun durumu standart posterior
portaldan değerlendirildi. Daha sonra tüm hastalarda lateral portaldan subakromiyal bursektomi yapıldı
ve gerekli ise akromioplasti yapıldı. Manşetin yırtık uçları, intraartiküler yapışıklıklar ve korakohumeral
bağ ile birlikte serbestleştirildi. Daha sonra masa 30º plaj sandalyesi konumuna ayarlandı. Anterolateral
yaklaşımla, anterior-superiordan postero-inferior’a doğru eğik olarak uzanan, akromion üzerinde
ortalama 3.7 cm (aralık 3.2- 4.1 cm) olan bir mini insizyon yapıldı. Deltoid lifleri akromiondan ayrılarak
yaklaşım bisipital oluğa dek genişletildi. Sirkumfleks humeral arterin asendan dalı korunurken,
tendon-kemik iyileşmesini kolaylaştırmak için bisipital oluk, 5.5 mm’lik burr ile traşlandı. Dirsek 90 °
fleksiyondayken tenodezi sağlamak ve rekonstrüksiyonun distal ucunu tek bir hareketle sabitlemek için
bisipital oluğun proksimal ucuna bir adet stapler kondu. Ardından maksimum tendon uzunluğunu elde
etmek için eğri bir Bowie ile üst labrumdaki biseps tendonuna tenotomi uygulandı. Tendonun proksimal
ucunda diverjant tip yarık oluşturuldu, her iki uç manşetin yırtık köşelerine direkt olarak emilmeyen
dikişlerle sütüre edildi ve tamir alanı üzerinde uygun bir gerilim sağladı. Onarımın güçlendirilmesi için
ilave sütür ve/veya ankorlar kullanıldı (Şekil 1 ve 2). Tüm hastalara 45º abduksiyonda omuz breysi 3
hafta süreyle önerildi. Daha sonra pasif egzersizler başlatıldı. Güçlendirme egzersizleri postoperatif 6.
haftada başlatıldı.
Bulgular: Preoperatif ortalama UCLA, Constant ve VAS skorları primer onarım için sırasıyla 10.97 ± 3.01,
26.89 ± 2.79 ve 6.39 ± 0.891; yeni teknik için sırasıyla 10.22 ± 3.25, 27.66 ± 3.28 ve 6.26 ± 0.981 idi.
Bu farklılıkların hiçbiri istatistiksel olarak anlamlı değildi. Postoperatif ortalama UCLA, Constant ve VAS
skorları primer onarım grubunda sırasıyla 28.73 ± 2.01, 78.34 ± 3.05 ve 3.68 ± 0.876; yeni teknik için
sırasıyla 32.88 ± 2.91, 82.35 ± 2.55 ve 1.76 ± 0.621 idi. İki grubun postoperatif UCLA skorları arasındaki
fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05), ancak postoperatif Constant skoru yeni teknik için
anlamlı derecede yüksek iken, postoperatif VAS skoru yeni teknik için anlamlı olarak düşüktü (p<0.05)
(Tablo 1ve 2). Yeni teknik grubunda iki hastada (% 11.1) ve primer onarım grubunda iki hastada (% 8.7)
yeniden yırtık görüldü.
Sonuçlar: Bu çalışmada, iki ayrı onarım yerine ihtiyaç duymayan bu yeni tekniğin, MRMY tamiri için
başarılı olduğu ve ilave tenodezin hasta skorlarını iyileştirebileceği ortaya konmuştur. MRMY tedavisinde
biseps tendonunun tenodezi ile birlikte yapılan onarım ile çok düşük tekrar yırtılma oranı ile iyi klinik
sonuçlar elde edilebildiği bulunmuştur. Bu teknik, MRMY tamirlerinin onarımı için sıklıkla kullanılan
tendon transfer prosedürlerine değerli bir alternatif sunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Biseps tendonu, Masif rotator manşet yırtığı, Masif rotator manşet rekonstrüksiyonu,
Tenodez
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Şekil 1

Şekil 1: Omuzun artroskopik muayenesi (A). Rotator manşette masif yırtık (B). Yırtığın kenarları birbirine
yakınlaşırsa, primer onarım tekniği kullanılmıştır (C). Yırtığın kenarları birbirine yaklaşamazsa, yeni teknik
kullanılmıştır (D).
Şekil 2

Şekil 2: Disseke edilen biseps tendonu (A). Tenodez elde edebilmek ve rekonstrüksiyonun distal ucunu
tesbit edebilmek için bisipital oluğun proksimal ucuna bir stapler yerleştirildi (B). Eğri bir Bowie ile üst
labrumdan biseps tendonunun tenotomisi yapıldıktan sonra, tendonun proksimal ucu ile diverjan tip bir
yarık oluşturuldu ve her iki uç yırtık kenarlarına doğrudan absorbe olamayan dikişlerle dikildi (C). Onarımın
güçlendirilmesi için ilave sütürler ve / veya ilave ankorlar kullanıldı (D).
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Tablo 1
Preop UCLA Skorları

Yeni Teknik (n=18)

Primer Onarım (n=23)

p Değerleri

10.22±3.25

10.97±3.01

0.712

Preop Constant Skorları 27.66±3.28

26.89±2.79

0.651

Preop VAS Skorları

6.26±0.981

6.39±0.891

0.825

Takip Süreleri (Ay)

36.61±12.315

38.17±10.811

0.668

Ameliyat Süreleri (Dakika)

45.39±6.835

34.30±6.320

0.000*

Ankor Sayıları

1.72±0.575

1.91±1.515

0.253

Ortalama (± standart sapma) ameliyat öncesi skorlar, takip süreleri, ameliyat süreleri ve ankor sayıları.
Tablo 2
Yeni Teknik (n=18)

Primer Onarım (n=23)

p Değerleri

Postop UCLA Skorları

32.88±2.91

28.73±2.01

0.051

Postop Constant
Skorları

82.35±2.55

78.34±3.05

0.042*

Postop VAS Skorları

1.76±0.621

3.68±0.876

0.038*

Aktiviteye Dönüş Süreleri (Hafta)

15.67±3.804

13.78±2.235

0.055

Ortalama (± standart sapma) ameliyat sonrası skorlar ve normal aktiviteye dönüş süreleri.
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[SS-20]
Epidermal growth faktör (EGF) ve EGF yüklenmiş polikaprolakton (PCL) skafoldun tendon defekt
iyileşmesine etkileri
Gazi Huri1, İsmail Aykut Koçyiğit2, Yurdanur Uçar4, Pınar Huri5, Sinan Yürüker3, Ramin Hashemihesar3,
Mahmut Nedim Doral1
1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Polatlı Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara
3
Hacettepe Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
4
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı, Adana
5
Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü, Ankara
Genel Bilgi: En uygun histolojik ve anatomik tendon iyileşmesini sağlamak için, PRP, mezenkimal
kök hücre uygulamaları, kemik iliği aspiratı, büyüme faktörleri (bFGF, HGF, rhPDGF-BB, TGF-b, VEGF)
geleneksel tedavi protokolüne eklenmektedir. Günümüzde EGF’in cilt rejenerasyonunda epidermisler
arasında köprüleşmeyi içeren, özellikle diyabetik ayak gibi kronik yara problemleri olan hastalarda
klinik uygulanmaları vardır. Bu çalışmada, daha önce araştırılmamış olan defektif tendon tamiri ve
iyileşmesinde EGF‘in potansiyel rolünün araştırılması hedeflenmiştir.
Yöntemler: 30 tane Yeni Zellanda beyaz tavşanının aşil tendonunda 1cm büyüklüğünde defekt
oluşturuldu. Herbirinde 10 tendon bulunan 3 denek grubu oluşturuldu; (1)“Sham” grubu: 1cm lik tendon
defekti gap bırakılarak emilmeyen dikiş ile “splint”leme uygulandı. (2)EGF(+) grup: 1cm lik tendon
defektine “gap” bırakılarak emilmeyen dikiş ile “splint”leme uygulandı ve defekt oluşturulan bölgeye 25
µg/kg EGF enjekte edildi. (3)Skafold+EGF(+) grup: 1 cm lik tendon defektine 25 µg/kg EGF yüklenmiş
dönüşebilen, poroz polikaprolakton (PCL) “skafold” yerleştirilerek emilmeyen dikiş ile tespit edildi. 2.
ve 3. Gruplara aynı dozlarda EGF enjeksiyonuna postoperatif gün aşırı 10 gün devam edildi. 8. haftada
hayvanlar sakrifiye edildikten sonra histolojik ve biyomekanik olarak incelendi. Histolojik incelemede ışık
mikroskopi yöntemi kullanıldı. Işık mikroskopisi için dokular %10 formalinde fikse edildi. Bütün parçalar
parafine gömüldü, 10mm kesitlere ayrıldı, Hematoksilen-Eosin (H&E) ve Masson’s trichrome ile boyandı.
Biyomekanik çalışma, sakrifikasyondan hemen sonra tendonlar tazeliğini korurken uygulandı. Çekme
testi uygulanan aşil tendonlarında kopma kuvveti, kopma anındaki uzama miktarı ve young modulus
değerleri ölçüldü. Tüm prosedürler Hayvan Araştırma Etik Kurulundan onay alınarak yapılmıştır.
Bulgular: Bütün denek gruplarında, defektin iyileştiği ve köprüleşmenin olduğu makroskopik olarak
gözlemlendi. Histolojik olarak “Sham” grup: Damar formasyonu ve Tip3 kollojenin yeni yapılmaya
başlanmış olduğu gözlemlendi. Nadir adipozit izlendi. EGF(+)grup: Tendon içinde damar formasyonu,
periferal sinir tomurcuklanması, daha fazla adipoz dokular gözlemlendi. Tamamen tendon rejenerasyonu
için sonuçta Tip 1 kollajene dönüşen ve fibroblastlar tarafından üretilen yüksek düzeyde Tip3 kollajen
görüldü. Skafold+EGF(+) grup: damar formasyonu, periferal sinir tomurcaklanması yine gözlemlendi
fakat adipoz doku miktarı, ve üretilen Tip3 kollajen mıktarı EGF(+) grup ile karşılaştırıldığında daha
az olduğu gözlemlendi. Tip Ⅰ/Tip Ⅲ kollajen oranının en fazla Skafold+EGF grubunda olduğu, en
az ise Sham grubunda olduğu saptandı. Biyomekanik olarak, kopma kuvvetleri açısından 3 deney
grubu ve kontrol grupları arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı(p>0,05). Kopma anındaki
uzama miktarı açısından da gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı(p>0,05). Young modulus
açısından 3 deney grubu arasında anlamlı fark saptanmadı(p>0,05) ama kontrol grubuyla EGF ve
Skafold+EGF(+) gruplarının ikili karşılaştırılması sonucunda anlamlı fark olduğu saptanmıştır(P<0,05).
Sonuçlar:Bizim hipotezimiz; EGF uygulanması, damarlanmanın artması, damarda endotel hücreye
komşu “perisit” hücrelerin (kök hücrelerin) defekt boyunca toplanması, iyileşmede gerekli enerjinin
sağlanabilmesi için tendon defekt bölgesinde yağ hücrelerinin gelişiminin görülmesi yüksek doku
onarımının olabileceğini histolojik olarak göstermiştir. Kopma kuvvetleri açısından gruplar arasında
anlamlı bir fark saptanmamıştır. Biyomekanik açıdan olumsuz etkileri bulunmayan EGF’in, TipⅠ/TipⅢ
kollajen oranını artırarak histolojik olarak daha uygun ve daha ileri seviyede tendon iyileşmesinini
sağladığı gözlemlendi. Tedaviye EGF eklenmesiyle histolojik olarak etkin tendon iyileşmesi elde edildi.
Tedaviye EGF+skafold birlikte eklenmesiyle en etkin tendon iyileşmesi elde edildi. Skafoldun boşluk
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doldurarak ve büyüme faktörünün etkinliğini artırarak daha az Tip3 kollajen formasyonu ve böylece
daha hızlı tendon tamiri olabileceği savı da ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: aşil tendon rüptürü, büyüme faktörleri, epidermal büyüme faktörü, polikaprolakton,
tavşan
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[SS-21]
Skapula morfolojisi ile rotator manşet yırtığı arasındaki ilişki
Ali Erşen1, Onur Tunalı3, Taha Kızılkurt1, Serkan Bayram1, Ata Can Atalar2
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,
İstanbul
3
Acıbadem Sağlık Grubu Zekeriyaköy Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji, İstanbul
1

Amaç: Rotator manşet yırtıklarının etiyolojisinde birçok faktör suçlanmaktadır. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda akromion ve glenoidin yerleşimleri ile rotator manşet yırtıkları arasında bağlantı olduğu
belirtilmiştir. Bu çalışmada kritik omuz açısı ve akromion indeksi ile rotator manşet yırtıkları arasındaki
ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmada hastaların çekilen omuz gerçek anteroposterior grafilerinde kritik omuz
açısı (CSA) ile akromion indeks (Aİ) değerleri ölçüldü. Rotator manşet yırtığı nedeni ile artroskopik
tamir yapılan 245 hasta (Yaş ortalaması 55) ile başka omuz problemleri (travma, kalsifik tendinit,
donuk omuz, tendinozis) nedeni ile hastaneye başvuran ve rotator manşet yırtığı olmadığı
gösterilen 138 hastanın (Yaş ortalaması 42.8) omuz grafileri karşılaştırıldı. Standartlara uygun gerçek
anteroposterior grafisi olmayan ve 18 yaşından küçük olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi.
Bulgular: Artroskopik tamir yapılan rotator manşet hastaları grubunda ortalama CSA 38.21° ± 4.75°,
ortalama Aİ ise 0.73 ± 0.08 olarak ölçüldü. Kontrol grubunda ise ortalama CSA 33.09° ± 3.14°, ortalama
Aİ ise 0.66 ± 0.06 olarak ölçüldü. Rotator manşet yırtığı grubunda hem CSA açısı hem de akromion
indeks kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.0001).
Sonuç: Kritik omuz açısı ve akromion indeksinin yüksek olduğu hastalarda rotator manşet yırtığı
görülme riski artmıştır.
Anahtar Kelimeler: Akromion indeks, kritik omuz açısı, rotator manşet yırtığı
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[SS-22]
Rotator manşet muskülotendinöz bileşke bölge yırtıkları: Nasıl tahmin ederiz?
Mehmet Kerem Canbora1, Tolga Keçeci1, Mehmet Soyarslan1, Özkan Köse2
1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Rotator manşet patolojileri içerisinde muskülotendinöz bileşke MTB yırtıkları nadir görülürler.
Rotator manşet tendon insersiyo yırtıkları ile MTB yırtıkları tedavi planlamasında farklılık gösterirler.Bu
çalışmanın amacı rotator manşet MTB yırtıklarının etiyolojisi ve ameliyat öncesi teşhisinde manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) bulgularına dikkat çekmektir.
Yöntem: Ocak 2014- Ocak 2018 tarihleri arasında artroskopik olarak tanı konulan, 42-64 yaş arası 10
supraspinatus kası MTB yırtıklı olgu çalışmaya dahil edildi. Olguların demografileri, hikaye ve MRG’leri
retrospektif olarak incelendi.İkiden fazla steroid enjeksiyonu, eşlik eden hastalıklar (DiabetesMellitus
(DM)vb.), ayrıntılı travma öyküleri kayıt edildi. Ameliyat öncesi MRG iki ayrı ortopedist tarafından
retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: Bir hastada DM ve hipertansiyon, bir hastada hipertansiyon, bir hastada hipotiroidi ve bir
hastada romatoid artrit saptandı. 5 olguda (%50) ameliyat öncesinde ikiden fazla subakromial steroid
enjeksiyonu öyküsü mevcut idi.İki hastada akut direkt travma, 4 hastada ağırlık taşıma sonrası gerilme
travması ve bir hastada mesleki aşırı kullanma öyküsü mevcuttu. Olguların retrospektif tekrar incelenen
MR görüntülerinde 7 hastada aşikar MTB yırtığı gözlendi. 3 olguda kas içi yoğun ödem, 8 hastada(% 80)
orta ve ileri yağlı atrofi saptandı.
Sonuç: MTB yırtıkları nadir görülen, tanı ve tedavisi zorlu yırtıklardır. Ameliyat öncesi ikiden fazla steroid
enjeksiyonu ve gerilme travması hikayesi varlığında akla getirilmelidir.MRG’de sağlam ayak izi örtümü
varlığına rağmen yoğun kas içi ödemi varlığında akla getirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet yırtığı, muskülotendinöz bileşke, etiyoloji, manyetik rezonans
görüntüleme
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[SS-23]
Omuz Artroplastisinde görüntü işleme ile cerrahi hassasiyetin arttırılması
Majid Mohammad Sadeghi1, Emin Faruk Keçeci2, Mehmet Kapıcıoğlu3, Ayşe Aralaşmak4, Kerem Bilsel3
1
İstanbul Teknik Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Bölümü, İstanbul
2
Abdullah Gül Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Kayseri
3
Bezmialem Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
4
Bezmialem Üniversitesi, Radyoloji Bölümü, İstanbul
Amaç: Omuz artroplasti uygulaması son dönemlerde, protez teknolojisinin de ilerlemesi ve hasta
beklentilerinin artmasına paralel olarak endikasyonları günden güne artmaktadır. Protez uygulamasının
hatasız ve anatomiye uygun bir şekilde yapılması, protezin sağ kalımını arttırarak, hasta konforunu ve
memnuniyetinin yükselmesini sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı, görüntü işleme teknolojilerini kullanarak geliştirilen yazılım sayesinde hasta
bilgilerinin kullanılması ile kişiye özel bir klavuz üreterek omuz ameliyatı sırasında glenoid yüzeyine
uygulanacak implantın daha hassas bir şekilde yerleştirilmesini sağlayarak ameliyatın hassasiyetini
arttırmaya çalışmaktadır.
Yöntem: Geliştirilen yazılım sayesinde hastanın MRI ve BT bilgileri yazılıma yüklenmektedir. Yazılım
otomatik olarak her iki sistemden gelen bilgileri birbirleri ile kıyaslayarak resimlerdeki kemik dokuyu
tanımaktadır. Daha sonrasında ise skapulanın anatomik özellikleri kullanılarak diğer kemiklerden
ayrıştırılmaktadır. Skapula program tarafından incelenerek glenoid yüzey bulunmakta ve sonrasında
hastanın anatomisine en uygun protez program tarafından seçilip glenoid yüzeyde açılması gereken
uygulama yerleri için bir kılavuz modeli oluşturulmaktadır. Bu klavuz 3 boyutlu yazıcı kullanarak imal
edilmektedir.
Bulgular: Araştırmanın laboratuvar çalışmaları devam etmektedir. Hasta bilgileri kullanılarak skapula
3 boyutlu yazıcı ile imal edlmiştir. Kişiye özel 3 boyutlu yazıcı ile imal edilen kılavuz ile hastanın omuz
ekleminde skapula glenoid yüzeyine açılması gereken delikler konumları ve açıları ölçülerek hassasiyet
ile açılır.
Sonuç: Omuz ameliyatlarında protezlerin yerleştirilmesi için gereken deliklerin delinmesindeki
hassasiyet günümüzde cerrahın tecrübesine bağlıdır. Geliştirilen yazılım öncesinde ameliyat
planlamasının yapılması mümkün olmakta, yazılımın önermesi ve cerrahın onaylaması ile hastaya
en uygun boyutlardaki protezlerin seçimi mümkün olmakta ve glenoid üzerinde yer alacak olan
deliklerin hassas bir şekilde açılabilmesi için gerekli kişiye özel klavuzun 3 boyutlu yazıcılar ile imalatı
gerçekleştirilmiş ve yüksek hassasiyet sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Glenoid komponent, Görüntü işleme, Kişiye özel implant
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[SS-24]
Süperior kapsül rekonstrüksiyonunda hücresiz insan dermal grefti ve tensor fasya lata
otogreftinin karşılaştırılması: Tavşan modelinde histolojik ve biyomekanik çalışma
Fatih Yıldız1, Kerem Bilsel1, Anıl Pulatkan1, Mehmet Kapıcıoğlu1, Gökçer Uzer1, Tolga Çetindamar1, Cavide
Erden2, Ergun Bozdağ3, Emin Sünbüloğlu3
1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, İstanbul
2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji AD, İstanbul
3
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Biyomekanik Laboratuvarı, İstanbul
Amaç: Rotator kılıf (RC) yırtıklarının tamiri çoğu zaman RC’nin işlevini geri kazandıracak hasta
memnuniyeti ile sonuçlanır. Ancak masif veya kronik retrakte yırtıklar yağlı dejenerasyon veya kas
atrofisi nedeniyle tamir edilemez. Süperior kapsül rekonstrüksiyonu (SCR), omuz ekleminin ilerleyici
dejenerasyonunu önlemek amacıyla otolog tensor fasya lata (TFL) veya çeşitli allogreftler kullanılarak
yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, süperior SCR tekniğinde insan kaynaklı hücresiz dermal greft (HDG) ve
TFL otogreftinin iyileşme özelliklerini biyomekanik ve histolojik olarak karşılaştırmaktadır.
Yöntem: Dokuz Yeni Zelanda cinsi, erişkin tavşanının subskapularis ve supraspinatus tendonlarında
bilateral olarak kronik retrakte RC tendon yırtığı modelleri oluşturuldu. Sağlam RC tendonlu yedi tavşan
kontrol grubu olarak kullanıldı. Yırtık oluşturulduktan sekiz hafta sonra sağ omuzlarda (n=9) HDG ve
sol omuzlarda otolog TFL (n=9) kullanılarak SCR yapıldı. Hayvanlara SCR’den 12 hafta sonra ötenazi
yapıldı. Deney grubundaki iki tavşanın bilateral omuzlarındaki greft-kemik iyileşmesinin makroskopik
ve histolojik görünümleri patolog tarafından değerlendirildi. İki farklı SCR yöntemi (her gruptan 7
numune) ve intakt RC tendonları (n=7) kopma kuvvetleri ve esneme miktarları açısından biyomekanik
olarak test edildi.
Bulgular: Makroskopik olarak, her iki grubun glenoid ve humerus taraflarında tam iyileşme
gözlenmiştir. İki tarafın da greft-kemik kavşağında defekt tespit edilmedi. Deney grupları arasındaki
entezis skorlarında herhangi bir fark gözlenmedi (her ikisinde de 3 puan). Kollajen lifleri her iki
grupta da görüldü, ancak TFL grubunda kollajen lif yoğunluğu daha fazla ve oryantasyon daha iyi
idi. Her iki grubun greft-kemik bağlantı bölgelerinde minimal retiküler lif oluşumu tespit edildi.
İnflamatuar hücre infiltrasyonu, TFL’nin glenoid ve tüberkül uçlarında görülmedi ve tam iyileşme
olarak değerlendirildi. HDG grubunda ise iyileşmede gecikmeyi veya HDG’ya karşı inflamatuar yanıt
oluşumunu gösteren inflamatuar hücre infiltrasyonu özellikle küçük tüberkül insersiyon alanında
daha belirgindi. TFL, HDG ve intakt RC gruplarının ortalama kopma kuvvetleri sırasıyla 139,7±40,5 N,
123,9±47,9 N ve 105,1±11,8 N olarak ölçüldü. TFL grubunun kopmaya karşı dayanıklılığı HDG ve intakt
RC grubundan daha yüksek olmasına rağmen farklar istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0,187).
Ortalama SCR esnemeleri sırasıyla 12,7±7,1 mm, 11±5 mm ve 11,6±4,7 mm olarak ölçüldü (0,711).
Sonuç: Her ne kadar tavşan modellerinde otolog TFL biyomekanik ve histolojik açıdan bir miktar daha
iyi sonuç vermiş olsa da süperior kapsül rekonstrüksiyonunda greft olarak kullanılan hücresiz, insan
kaynaklı HDG ve otolog TFL ile benzer özelliklerde iyileşme ve dayanıklılık elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Biyomekanik, insan kaynaklı dermal greft, süperior kapsül rekonstrüksiyonu,
tensor fasya lata
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[SS-25]
Korakoklaviküler ligament rekonstrüksiyonu tekniğinde tünel pozisyonuna göre kemik
yoğunluğunun değerlendirilmesi
Onur Kocadal1, Korcan Yüksel2, Faik Altıntaş1
Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2
Bayındır Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

1

Amaç: Korakoklaviküler ligament rekonstrüksiyon (KKLR) tekniği, günümüzde akromioklaviküler eklem
çıkıklarının cerrahi tedavisinde oldukça sık olarak uygulanmaktadır. Tespit yetmezliği ve klavikula kırığı,
rekonstrüksiyon sonrası nadir olmayan komplikasyonlardandır. Son yıllarda bu komplikasyonların, tünel
malpozisyonu ve tespit bölgesindeki kötü kemik kalitesi ile ilişkili olabileceği öne sürülmüştür. Tespit
esnasında trapezoid ve konoid tünellerin, düşük kemik yoğunluklu bölgelerde konumlandırılması,
tespitin biyomekanik gücünü azaltan önemli faktörlerden birisidir. Bilgimiz dahilinde literatürde, tünel
pozisyonu ile lokal kemik yoğunluğu arasındaki ilişkiyi değerlendiren bir çalışma bulunmamaktadır. Bu
çalışmada, çift tünel KKLR tekniğinde tünel pozisyonu ile klaviküler lokal kemik yoğunluğu arasındaki
ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır.
Yöntem: Mart 2015 – Kasım 2017 tarihleri arasında hastanemizin radyoloji bölümünde omuz travması
nedeniyle omuz bilgisayarlı tomografi (BT) incelemesi yapılmış hastalar geriye yönelik değerlendirildi.
Klavikula kırığı olan hastalar, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü hastalar, omuz kuşağında yer kaplayıcı kitlesi
olan hastalar çalışmaya kabul edilmedi. Omuz kuşağında klavikula dışında kırığı olan veya herhangi
bir patoloji saptanmayan 18 – 65 yaş arası, 20 olguya ait (10 erkek, 10 kadın; 10 sağ, 11 sol) 21 BT
kaydı çalışmaya dahil edildi. İnce-kesit BT görüntüleri OsiriX (Pixmeo, Geneva, Switzerland) yazılımda,
multiplanar reformat modülü kullanılarak koronal, sagital ve aksiyel planlarda sabit düzlemde
konumlandırıldı. Daha sonra klavikula boyu ölçüldü. Santral trapezoid ve konoid tünel pozisyonu, tünel
indeksine göre belirlendi. Santral tünel merkezinin 1 cm. medial ve lateralinde ise medialize ve lateralize
tünel konumları belirlendi. Trabeküler ve total kemik yoğunlukları, Aksiyel BT kesitlerinde, Hounsfield
birimi (HU) üzerinden ölçüldü. Kaydedilen veriler kendi arasında kıyaslandı. Guruplar arasında kıyaslama
için Kruskal-Wallis testi, Post-hoc analiz için Mann-Whitney-U testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık sınırı
0.05 olarak belirlendi.
Bulgular: Ortalama klavikula uzunluğu 136.8±7.4 mm. olarak ölçüldü. Santral trapezoid tünellerde
ortalama kansellöz kemik yoğunluğu 257.8±130.2 HU, toplam yoğunluk 558.3±188.5 HU olarak
hesaplandı. Santral konoid tünellerde ise ortalama kansellöz kemik yoğunluğu 390.8±109.5 HU,
toplam yoğunluk 722.9±192.1 HU idi. Lateralize konumlanmış trapezoid tünel pozisyonunda santral ve
medialize tünel yerleşimine göre anlamlı derecede düşük trabeküler ve total kemik yoğunluğu ölçüldü
(p<0.05). En yüksek kemik yoğunluğu ölçümü medialize tünel pozisyonlarında elde edildi.
Sonuç: Akromioklaviküler eklem çıkıklarının cerrahi tedavisinde KKLR tekniğinde tünel pozisyonuna
bağlı olarak kemik yoğunluğu değişmektedir. Genel olarak tünel medializasyonu ile kemik dansitesinin
arttığı, lateralizasyonu ile kemik yoğunluğunun azaldığı ifade edilebilir. Tünel medializasyona karşı
tünel lateralizasyonunda kemik yoğunluk değişiklikleri daha belirgin düzeydedir. Kemik yoğunluğunun
tespite olan etkisinin değerlendirildiği biyomekanik çalışmalar gelecekte tespit iflasının nedenlerinin
daha iyi aydınlatılmasına ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler: korakoklaviküler bağ rekonstrüksiyonu, akromioklaviküler eklem yaralanması,
kemik yoğunluğu, tünel, bilgisayarlı tomografi
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[SS-26]
Erişkin klavikula orta 1/3 diyafiz parçalı kırıklarının anatomik kilitli plak ile tedavisi
Fırat Seyfettinoğlu1, Emrah Kovalak2
Adana Şehir Hastanesi
2
Süleyman Demirel Üniversitesi

1

Amaç: Bu çalışmada erişkinlerdeki klavikula orta 1/3 cisim kırıklarının anatomik plak ile tespitinin klinik
sonuçlarını ve komplikasyonlarının sunulması amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2009 ile Aralık 2015 yılları arasında klavikula orta 1/3 diyafiz parçalı kırığı nedeniyle anatomik
plak ile cerrahi tedavi yapılan 19’u erkek ve 7’si kadın toplam 26 hasta çalışmaya alındı. Hastaların ortalama
yaşı 35,3 (dağılım:20-66) idi. Tüm kırıklara aynı marka kilitli anatomik plak ile internal tespit yapıldı.
Hastaların fonksiyonel değerlendirilmesi için Constant ve DASH omuz skorlama sisteminden yararlanıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 30 (dağılım: 12-71) ay idi. Ortalama 12.5 (dağılım: 9-19) haftalık
bir dönemden sonra bütün kırıklarda tam kaynama elde edildi. Ortalama DASH skoru 5,12 olarak
ölçülürken, ortalama Constant skoru 86,8 (dağılım: 74-100) iyi sonuc olarak ölçüldü. Hiçbir hastada
implant yetmezliği, yüzeysel ya da derin enfeksiyon gözlenmedi. Sağlam tarafla karşılaştırıldığında
3 hastada klavikula uzunluklarının farklı olduğu saptandı. Ancak bu hastaların eklem hareket açıklığı
normal idi. Dört hasta insizyon yerinde uyuşmadan ve kozmetik görünümden şikayetçiydi.
Sonuç: Klavikula orta 1/3 diyafiz kırıklarının kilitli plaklar kullanılarak cerrahi tedavisi yüksek hasta
konforu sağlar, erken mobiliteye izin verir ve aynı zamanda düşük komplikasyon oranına sahiptir.
İnsizyon skarından dolayı kozmetik görünüm bozukluğunun olabileceği hastalara anlatılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Erişkin, klavikula kırığı, kilitli plak
klavikula kırığı preop

klavikula kırığı postop grafi
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klavikula kırığı preop

klavikula kırığı preop
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[SS-27]
Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde deltoid-split ve delto-pektoral açılımların
karşılaştırılması
Murad Pepe
Amasya Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D, Amasya, Türkiye
Amaç: Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde farklı açılım teknikleri bulunmaktadır.
Deltopektoral (DPa) açılım en çok tercih edilen yaklaşım olmakla birlikte kimi cerrahlar
deltoid-split (DSa) açılımı da tercih etmektedir. Bu çalışmada her iki teknikle ameliyat edilen
hastaları peri-operatif veriler ve klinik sonuçlar açısından karşılaştırmak hedeflenmiştir.
Yöntem: Çalışma Şubat 2015 – Ocak 2017 tarihleri arasında proksimal humerus kırığı nedeniyle ameliyat
edilen 31 hasta üzerinde yapıldı. Proksimal humerus kırığı olan hastalar Neer sınıflandırmasına göre
klasifiye edildi. Kırıklı çıkıklar, açık kırıklar, patolojik kırıklar, ayrılmamış kırıklar, nörovasküler yaralanma
öyküsü, daha öncesinde aynı omuzdan operasyon veya kırık öyküsü dışlanma kriterleriydi. Ameliyatlar
deneyimli bir travma cerrahı tarafından yapıldı. Cerrahi açılıma randomize şekilde karar verildi ve
tedavide kilitli kompresyon plağı kullanıldı. Fonksiyonel değerlendirmede omuz konstant skorlama
sistemi ameliyat sonrası 1., 3., 6., ve 12. aylarda değerlendirildi. Ameliyat sonrası hastalar 3 hafta pasif
fleksiyon ve abduksiyona izin verdirtilerek omuz kol askısında tutuldu. 3. haftadan sonra omuz kol
askısı çıkarıldı ve aktif hareketlere geçildi. Niteliksel verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik, grupların
karşılaştırılmasında bağımsız örneklem t-testi, veriler normal dağılıma uymadığında ise karşılaştırma
için “Mann-Whitney U testi kullanıldı (SPSS 20.0 Mac OS). Anlamlılık değeri p<0.05 olarak kabul edildi.
Bulgular: DPa uygulanan hastaların 5’i erkek (31.2%), 11’i kadındı (68.8%). DSa uygulanan hastaların 3’ü
erkek (20.0%), 12’si kadındı (80.0%). DPa uygulanan hastaların ortalama cerrahi süresi 68.2 ± 7.9 dakika,
DSa uygulanan hastaların ise ortalama 61.0 ± 7.3 dakika idi (p <0.05). DPa uygulanan hastaların ortalama
yaşı 57.0 ± 12.4, DSa uygulanan hastaların ortalama yaşı 61± 8.4 idi (p=0.314). DPa uygulanan hastaların
5’i (31.2%) iki parçalı, 10’u (62.5%) üç parçalı, 1’i (6.2%) dört parçalı kırıktı. DSa uygulanan hastaların
6’sı (40%) iki parçalı, 7’si (46.7%) üç parçalı, 2’si (13.3%) dört parçalı kırıktı. Klinik sonuçlar açısından 1.,
3., 6., ve 12. aylarda iki açılım arasında anlamlı fark saptanmadı. Ameliyat sonrası 1 yıl içerisinde vida
gevşemesi DSa uygulanan 1 hastada, enfeksiyon DPa uygulanan 1 hastada, osteonekroz bulguları DPa
uygulanan 1 hastada gelişti. Hiçbir hastada nörovasküler komplikasyona rastlanmadı.
Sonuç: Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinin delto-pektoral veya deltoid-split açılımlarla
yapılması benzer sonuçlar göstermekle birlikte, deltoid-split açılım cerrahi süre açısından daha avantajlı
görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Humerus, Omuz, Deltopektoral, Deltoidsplit, Açılım
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Şekil 1

Deltoid-split açılımda insizyon yerlerinin gösterilmesi
Şekil 2

Deltoid-split açılımda minimal invazif plak yerleştirilmesi
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[SS-28]
Humerus Distal AO TipC Kırıklarında Olekranon Osteotomisi ve Bikondiler Plak Uygulama
Sonuçlarımız
Erdal Uzun1, Alper Çıraklı2
1
kayseri eğitim ve araştırma hastanesi, ortopedi ve travmatoloji kliniği
2
ordu üniversitesi tıp fakültesi, ortopedi ve travmatoloji abd
Amaç: Bu çalışmanın amacı erişkinlerde travma sonrası ortaya çıkan ve dirseğin major travmalarından
olan AO Tip C (suprakondiler-interkondiler) humerus kırıklarının posterior cerrahi yaklaşım ve çift kolon
plaklama yöntemi ile fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Materyal-Metod: 2014-2017 yılları arasında kliniğimizde cerrahi olarak tedavi edilen humerus alt ucu
eklemi ilgilendiren erişkin 42 hasta retrospektif olarak incelendi. Bu hastalardan düzenli takipleri olan
ve AO Tip C tanısı ile cerrahi uygulanan 16 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 5 (31.2%) ‘i bayan
11(69.8%)’i erkek olup ortalama yaş 42,5 (19-64) yıl idi. Kırık tespiti amacıyla kırıkların 10 (62.5%)’unda
paralel (1800 açılı) kilitli çift plak, 6 (37.5%)’sında dik açılı (900 açılı) çift plak kullanıldı. Olekranon
osteotomisi sonrası tespit ise 9 (56.25%) hastada kilitli olekranon plağı ile, 5 (31.25%) hastada K teli ve
tel serklaj ile, 2 (12.5%) hastada ise başsız kompresyon vidası ile yapıldı. Düzenli takipleri olan hastaların
radyolojik iyileşmesi dirsek ön-arka ve yan X-Ray görüntüleri ile fonsiyonel sonuçları ise MAYO ve
q-DASH skorlamalarına göre değerlendirildi.
Bulgular: Hastalarımızın ortalama izlem süresi 23 (7-42) ay idi. 16 hastanın tamamında humerus
distalinde radyolojik olarak kaynama görüldü. Tel serklaj ve K teli ile tespit edilen 1 hastada olekranon
osteotomisinde kaynama olmadı. Yoğun bakımda takip edilen multitravmalı bir hastada ise dirsekte
heterotropik ossifikasyon gelişti. Ortalama dirsek fleksiyonu 110 (80-150) derece, ekstansiyon kaybı
20 (0-55) derece olarak saptandı. Mayo dirsek performans skorlamasına göre 10 (62.5%) hastada
mükemmel, 3 (18.75%) hastada iyi, 2 (12.5%) hastada orta, 1 (6.25%) hastada kötü sonuç elde edildi. 16
hastanın q-DASH skorlaması ortalama 18 (0-70.25) idi. İyi sonuçların erken rehabilite edilen, takiplerine
düzenli gelen ve erken cerrahi uygulanan hastalarda elde edildiği görüldü.
Sonuçlar: Tüm eklem içi kırıklarda olduğu gibi humerus AO Tip C kırıklarında da eklem redüksiyonunu
anatomik olarak sağlamak ve stabil tespit, cerrahi-fonksiyonel sonuçları ve rehabilitasyonu olumlu
yönde etkilemesi bakımından oldukça önemlidir. Bu nedenle en iyi görüşü sağlayan olekranon
osteotomisi ve stabil tespit için bikondiler plaklamanın AO Tip C humerus kırıklarında uzun dönemde
tatminkar sonuçlar vereceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: AO tip c, bikondiler, humerus, olekranon osteotomisi
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[SS-29]
Farklı Distal Kilitleme Mekanizması Olan İntramedüller Humerus Çivilerinin Biyomekanik
Karşılaştırması
Tunay Erden1, Mehmet Kapıcıoğlu1, Abdullah Demirtaş2, Kerem Bilsel1, Fuat Akpınar2, Hacer Kuduz3, Ergün
Bozdağ3
1
Bezmialem Vakif Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji ABD, İstanbul
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji ABD, İstanbul
3
Makine Fakültesi,İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul
Amaç: Humerus şaft kırıklarının cerrahi tedavisinde, minimal invaziv yöntemlerin kullanımı artmıştır.
Mevcut humerus çivi sistemlerinde ise distal kilitleme sistemi nörovasküler hasar riski taşımaktadır.
Bu çalışmada amacımız humerus şaft kırıkları için geliştirilmiş olan ve distalde çivi içinden güvenli
kilitleme mekanizmasına sahip yeni dizayn intrameduller humerus çivisi ile mevcut kullanımda
olan konvansiyonel kilitlemeli bir çivinin rotasyonel ve aksiyel kuvvetler karşısındaki dayanımının
biyomekanik olarak kıyaslanmasıdır.
Yöntem: Çalışmada aynı ölçülere sahip (9*300mm) Insafe-lock humerus çivi sistemi (grup 1, TST,
Istanbul, Turkey) ve Expert Humerus çivi sistemleri (grup 2, Depuy and Synthes, Bettlach, Switzerland)
kullanılmıştır. Bu amaçla 24 adet dördüncü nesil sawbone humerus kullanılmıştır. İntrameduller oyma
işlemi sonrası humerus şaft bölgesinden osteotomi yapılarak 1 cm kemik uzaklaştırılarak defekt
oluşturulmuştur. Proksimal kilitlemeler 2 adet vida ile yapıldı. Distal kilitleme grup 1 de içten gönderilen
Endopin ile yapılırken, grup 2 de ise skopi kontrolünde 1 adet anterior-posterior yönde gönderilen çift
korteks tutulumlu vida ile yapıldı. Biyomekanik testler servohidrolik test cihazında (MTS 858 Mini Bionix
II, Eden Prairie, MN) ön yükleme sonrası 5000 siklus aksiyel ve 5000 siklus rotasyonel yüklenme sonrası
failure load (nihai yükleme) işlemi gerçekleştirilerek yapıldı. Tüm örneklerde aksiyel ve rotasyonel
yüklenme işlemleri öncesi ve sonrasında başlangıç ve sonlanım stiffness değerleri ile yetmezliğe neden
olan en yüksek kuvvet/tork değerleri ölçüldü. Failure load (nihai yükleme) kriterleri olarak aksiyel ve
rotasyonel yüklenme süresince kuvvet/deplasman eğrisinde ani düşme, herhangi bir noktada gelişen
kırık (kemik veya vidada), vidalarda plastik deformasyon (kuvvet/deplasman eğrisinin yatay çizmesi) ve
ostetomi hattının kapanması (>=1 cm deplasman) kabul edilmiştir.
Bulgular: Tüm örnekleri siklik yüklenme fazını başarı ile geçmiştir. İstatistiksel analiz sonucu aksiyel
yüklenme sonrası başlangıç ve sonlanım stiffness değerleri gruplar arasında benzerlik göstermiştir
(sırası ile p=0.873 ve p=0.522). Ancak aksiyel failure load değerleri arasında anlamlı fark olduğu ve grup
2’nin daha stabil olduğu görülmüştür (p=0.004). Rotasyonel yüklenme başlangıç ve sonlanım stiffness
değerleri arasında anlamlı fark olduğu görülmüştür (sırası ile p=0.004 ve p=0.004). Ancak torsiyonel
yüklenme sonrası failure load değerleri kıyaslandığında anlamlı farka rastlanmamıştır (p=0.055).
Sonuç: Aksiyel ve rotasyonel yüklenme sonrası her iki çivininde yeterli stabiliteyi sağladığı biyomekanik
olarak gösterilmiştir. Yeni geliştirilen, distal kilitleme için skopi kontrolüne ve ek kesiye ihtiyaç
duyulmayan Insafe-lock Humerus çivi sisteminin güvenilirliğinin klinik kullanım ile desteklenmeye
ihtiyacı vardır.
Anahtar Kelimeler: Humerus, çivi, biyomekanik
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synthes humerus çivisi ve uygulama sonrası x-ray grafiği

tst humerus çivisi ve uygulama sonrası x-ray grafiği
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[SS-30]
Humerus proksimal kırıklı çıkıklarda açık redüksiyon kilitli anatomik plak vida ile tespit
sonuçlarımız
Ramazan Atiç1, Orhan Değnek2
1
Dicle Üniversitesi
2
Diyarbakır devlet hastanesi
Amaç: Omuz kırıklı çıkıkları toplumda diğer kırıklara nazaran daha nadir görülen, cerrahi açıdan zorlayıcı
olgulardır. Çalışmamızda omuz kırıklı çıkığı tanısıyla açık redüksiyon ve plak vida ile tespit uygulanan
hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirdik.
Gereç-Yöntem: Ocak 2009 ile Ocak 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi
ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda omuz kırıklı çıkığı nedeniyle 17 hasta açık redüksiyon ve plak vida
ile tespit yöntemi ile tedavi edildi. Hastalar yaşa göre 2 gruba ayrıldı. Grup 1, 65 yaş üstü 6 hastadan
oluşmakta olup, yaş ortalaması 77,5 (69-87) idi. Grup 2, 65 yaş altı 11 hastadan oluşmakta olup yaş
ortalaması 41,6 (24-60) idi. Grup 1’in tamamı kadın hastalardan, Grup 2’nin tamamı erkek hastalardan
oluşmuş idi. Hastaların acile başvuru grafileri Neer Sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Hastaların klinik
değerlendirmesinde Oxford Omuz Skorlaması, DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand) Skoru,
ve Constant Murley Skorlaması kullanıldı. Hastaların operasyon sonrası avasküler nekroz evrelemesi
Cruess Evrelemesine göre yapıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 13,8 ay (10-38) idi. Hastalar ortalama ameliyata alınma süresi
1,11 gün (0-4) idi. Neer sınıflamasına göre olguların dağılımı % 11,8’i iki parçalı kırıklı çıkık, %64,7’si üç
parçalı kırıklı çıkık ve %23,5’i dört parçalı kırıklı çıkık şeklinde idi. Kırık tipi ve travma sebebi ile klinik
sonuçlar arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı (p>0,05). Yaş gruplarına göre klinik sonuç
değerlendirmesinde Oxford ve DASH skorlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0,001,
p=0,049). Grup 2’nin klinik sonuçları Grup 1’e göre daha iyiydi. Takiplerde 17 olgunun 14’ünde (%82,3)
farklı evrelerde avasküler nekroz izlendi. Dağılım, Grup 1’deki hastaların tümünde, Grup 2’de %72,7
oranında idi. Yaş gruplarına göre avasküler nekroz gelişimi arasında istatistiki olarak anlamlı korelasyon
bulunmuştur (p< 0,022). Yaş arttıkça avasküler nekroz görülme sıklığı ve evresi artmakta idi. Avasküler
nekroz evresine göre klinik sonuç değerlendirmesinde Oxford ve Constant Murley skorlarında
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu (p=0,013, p=0,028). Yara yeri enfeksiyonu, kaynamama gibi
ek komplikasyonlar izlenmedi.
Sonuç: Humerus proksimal kırıklı çıkıklarda açık redüksiyon ve plak ile internal tespit yöntemi özellikle
genç ve aktif hasta grubunda yeterli cerrahi teknik bilgi ile tercih edilebilecek etkin bir tedavi yöntemi
olarak görülmüştür. İleri yaş hasta grubunda ise kemik kalitesinde kayıp ve iyileşmeyi etkileyecek ek
hastalıkların varlığı da göz önünde bulundurularak daha az fragman ve deplasman içeren kırık tiplerinde
ve yumuşak doku hasarı fazla olmayan olgularda omuz replasman cerrahisinden önceki son şans olarak
değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: kırık, çıkık, plak ile tespit, avasküler nekroz
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[SS-31]
Akromioklavikuler Eklem Çıkığının Cerrahi tespitinde Sentetik Ligaman (surgilig) Tekniğinin
Etkinliği
Fırat Seyfettinoğlu
Adana Şehir Hastanesi
Amaç: Travma sonrası korakoklavikuler ligamanların yaralanması sonucu görülen akromioklavikular
(AK) eklem çıkığı, hastalarda ağrı ve fonksiyonel kayıp oluşturabilecek bir yaralanmadır. Günümüzde
konservatif tedavi yerini çoğunlukla cerrahi tedaviye bırakmış ve başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Bu
yöntemler arasında Surgilig (Arthrex, USA) olarakta bilinen sentetik ligamanın kullanıldığı teknikte
literatürde yerini almıştır. Bu çalışmada amaç;Surgilig ile tedavi ettiğimiz akut AK eklem çıkığı olan
hastaların fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Kliniğimizde 2014-2017 yılları arasında Rockwood sınıflamasına göre Tip 3 ve Tip 5 uyumlu AK
eklem ayrışması bulunan ve Surgilig (emilmeyen sentetik ligaman) tekniğiyle açık redüksiyon ve internal
tespit ameliyatı uygulanan 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalara ameliyat sonrası erken dönemde
pasif ve aktif omuz eklem hareket açıklığı egzersizleri verildi. Ameliyat sonrası 6.hafta ve 3.ayda poliklinik
kontrolleri yapıldı. Son kontrolde hastalar telefon ile çağrılarak son durumları değerlendirildi. Hastalar
radyolojik olarak zanca grafisi ile değerlendirildi. Fonksiyonel sonucu değerlendirmek için omuz eklemi
hareket açıklığı, ASES ve Constant skorları değerlendirildi.
Sonuç: Hastaların ortalama yaşı 44.5 (dağılım: 26-61) yıl ve ortalama takip süresi 26.4 (dağılım: 19-44) ay
olarak kaydedildi. Ortalama öne fleksiyon 165 (dağılım: 150-175) ve ortalama abdüksiyon 160 (dağılım:
150-170) idi. Ortalama ASES skoru 93.5 (dağılım: 84.5-100) ve ortalama Constant skoru 86.5 (dağılım: 7394) bulundu. Bir hastamizda ameliyat sonrası 6.ayda travmaya sekonder tekrar çıkık görüldü. Hastaya
yine AK eklem implantı ile revizyon yapıldı. Bunun dışında cerrahi sırasında ve sonrasında komplikasyon
ve redüksiyon kaybı gelişen hastamız olmadı. Materyal çıkarımı yapılan hastamız olmadı. (resim 1-2)
Çıkarımlar: Surgilig tekniği ile AK eklem restorasyonu, mükemmele yakın fonksiyonel sonuçları,
nispeten kolay bir teknik olması, erken harekete izin verebilmesi ve düşük komplikasyon oranları ile AK
eklem çıkıklarında güvenilir ve başarılı bir yöntem olarak değerlendirilebilir.
Anahtar Kelimeler: Akromioklaviküler eklme çıkığı, Surgilig, Sentetik Ligaman
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AK eklem çıkığı preop

AK eklem çıkığı preop grafisi
AK eklem çıkığı pstop

AK eklem çıkığı ameliyat sonrası grafi
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[SS-32]
Stabil olmayan distal klavikula kırıkları (Neer Tip 2): Komplikasyonlar ve Fonksiyonel Sonuçlar
Açısından Literatürün Gözden Geçirilmesi
Kemal Gökkuş1, Murat Saylık2, Halil Atmaca3, Ahmet Turan Aydın1
Antalya Memorial Hastanesi.Antalya /Turkiye
2
İstinye Üniversitesi Tıp Fakultesi. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D
3
Artro Klinik.İzmit /Turkiye

1

Amaç: Stabil olmayan distal klavikula kırıklarının tedavisi konusunda literatürün sistematik gözden
geçirilmesi ve en uygun tedavi yöntemini tayin etmek.
Veriler ve Metod: 1990 ile 2015 yılları arasında, pubmed veri platformunda ingilizce dilinde “distal
klavikula kırık tedavisi” ve “klavikula lateral uç kırıkları” anahtar kelimeleri kullanılarak literatür tarandı.
Çalışma Seçimi: İngilizce dilinde yazılmış makaleler ve İngilizce dilinde yazılmadığı halde ingilizce özeti
olan makaleler çalışmaya alındı. Aynı zamanda çalışmaya alınan makalelerin referanslarıda incelenip
kriterlerin yakalayamadığı makaleler de çalışmaya dahil edildi. Psödoartroz tedavisi, artroskopik
metodlar ve pediatric olguları ilgilendiren makaleler, medial ve mid-diafiz kırıkları, açık kırık ve
komplikasyon içeren olguların makaleleri çalışmanın dışında tutuldu. Toplamda 86 makalenin 1764
olgusu gözden geçirildi.
Verilerin İşlenmesi: Tüm makaleler fonksiyonel skorlama (Constant, ASES, Oxford, UCLA, DASH)
sonuçları açısından ve komplikasyon oranları açısından değerlendirmeye tabîi tutuldu.
Verilerin Sentezi: Her tedavi yönteminin ortalama kaynama oranları, komplikasyon yüzdeleri, ve
ortalama fonksiyonel skorlamaları hesaplandı. Grupların ortalama değerleri ANOVA ve Bonferroni hoc
testleri kullanılarak değerlendirildi. Parametreler arasında anlamlı ve anlamsız bağıntı olup olmadığı
Pearson korelasyon katsayısı testi kullanılarak araştırılıdı. İki taraflı hipotez analizlerde kullanıldı, P değeri
0.05 in altında ise anlamlı farklılık kabul edildi, Windows’un SPSSS 18.0 programı (SPSS, Inc., Chicago, IL,
USA) değerlerin istatiksel analizleri için kullanıldı.
Sonuçlar: 10 ayrı tedavi metodu Constant skoru, kaynama oranı, ve komplikasyon oranları
açısından değerlendirildi. Kaynama oranı ve komplikasyon oranları açısından gruplar arasında
anlamlı farklılık saptandı (ANOVA testi). Constant skorları açısından ise gruplar arasında
anlamlı fark bulunmamıştır. Bonferroni test ise komplikasyon oranı ve kaynama oranları
açısından oluşan anlamlı farkın konservatif tedavi yönteminden kaynaklandığını göstermiştir.
Constant skorlaması ile diğer değerlendirmeler arasında positif veya negatif yönde bir bağıntı
saptanmamışken (Pearson korelasyon testi, p=0.551, r=0.069 kaynama oranı için ve p= 0.147, r=
-0.168 komplikasyon oranı ) kaynama oranı ile komplikasyon oranı arasında positif yönde bir bağıntı
saptanmıştır. (p=0.000, r=-0.408).
Sonuç: Cerrahi tedavi yöntemleri arasında fark saptanmadı, Konservatifv tedavi yöntemi istatisksel
olarak tüm cerrahi yöntemlerden kötü bulundu. Constant skorlarının ve kaynama oranlarının
yüksekliğine ve komplikasyon oranlarının düşüklüğüne bakıldığında, distal klavikula anatomik plaklama
korako-klavikular askı ile birleştirilmiş veya birleştirilmemiş şekli ile ve korako-lavikular askı yönteminin
tek başına en iyi sonuçları veren tedaviler olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: Stabil olmayan distal klavikula kırığı, Klavikulanın lateral uç kırığı, Neer tip 2 distal
klavikula kırığı
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Constant skorlaması ortalama değerleri, Kaynama oranları ve komplikasyon oranları

Constant skorlaması ortalama değerleri, Kaynama oranları ve komplikasyon oranları
Stabil olmayan distal klavikula kırıklarında Neer Sınıflandırması

Stabil olmayan distal klavikula kırıklarında Neer sınıflandırmasının illüstrasyonu.
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[SS-33]
Omuz kırıklı çıkıklarında ender görülen vasküler komplikasyonlar
Murat Aşçı1, Recep Kurnaz2, Harun Altınayak1, İlker Akar1, Taner Güneş2
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Tokat
2
Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir

1

Amaç: Bu yazıda anterior omuz dislokasyonunu takiben brakial pleksus yaralanmasının eşlik ettiği geç
tanı alan bir aksiller arter psödoanevrizma olgusunu ve proksimal humerus kırıklı çıkığı sonrası aksiller
arter diseksiyonu görülen bir olguyu sunmaktayız.
Vaka 1: 22 yaşında erkek hasta tarafımıza omuzda ağrı, şişlik ve hareket kısıtlılığı ile başvurdu. 2 ay
önce araç içi trafik kazası hikayesi mevcut. Anterior omuz çıkığı ve tuberkulum majus kırığı tanısı ile
dış merkezde kapalı redüksiyon yapılmış. Redüksiyondan 2 hafta sonra omuzda şişlik, ağrı ve aynı
taraf el parmaklarında his kaybı şikayetleri başlayan hasta farklı dış merkezlere başvurmuş ve hastaya
tüberkülüm majus kırığı için omuz kol askısı önerilmiş. Muayenesinde omuz hareketleri ağrılı ve kısıtlı
idi, omuzda belirgin şişlik ve kolda çap artışı mevcuttu. Aynı taraf el 3, 4. ve 5. parmaklarda duyu ve
motor kayıp mevcuttu. MR tetkikinde glenohumeral eklem düzeyinden başlayarak axiller poş boyunca
uzanım gösteren, kas planları arası yerleşik lobule konturlu heterojen intensite görüldü. Lezyon
hematom lehine yorumlandı. Yatışının 5. gününde tetkikleri tamamlanıp hematomun boşaltılması
amacıyla ameliyata alındı. Operasyon sırasında aksiller arterden kaynaklı abondan kanama tespit edildi.
Ameliyata KVC kliniği de dahil edildi ve safen ven ile aksiller arter by-pass ameliyatı yapıldı.
Vaka 2: 80 yaşında kadın hasta, kızı tarafından kıyafetleri giydirilirken sol omuzdan ses gelmesi ve
sonrasında ağrı şikayeti başlamış. 6 saat önce meydana gelen olay sonrası hasta kliniğimize yakınları
tarafından getirildi. Hastanın mevcut olan parkinson, alzheimer, demans ve epilepsi hastalıkları nedeni
ile kimseyle kooperasyonu yoktu. Çekilen grafilerinde sol proksimal humerusta kırıklı çıkık olduğu ve
humerus başının aksiller bölgeye yer değiştirmiş olduğu gözlendi. Yapılan nörovasküler muayenede
periferik nabızlar palpe edilemedi. Sol üst ekstremite soğuk ve soluk görünümde idi. Hastaya acil
olarak yapılan BT anjio sonrasında aksiller arter mesafesinden distale kan akımının olmadığı görüldü.
Hasta kalp damar cerrahisi ile birlikte acil şartlarda ameliyata alındı. Yapılan deltopektoral yaklaşım
ile sonrasında humerus başının aksiller artere basarak arterde kontüzyon zemininde subklavian arter
bitiminden brakial arter orta kesimine kadar 20 cm lik bir alanda diseksiyon olduğu görüldü. Bunun
üzerine kalp damar cerrahları tarafından 6 mm çaplı ringli PTFE (polytetrafluroethylene) sentetik greft
ile damar tamiri yapıldı. Humerus başı çıkarıldıktan sonra hastanın mevcut klinik durumu göz önüne
alınarak omuzun sarsak bırakılmasına karar verildi. Rotator manşet proksimal humerusa sütüre edilerek
rezeksiyon interpozisyon artroplastisi yapıldı. Ameliyat sonrası takiplerinde herhangi bir problem
olmadı. 1 ay sonrasındaki kontrollerinde periferik nabızlar palpe ediliyordu.
Tartışma: Olguların çoğunda travma anında muhtemelen aksiller arter travmatize
olmakta ancak redüksiyon prosedürüne bağlı olarak da hasar gelişebilmektedir.
Aksiller arter rüptürü için genellikle patogonomik üçlü; omuz çıkığı, aksiller hematomun genişlemesi
ve klinik muayenede periferik nabızların azalması ile ortaya çıkar. Ancak aksiller arter yaralanmalarının
%29’unda klinik muayenede genişleyen bir hematom bulunmazken, %7’sinde periferik nabızlar vardır.
Bir omuz redüksiyonundan 2 hafta sonra şişme, devam eden ağrı ve nörolojik defisitlerin olması altta
yatan ek patolojileri düşündürmelidir.
Sonuç: Omuz travmalarından kaynaklanan aksiller arter yaralanmaları nadir ancak gözden
kaçırılmaması gereken yaralanmalardır. Hastaların nörovasküler muayenelerinin dikkatli biçimde
yapılması gerekmektedir. İhmal edilmesi halinde üst ekstremite amputasyonu ile katastrofik olarak
sonuçlanabilir. Ortopedi ve Kalp damar cerrahlarının birlikte ve uyum içerisinde çalışması bu hastaların
tedavisinde önemli rol oynayan faktörlerin başında gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: humerus, kırıklı çıkık, axiller arter
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[SS-34]
Cerrahi tedavi edilen 55-70 yaş aralığında yaşlı olguların çok parçalı humerus üst uç kırıklarında
konvansiyonel titanium plak ve PEEK plak uygulamalarımız: Radyolojik ve klinik fark varmı?
Mehmet Kerem Canbora1, Mehmet Soyarslan1, Özkan Köse2, Samet Bayram1
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim&Araştırma Hastanesi
2
Antalya Eğitim&Araştırma Hastanesi

1

Giriş: 65 yaş üzeri popülasyonda distal radius ve femur boyun kırıkları ile birlikte proksimal humerus
kırıkları 3. en sık görülen kırık tipidir. Literatürde özellikle 55-70 yaş grubunda görülen humerus proksimal
kırıklarının cerrahi tedavisinde ortak bir görüş yoktur. Bu çalışmanın amacı 55-70 yaş aralığındaki
hastaların 3 ve 4 parçalı deplase humerus proksimal kırıklarında plak ile osteosentez sonuçlarını kırık
deplasman oranları ve klinik sonuçları ile değerlendirmektir.
Materyal-Metod: 20.01.2016 -01.06.2017 tarihleri arasında hastanemiz ortopedi kliniğinde humerus
proksimal kırığı nedeniyle konvansiyonel titanium kilitli plak ve PEEK(polyetheretherketon) plak ile
osteosentez yapılan ve dahil edilme kriterlerini karşılayan 55 – 70 yaş aralığında 20 hasta retrospektif
olarak değerlendirildi. Ameliyat tarihi üzerinden minimum 6 ay geçen hastalar aranarak tekrar poliklinik
kontrolüne çağırıldı. 3-D BT ile kırık kaynamaları ve vidaların eklem içine penetrasyonları incelendi.
Hastalar muayene edilerek klinik durumları Constant ve Quick-Dash skorları ile değerlendirildi. Hastaların
postop 1. günlerinde ve son poliklinik kontrollerinde çekilen standart omuz AP grafilerinde boyun-şaft
açıları ve humeral baş yükseklikleri karşılaştırıldı. >5mm humeral baş yüksekliği değişimi(HBY) ve >10
boyun şaft açısı değişimi(BŞA) redüksiyon kaybı olarak kabul edildi.
Sonuçlar: Çalışmaya dahil edilen 20 hastanın 11’i kadın(%55), 9’u erkekti(%45). Hastalardan
12’sinde(%60) 3 parçalı humerus proksimal kırığı, 8’inde(%40) 4 parçalı humerus proksimal kırığı
mevcuttu. 14 hastaya konvansiyonel titanyum plak(%70), 6 hastaya ise PEEK plak(%30) uygulandı. Tüm
hastalarda radyolojik olarak tam kaynama görüldü. Konvansiyonel titanyum plak ve PEEK plak ile tedavi
edilen hasta grubunun ameliyat sonrası 1. gün ve son poliklinik kontrollerinde yapılan radyolojik(HBY
ve BŞA) ve son poliklinik kontrolünde yapılan klinik (Constant ve Quick-Dash skorları) değerlendirmeleri
arasında istatistiksel anlamlı fark tespit edilmedi.
Çıkarımlar: 55-70 yaş grubunda görülen 3 ve 4 parçalı deplase humerus proksimal kırıklarında
osteosentez başarı ile uygulanabilmektedir. Ülkemizde son yıllarda kullanıma giren PEEK plak,
konvansiyonel titanyum plaklara alternatif olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Kilitli plak, PEEK, proksimal humerus kırığı
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[SS-35]
Parçalı proksimal humerus kırıklarının tedavisinde çimentolu ile çimentosuz hemiartroplasti
sonuçlarının karşılaştırılması
Mahmut Kalem
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
Amaç: Bu çalışmamızda parçalı proximal humerus kırığı sonrasında hemiartroplasti yapılan ileri yaş
hastalarda çimentolu ve çimentosuz uygulamalarımızın sonuçlarını karşılaştırmayı amaçladık.
Hastalar ve Metod: 2008 ile 2014 yılları arasında, parçalı proksimal humerus kırığı nedeniyle
hemiartroplasti yapılan hastalar iki üniversite hastanesinin bilgi sistemi kullanılarak retrospektif olarak
araştırıldı ve en az 2 yıllık takibi olan hastalar çalışmaya alındı. Son takiplerinde muayene bilgileri
olmayan, telefon ile ulaşılamayan ve patolojik veya açık kırığı olan hastalar değerlendirmeye alınmadı.
Hastaların demografik bilgileri (cerrahi sırasında yaş, cinsiyet, taraf, yaralanma mekanizması), Neer
sınıflamasına göre kırık tipi, son takipte fonksiyonel sonuç (öne elevasyon derecesi, eksternal rotasyon
derecesi, internal rotasyon derecesi), son takipte VAS skoru ve ameliyatından memnuniyeti, son takipte
radyolojik değerlendirme (AP ve Aksiller grafide gevşeme yok, <1mm gevşeme, 1-2mm gevşeme olması,
tüberkulum majusta rezorbsiyon, glenoidte artritik bulgular ve heterotopik kemik oluşumu varlığı),
ortalama takip süresi ve komplikasyonlar çimentolu ile çimentosuz uygulamalarda karşılaştırılarak not
edildi.
Sonuçlar: Çalışmamızın kriterlerini karşılayan toplam 22 hasta (12 erkek, 10 kadın)(ortalama yaş: 76,4
yıl, aralık: 67-88) çalışmaya dahil edildi. 8 hastada çimentosuz, 14 hastada ise çimentolu hemiartroplasti
yapılmış ve ortalama takip süresi 38 ay idi. Ortalama öne elevasyon, eksternal rotasyon ve internal rotasyon
derecesi çimentosuz hemiartroplasti yapılan hastalarda daha iyi olmakla beraber her iki grup arasında
fonksiyonel açıdan anlamlı fark bulunamadı. Yine çimentosuz hemiartroplasti gurubunda ortama VAS
skoru 0,87±1,12 iken çimentolu grupta ortalama VAS skoru 1,28±0,91 idi ve anlamlı bir fark bulunamadı
(p=0,33). Radyolojik değerlendirmede her iki grupta da 1’er hastada 1-2mm gevşeme bulgusu görülürken
18 hastada herhangi bir gevşeme bulgusu gözlenmedi. 6 hastada glenoidte artritik bulgular, 13 hastada
heterotopik kemik oluşumu ve 3 hastada ise tüberkulumda rezorbsiyon saptandı ve gruplar arasında
anlamlı fark yoktu. 9 hasta ameliyatından memnun iken, 7 hasta yapılan ameliyattan memnuniyetsiz
olduğunu belirtti ancak gruplar arasında fark yok idi. Çimentolu ve çimentosuz hemiartroplasti
yapılan hasta gruplarında 1’er hastada periprostetik kırık görülürken, çimentosuz grubunda 1
hastanın omuzunda sıkılık, çimentolu grubunda ise yine 1 hastada derin doku enfeksiyonu saptandı.
Çıkarımlar: Proksimal humerus kırığı sonrası hemiartroplasti yapılan hastalarımızda çimentolu ve
çimentosuz uygulamalarımızın fonksiyonel ve radyolojik sonuçları en az 2 yıllık takiplerinde benzer
olarak bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Çimentolu stem, Hemiartroplasti, Proksimal humerus
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[SS-36]
Artroskopik Korakoklavikular Ligaman Rekonstrüksiyonu
Murat Aşcı1, Recep Kurnaz2, Mehmet Burtaç Eren1, Orhan Balta1, Umut Akgün3, Taner Güneş2
1
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi
Tıp
Fakültesi
Ortopedi
ve
Travmatoloji
AD,
Tokat
2
Acıbadem Üniversitesi, Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir
3
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD, İstanbul
Amaç: Akromioklaviküler(AC) eklem çıkıklarının cerrahi tedavisinde amaç AC eklemin uyumunun
tekrar sağlanmasıdır. Bu amaçla bir çok cerrahi yöntem geliştirilmiştir. Korakoklaviküler(CC) ligaman
rekonstrüksiyonu da bu amaçla tarif edilen yöntemlerden biridir. CC ligaman rekonstrüksiyonunun
asıl amacı, akromioklaviküler eklemin anatomik redüksiyonunu düzeltmek ve CC ligamanlarının
biyomekanik kuvvetlerini yeniden oluşturmaktır. Bu yöntem genellikle açık cerrahi teknik ile
kullanılmaktadır. Bu bildiride CC ligaman rekontrüksiyonunu artroskopik olarak uyguladığımız
hastaların fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını bildirmeyi amaçladık.
Materyal-Metod: 2014 Ocak-2017 Mayıs tarihleri arasında kronik AC eklem çıkığı tanısıyla
artroskopik CC ligaman rekonstrüksiyonu yapılan 5(beş) hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm
hastalarda travma sonrası gelişen Tip 5 AC eklem çıkığı mevcuttu.Tüm hastalar genel anestezi
altında ameliyata alınmıştır. İlgili üst ekstremite ve aynı taraf alt ekstremite eş zamanlı hazırlanmış
ve semitendinosus otogrefti alınmıştır. Artroskopiye geçilerek korakoid çevresi ve klavikula alt
kısmı debride edildikten sonra, alınan semitendinosus otogrefti korakoidin altından geçirilip
çapraz konfigürasyon verilerek klavikulaya açılan tünellerden geçirilmiştir. Floroskopi eşliğinde AC
eklemin redüksiyonu teyit edilerek otogreft bağlanmak suretiyle rekonstrüksiyon tamamlanmıştır.
Ameliyat sonrası dönemde 3-4 hafta süreyle basit kol askısında takip edildikten sonra rehabilitasyon
programına başlanmıştır.
Bulgular: 5 hastanın (4 e, 1 k; ort. yaş: 27,3(22-34)) ortalama takip süresi 33,8(12-49) aydır. Ameliyat
sonrası dönemde hiç bir hastada komplikasyon gözlenmedi. Ameliyat sonrası erken dönemde çekilen
grafilerde AC eklemin redukte olduğu teyit edildi. Son kontrollerde çekilen grafilerde ise redüksiyon
kaybının olmadığı görülmüştür. Tüm hastalar gerek fonksiyonel, gerekse de kozmetik açıdan
memnundu. Constant Shoulder skoru ortalama 91,8(86-98) idi.
Sonuç: Artroskopik korakoklaviküler ligaman rekonstrüksiyonunun AC eklem çıkığının tedavisinde
etkili bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz. Redüksiyonun elde edilmesinde ve korunmasında etkili
olduğu kadar, morbiditeyi de azaltan ve hasta memnuniyetini artıran bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Akromiyoklavikuler eklem, artroskopi, çıkık, korakoklavikular ligaman,
rekonstrüksiyon
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Resim 1

Tip 5 AC eklem çıkığı olan 22 yaşındaki bir hastanın ameliyat öncesi grafisi
Resim 2

Resim 1’deki hastanın ameliyat sonrası grafisi
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[SS-37]
Travmatik İlk Omuz Çıkıklarında Glenoid Çapları ile Bankart Lezyonu Oluşma Riski İlişkilidir
Mesut Tahta1, Çetin Işık2, Nergial Moueminoglou3, Bilge İpek Torun2, Muhittin Şener1, Murat Bozkurt2
1
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
3
İzmir Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
Amaç: Glenoid kemik morfolojisi ile Bankart lezyonları arasındaki ilişki iyi aydınlatılamamıştır. İlk kez
travmatik glenohumeral eklem dislokasyonu olan hastalarda glenoid boyutları ile labral yırtıkların
oluşumu arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Bu retrospektif kohort çalışmasında kriterleri karşılayan ilk kez travmatik glenohumeral
eklem dislokasyonu olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Örneklem büyüklüğü tahmini için güç analizi
yapıldı ve 226 hasta değerlendirmeye alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı: Bankart lezyonu olanlar (Grup
1, n = 113) ve olmayanlar (Grup 2, n = 113). Tüm hastalar için standart omuz MRG görüntüleri elde
edildi. İki boyutlu glenoid ölçümler buna göre yapıldı: en uzun superior - inferior (SI) uzunluğu, en
uzun anterior ve posterior genişlik (AP) ve glenoid uzunluğunun (DD) 2 / 3’ünün en ön ve arka genişliği
ölçüldü. Uzunluk ve genişlik (SI / AP, SI / DD, AP / DD) oranları da hesaplandı. Gruplar, ölçülen glenoid
uzunluk ve genişlikleri ile bu ölçümlerin oranları açısından karşılaştırıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş (p = 0.109), cinsiyet (p = 0.086), AP (p = 0.086) ve DD genişliği
(p = 0.881), AP / DD oranı (p = 0.764) açısından fark yoktu. Grup 1’deki hastaların SI ortalama
değeri Grup 2’ye göre anlamlı derecede yüksekti (p = 0.024). Grup 1’deki hastaların ortalama SI
/ AP ve SI / DD oranları Grup 2’den anlamlı derecede yüksekti (sırasıyla p <0.001 ve p = 0.039).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, glenoid boyutları ile Bankart lezyonlarının oluşması arasında bir ilişki
olduğunu göstermektedir. Superior - inferior uzunluğu, SI / AP ve SI / DD oranlarında bir artışın, Bankart
lezyonlarının görülme sıklığını artırdığını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Glenoid, Bankart, İnsidans, Glenohumeral çıkık
Şekil 1

Glenoid ölçümlerinin şematik çizimi
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Şekil 2

Bankart lezyonu olan ve olmayan glenoid morfolojilerinin şematik çizimi
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[SS-38]
Yaşlı hastalarda dirsek kırığı cerrahisinde ultrason eşliğinde infraklavikular sinir bloğu yeterli
anestezi ve analjezi sağlayabilir mi?
Faruk Çiçekci
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Konya
Amaç: Bu çalışmanın amacı, dirsek kırığı cerrahisi geçiren yaşlı hastalarda, genel anestezi ihtiyacı
olmaksızın ultrason eşliğinde tek enjeksiyon infraklaviküler bloğunun yeterli anestezi sağlayıp
sağlamadığını ve postoperatif ağrı skorlarını değerlendirmektir.
Gereç-Yöntem: Bu çalışma, Kasım 2016 ile Aralık 2017 tarihleri arasında ultrason eşliğinde infraklaviküler
sinir bloğu (Grup İKB, n = 16) ve genel anestezi (Grup GA, n = 13) uygulanan ve dirsek çevresi kırığı
cerrahisi geçiren 50-85 yaş arası ASA III-IV hastalarda retrospektif olarak planlandı. Operasyon sırasında
ve postoperatif Görsel Analog Skalası (VAS) ile ağrı skorlaru 3 ve üzeri olması ağrılı durum olarak
değerlendirildi ve petidin ile ek analjezi uygulandı. Postoperatif 30 dk, 2., 6., 12. ve 24. saatlerde VAS
skorları, tüketilen toplam petidin miktarı ve ilk analjezi gereksinimi zamanı kaydetildi.
Bulgular: Hastaların sosyo-demografik özellikleri benzerdi (p>0,05). Postoperatif ilk 12 saate VAS
skorları ve toplam tüketilen petidin miktarı İKB grubunda GA grubuna göre daha düşüktü (p<0,001).
Ancak, ilk analjezi gereksinimi zamanı İKB grubunda GA grubuna göre daha uzundu (p=0,009). Her iki
grup arasındaki komplikasyonlar da anlamlı fark yoktu (p>0.05).
Sonuç: Dirsek kırığı cerrahisi geçiren yaşlı hastalarda, ultrason eşliğinde tek enjeksiyon infraklaviküler
bloğunu yeterli anestezi düzeyi ve postoperatif analjezi sağlamada başarılı olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Dirsek kırığı, infraklavikular sinir bloğu, ultrasonografi, genel anestezi, vizüel
analog skala
şekil 1
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Tablo 1
Grup GA
N=13

Grup İKB
N=16

Cinsiyet, E/K

3/10

5/11

Yaş, yıl

68±14,6

72,1±11,9

Ağırlık, kg

75,1±9,2

78,1±8,7

Boy, cm

160,2±15,9

161,4±13,2

ASA III/IV

9/4

12/4

Anestezi süresi, dk

108,7±12.8

102,2±15,4

Cerrahi süre, dk

92.5±11.6

95,3±12,2

Operasyon tarafı, sağ/sol

7/6

10/6

Kırık Türü
-Suprakondüler kırık
-Koronoid çıkıntı (KÇ)kırığı
-KÇ+Dirsek çıkığı
-KÇ+Dirsek çıkığı+RB kırığı

9
1
3
1

10
3
2
1

Hastaların sosyo-demografik ve klinik verileri
Tablo 2
Grup İKB
N=16

Grup GA
N=13

p

İlk opioid analjezi
gereksinimi zamanı
(saat)

12,3±3,1

7.7±3,6

<0,001

Toplam tüketilen petidin miktarı (mg)

25,0±12,5

78,5±10,3

<0,001

Postoperatif ilk 24 saat boyunca ilk opioid analjezi gereksinimi zamanı ve toplam tüketilen petidin miktarı
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[SS-39]
Lateral epikondilit tedavisinde ekstracorporeal shock wave therapy ile el bileği extansör splinti
uygulamasının etkinliği ve karşılaştırılması; prospektif randomize çalışma
Abdulkadir Aydın
Dicle üniversitesi Tıp Fakültesi Ortez-Protez Ünitesi
Amaç: Lateral epikondilit (LE) dirseğin lateralinde ağrı, elde kavramada ağrı ve zayıflık ile karakterize bir
hastalıktır. Lateral epikondilit konservatif tedavisi oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Çalışmamızda
lateral epikondilitin tedavisinde çok fazla kullanılan ekstracorporeal shock wave therapy (ESWT) ve el
bileği ekstansör splintinin (EES) kullanımının tedavi etkinliğini hem kendi içinde hem de birbirleri ile
karşılaştırmak ve iki yöntemin demografik, ağrı ve yaşam kalitesi verilerini değerlendirmektir.
Material Metod: Çalışmamızı prospektif randomize kontrollü yaparak altmış yedi LE’li hasta alındı.
ESWT (grup I- 32 LE), EES (grup II- 35 LE) uygulandı. Grup I haftada 1 seans olacak şekilde 4 seans ESWT
tedavisi uygulandı. Her seansta 12 Hz frekansta, 2000 atım, 1.8 bar basınçta olacak şekilde EMS marka
ESWT cihazı kullanıldı. Grup II el bileğini 30-45 derece ekstansiyonda tutan Ottobock marka el bileği
splint’i 4 hafta uygulandı. Her iki gruba el bileği ve önkolu güçlendirici izometrik ve ekzantrik egzersizler
verildi. Hastalarda kavrama gücü, istirahat ağrısı, çalışma ağrısı ve yaşam kalitesi değerlendirildi.
Değerlendirme verileri tedavi öncesi (0) hafta ve tedavi sonrası (4, 12, 24) haftalarda alındı. İstirahat
ve çalışma ağrısı için visual analog skala (VAS), kavrama gücü için el dinamometresi, yaşam kalitesini
değerlendirmek için kısa form SF-36 alt parametrelerini, günlük yaşamdaki çeşitli aktiviteler esnasında
etkilenmiş kolun fonksiyon anketinin türkçe versiyonu (PRTEE-T), etkilenmiş kolunun egzersiz esnasında
ağrısının değerlendirilmesi için Nirschl skorlarını kullandık.
Bulgular: Hem ESWT hem de EES grubunda tedavi öncesi (0) haftaya göre (4, 12, 24) haftalardaki
değerlendirme parametrelerimizde oldukça önemli gelişmeler olmasına rağmen (P <0,001) iki grup
arasında (4, 12 ve 24) haftalardaki değerlendirme parametrelerimizde istatistiksel farklılık yoktu (P > 0,05).
Sonuç: ESWT ve EES’nin LE’de ağrıyı azaltmada, kavramayı artırmada, günlük yaşam aktivite yeteneklerini
artırmada ve yaşam kalitesini artırmada etkili fizik tedavi modaliteleri olduğunu bulduk. Ancak her iki
grup arasında önemli bir farklılık bulamadık.
Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, ekstracorporeal shock wave therapy, el bileği ekstansör splinti,
ağrı, yaşam kalitesi
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Table 2
n=35

Baseline
(week 0)

After 4
weeks

After 12
weeks

After 24
weeks

P (week 0
to week 4)

P (week 0
to week
12

P (week 0
to week
24)

İstirahat
VAS

4,7±1,5

2,1±1,1

1,9±1,2

2,4±1,2

<0.001

<0.001

<0.001

Çalışma
VAS

7,3±2,5

3,3±1,9

3,1±1,8

3,4±1,9

<0.001

<0.001

<0.001

Kavrama
(kg)

22,1±9,2

26,1±11,1

26,5±11,7

24,9±10,3

<0.001

<0.001

<0.001

PRTEE-T

61,3±19,7

43,3±13,1

39,3±12,3

46,1±13,9

<0.001

<0.001

<0.001

Nirschl

5,8± 1,3

3,1±0,8

3,1±0,9

3,5±1,0

<0.001

<0.001

<0.001

Genel
sağlık

61,5±19,5

76,4±26,4

74,6±25,9

71,5±23,3

<0.001

<0.001

<0.001

Fiziksel
fonsiyon

53,3±13,6

69,2±18,1

69,4±17,6

64,5±16,3

<0.001

<0.001

<0.001

Fiziksel rol
güçlüğü

58,6±22,6

71,4±27,2

72,8±26,9

68,8±25,7

<0.001

<0.001

<0.001

Emosyonel rol
güçlüğü

60,9±22,4

69,4±24,4

72,3±24,9

67,6±23,1

<0.001

<0.001

<0.001

Sosyal
fonksiyonlar

58,9±27,7

70,7±34,1

73,9±33,7

68,1±30,8

<0.001

<0.001

<0.001

Vücut
ağrısı

53,7±14,2

67,3±19,6

67,7±20,1

63,8±17,5

<0.001

<0.001

<0.001

Mental
sağlık

53,6±14,9

68,2±22,1

67,1±21,3

62,7±17,4

<0.001

<0.001

<0.001

Vitalite

48,2±9,6

69,8±16,2

71,1±17,0

61,5±13,1

<0.001

<0.001

<0.001

SF-36

The results and statistical comparisons of the pretreatment (week 0) and posttreatment (after 4, 12 and 24
weeks ) evaluation parameters in EES group
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Tablo 1
n=32

Baseline
(week 0)

After 4
weeks

After 12
weeks

After 24
weeks

P (week 0
to week 4)

P (week 0
to week
12)

P (week 0
to week
24)

İstirahat
VAS

4,8± 1,4

2,2±1,0

1,9±0,9

2,4±1,1

<0.001

<0.001

<0.001

Çalışma
VAS

7,2 ±2,6

3,2±1,7

2,9±1,7

3,7±1,8

<0.001

<0.001

<0.001

Kavrama(kg)

22,2±11,9

26,1±12,8

26,9±13,0

24,9±12,1

<0.001

<0.001

<0.001

PRTEE-T

60,5±22,3

41,5±18,2

39,3±18,1

47,5±21,3

<0.001

<0.001

<0.001

Nirschl

5,7± 0,9

3,1±0,7

3,02±0,8

3,7±0,8

<0.001

<0.001

<0.001

Genel
sağlık

60,2±17,1

74,8±21,0

71,9±19,1

68,9±18,2

<0.001

<0.001

<0.001

Fiziksel
fonsiyon

54,3±11,5

70,9±13,8

67,6±13,2

64,6±12,0

<0.001

<0.001

<0.001

Fiziksel rol
güçlüğü

60,7±25,7

71,0±27,2

73,4±26,9

69,1±26,5

<0.001

<0.001

<0.001

Emosyonel rol
güçlüğü

59,3±19,7

68,7±22,1

71,8±23,0

66,6±21,1

<0.001

<0.001

<0.001

Sosyal
fonksiyonlar

59,7±16,6

70,1±23,1

72,5±23,3

68,1±18,2

<0.001

<0.001

<0.001

Vücut
ağrısı

54,7±13,4

66,6±16,4

67,0±16,7

62,1±15,9

<0.001

<0.001

<0.001

Mental
sağlık

55,0±18,1

65,0±22,1

64,5±21,9

61,3±20,2

<0.001

<0.001

<0.001

Vitalite

51,8±14,3

67,6±18,2

68,9±14,4

63,2±16,8

<0.001

<0.001

<0.001

SF-36

The results and statistical comparisons of the pretreatment (week 0) and posttreatment (after 4, 12 and 24
weeks ) evaluation parameters in ESWT group
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[SS-40]
Dirsek terible triad vakaların da koronoidin transosseoz sütürlerle tamiri
Hasan Ulaş Oğur
S.B.Ü. Adana Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı, Adana
Amaç: Dirsek terrible triad vakaları tanısı ve tedavisi problemli kırıklardır. Bu tür hastalarda klinik
sonuçlar herzaman çok yüz güldürücü olmamaktadır. Koronoid kırığının anımlanması ve fiksasyonunun
ne şekilde olacağı ile ilgili tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmada koronoid kırığını transosseöz
sütürlerle tespit ettiğimiz dirsek terrible triad hastalarının fonksiyonel ve radyolojik olarak
değerlendirilmesini amaçladık.
Yöntem: 2014-2017 yılları arasında dirsekte terible triad yaralanması olan 13 hastadan koronoidi
transosseöz sütür ile tespit edilen 10 hasta çalışmaya dahil edildi.Hastalara preop Ap ve lateral dirsek
grafileri ile CT(bilgisayarlı tomografi;3 boyutlu dahil) çekildi. Hastalar anestezi altında peroperatif
değerlendirilmeye alındı. Operasyon lateral kocher İnsizyonuyla gerçekleştirildi. Kapsül ve brakialis
kasının içinden geçecek şekilde coronoid parçası etibond sütürle tutturuldu, ulnadan açılan tünelden
ipler transosseöz olarak geçirilerek sabitlendi. Radius başı fiksasyonu yapıldıktan sonra(4 hastaya radius
başı plagı 6 hastaya başsız vida tespiti) hastalara lateral collateral ligament tamiri yapıldı. Peroperatif
anestezi altında medial kollateral ligament değerlendirildi. Hiçbir hastada onarım yapılmadı. Hastaların
hepsine 30 -130 derece menteşeli brace ile 6 hafta pasif egzersiz sonrasında aktif egzersiz uygulandı.
3. aydan sonrada güç gerektiren egzersizler verildi. Hastaların en az 6 aylık takipleri sonunda radyolojik
incelemeleri ve Mayo Elbow Performance Score (MEPS) skorları değerlendirildi.
Bulgular: Bütün hastalar en az 6 ay takip edildi. Bütün hastalara lateral collateral ligament tamiri
yapıldı. Koronoid kırığı 6 hastada Regan Morrey tip1 3 hastada tip2 1hastada tip3 idi. Radius
başı kırığı 3hastada Mason tip1, 5 hastada tip2, 2hastada tip3 idi. MEPS değerlendirmesine göre
hastalardan 2’sinde mükemmel, 3 hastada iyi, 3 hasta tatminkar, 2 hastada kötü sonuç elde edildi. 1
hastada radyoulnar sinostoz 2 hastada heterotropik ossifikasyon görüldü. Kötü sonuç elde edilen
2 hastaya 6ayın sonunda anterior kapsül gevşetme ve radius başı eksizyonu uygulandı. Hastalarda 6
ayın sonunda ortalama 20 dercece pronasyon kısıtlılığı 25 derece supinasyon kısıtlılığı tespit edildi.
Sonuç: Dirsek instabilitesini engellemek için coronoid fiksasyonu göz ardı edilmemelidir. Transosseoz
sütür tekniği ile kapsül, brakialis kasının koronoid parçası ile fiksasyonu etkili bir yöntemdir. Erken
harekete başlayarak uygun fizik tedavi ile yüz güldürücü hareket açıklıklıkları elde edilebilmektedir.
Kötü sonuç elde edilmiş kısıtlı ROM’u olan hastalarda kapsül gevşetme ve radius başı eksizyonu ile ROM
artışı elde edilebildiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: koronoid fiksasyon, terrible triad, dirsek instabilitesi
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resim 1

preoperatif dirsek ap
resim 2

Postoperatif Dirsek AP
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[SS-41]
Öğrenme eğrisinde saat 5:30 portalinin klinik güvenliği
Kadir Büyükdoğan1, Musa Uğur Mermerkaya2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
2
Bozok Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Yozgat
1

Amaç: Bu çalışma, öğrenme eğrisindeki cerrahlar tarafından artroskopik Bankart onarımı sırasında
saat 5:30 portalinin rutin kullanımı ile ilişkili klinik olarak anlamlı nörovasküler komplikasyon oranlarını
belirlemeyi amaçlamıştır.
Yöntem: 2014-2017 arasında izole bankart lezyonu olan nörovasküler olarak intakt 26 ardışık hastaya
(ortalama yaş:25,8 ± 4,8; 18 erkek, 8 kadın) saat 5:30 portali kullanılarak şezlong pozisyonunda tek bir
cerrah tarafından artroskopik onarım yapıldı. Hastalar post-operatif birinci günde, ikinci haftada ve
birinci ayda nörovasküler komplikasyonların subjektif ( uyuşma, karıncalanma) ve objektif bulguları
(radial nabız kaybı, kapiller dolum, motor kuvvet, duyu kaybı, hematom) açısından değerlendirildi.
Subjektif bulgular hastaya sorulan ‘’ Elinde veya kolunda uyuşma veya karıncalanma var mı?’’ sorusuna
cevaben ‘’Evet veya Hayır’’ olarak kaydedildi. Radial nabız ve bütün parmaklardaki kapiller geri dolum
ameliyat olmayan taraf ile karşılaştırıldı. Radial, median ve ulnar sinirin motor kuvveti sırasıyla ekstansor
pollicis longus, opponens pollicis ve interosseous kasların Medical Reseacrh Council skalasına göre
0 ile 5 arasında değerlendirildi. Radial, unlar, aksiler, median ve muskülokütan sinirin hafif dokunma
duyusu sağlam ekstremite ile karşılaştırıldı. Hastalar portal alanında hematom ve kanama açısından
değerlendirildi.
Bulgular: Bütün hastalar post-operatif ikinci hafta ve birinci ay kontrollerini tamamladı. İki hastada
(%7,6) portal yerleşimi esnasında sefalik ven yaralandı. Bir hastaya sefalik ven eksplorasyonu ve ligasyon
uygulanarak, diğer hastaya ise bası uygulanarak kanama kontrol altına alındı. Bir hastada (%3,8) ise,
müskülokütan sinir trasesinde post-operatif birinci ayda kaybolan karıncalanma şikâyeti vardı.
Hastaların hiçbirinde klinik olarak anlamlı motor kuvvette ve duyuda azalma, radial nabız kaybı, azalmış
kapiller geri dolum veya hematom rastlanmadı.
Sonuç: Saat 5:30 portalinin rutin kullanımı ile yapılan artroskopik Bankart onarımı ile ilişkili, klinik olarak
anlamlı nörolojik komplikasyonlara rastlanmamıştır ancak sefalik ven yaralanması açısından dikkatli
olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Bankart lezyonu, Saat 5:30 portali, Omuz artroskopisi
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Tablo 1.Hastaların Demografik Bilgileri
Hasta
Cinsiyet
Yaş
Taraf
Önceki Dislokasyon
A
E
19
Sağ
2
B
E
23
Sağ
3
C
E
25
Sol
3
D
E
26
Sağ
4
E
K
18
Sol
1
F
K
17
Sağ
1
G
E
21
Sağ
3
H
E
24
Sol
2
I
E
24
Sağ
2
J
K
27
Sağ
2
K
E
30
Sağ
4
L
E
26
Sağ
3
M
E
23
Sağ
3
N
K
32
Sağ
1
O
E
27
Sol
2
P
K
33
Sol
3
Q
K
28
Sol
2
R
K
26
Sol
2
S
E
29
Sağ
3
T
E
38
Sağ
2
U
E
25
Sağ
2
V
E
29
Sol
3
W
E
30
Sağ
3
X
E
26
Sol
3
Y
K
18
Sol
1
Z
E
19
Sağ
1
Tablo 2. Objektif ve Subjektif Parametreler
Subjektif
Uyuşma ve karıncalanma
Objektif
Radial nabız
Kapiller geri dolum
Radial, Ulnar ve Median sinirin motor kuvveti
Aksiller, Müskülokütan, Radial, Ulnar ve Median sinirin hafif dokunma duyusu
Hematom-Kanama
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[SS-42]
Dirsek posteromedial rotatuar instabilitesi: Multibody model kinematik çalışma
Gökhan Karademir1, Daniel Bachman1, Antonis Stylianou2, Akın Çil1
Missouri-Kansas City Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, MO, USA
2
Missouri-Kansas City Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, MO, USA

1

Giriş: Posteromedial rotatuar instabilite (PMRİ), klinik tabloyu oluşturan hangi bileşeninin onarımının
gerektiği konusunda tartışmalara konu olmuştur. Kadeverik çalışmalarda bu yaralanmanın bazı
bileşenleri ele alınmış olsa da bildiğimiz kadarıyla PMRİ’ye ait rotasyonel ve açısal kinematik veriler
literatürde henüz mevcut değildir.Bu çalışmada bilgisayar destekli oluşturulan multibody dirsek eklemi
modellerinde, farklı tiplerdeki koronoid anteromedial kırık tipleri ile farklı ligament yaralanmalarının
tamir kombinasyonlarının etkilerini kinematik açıdan incelemek amaçlandı. Hipotezimiz, küçük
kırık patternlerinde sadece ligamentöz tamir ile tatminkar tedavi sonuçları elde edilebileceği; büyük
kırık patternlerinde ise osteosentez, ligamentöz tamir veya rekonstrüksiyon kombinasyonlarının
gerekebileceğiydi.
Materyal-Metod: Yazarlar tarafından daha önce yayınlanan yöntemlerle iki farklı kadavra kullanılarak
iki farklı dirsek multibody modeli oluşturuldu. Özetle bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans
görüntüleme ile elde edilen verilerden 3D Slicer (www.slicer.org) adlı yazılım ile üç boyutlu kemik
ve kıkırdak doku geometrileri elde edildi. Ardından geometriler Meshlab® (Visual Computing Lab)
programı ile düzenlendikten sonra, ADAMS (MSC Software Corporation, CA) adlı yazılım kullanılarak
multibody modeller oluşturuldu. Modeller önkol pronasyon pozisyonunda ve dirsek 30° fleksiyonda
konumlandırıldı. Varus ve pronasyon pozisyonunda yerçekimi kuvveti simülasyonu altında, dirsek pasif
ve sürekli olarak fleksiyona getirildi. Çalışmada dört farklı klinik durum simüle edildi: (1) Sağlam dirsek,
(2) O’Driscoll anteromedial alt tip 1 koronoid kırığı, (3) alt tip 2 koronoid kırığı (fragman 2.5 mm), (4)
alt tip 2 koronoid kırığı (fragman 5 mm). Bu durumların her birinde 3 farklı bağ tamir kombinasyonun
[Sadece lateral ulnar kollateral ligament (LUCL) tamiri, sadece medial kollateral ligamentin posterior
bandının (pMCL) tamiri, LUCL ve pMCL’nin her ikisinin de tamiri] etkileri incelendi. Sonuç olarak 16 farklı
klinik durum elde edildi. Her bir durum için; iç-dış rotasyon, humerus referans alınarak varus-valgus
açılanma hesaplandı ve sağlam multibody dirsek modeli ile karşılaştırıldı. Stabilite için kabul edilebilir
eşik değer, test edilen sağlam dirsekteki laksite aralığı referans alınarak belirlendi
Bulgular: Kırık paterninden bağımsız şekilde, izole LUCL onarımı iç rotasyonu arttırırken, pMCL
onarımının iç rotasyonu azalttığı görülmektedir. Alt tip 1 kırık ile LUCL ve pMCL hasarının olduğu
klinik durumda, tek başına LUCL tamiri ile varus-valgus açılanmanın düzeldiği, 0-90° aralığında
tatminkar rotasyonel stabilite elde edilirken, derin fleksiyonda rotasyonel stabilitenin elde edilemediği
görülmektedir. 2.5 mm’lik alt tip 2 kırıkta, LUCL ve pMCL’nin tek başına tamirinin varus-valgus açılanma
ve rotasyonu düzeltmede yeterli olmadığı görülmektedir. Ancak LUCL ve pMCL birlikte tamir edildiğinde
kinematik verilerin kabul edilebilir sınırlarda olduğu görülmektedir. 5 mm’lik alt tip 2 kırıkta ise kemik
tespit yapılmadığında, LUCL ve pMCL’nin birlikte tamirinin varus-valgus açılanma ve rotasyonu
düzeltmede yetersiz olduğu görülmektedir.
Sonuç: Bu çalışmada elde edilen veriler, alt tip 1 kırıklarda tek başına LUCL onarımının derin
fleksiyon haricinde dirsek kinematiğini düzeltmede etkili olduğunu; pMCL de tamir edilirse tüm
eklem hareket açıklığı derecelerinde neredeyse normal dirsek kinematiğinin elde edilebileceğini
düşündürmektedir. Küçük fragmanlı alt tip 2 kırıklarda sadece ligament tamiri dirsek kinematiğini
tatminkar şekilde düzeltmede yeterli değildir. Anteromedial koronoidin daha büyük kırıklarında kemik
tespit gerçekleştirilmeli, parçalanma nedeni ile kemik tespit gerçekleştirilemiyorsa rekonstrüksiyon
planlanmalıdır. Anteromedial koronoid kırıklarının bütün alt tiplerinde, kırık anatomik olarak tespit
edilmediğinde ve pMCL onarılmadığında, tek başına LUCL tamirinin iç rotasyonu daha da artıracağı göz
önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dirsek, instabilite, kinematik, multibody, posteromedial
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Rotasyonel stabilite

Temas alanı
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[SS-43]
Kapitellum Tip 1 Kırıklarında Farklı Açılarda Uygulanan Başsız Kanüle Vida Fiksasyonunun 4
Farklı Kombinasyonunun sonlu elemanlar analizi
Nazmi Bulent Alp1, Özgür Demir2, Tuğba Efendigül3, Kerem Bilsel4
Bahçelievler Devlet Hstanesi,Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Yıldız Teknik Üniversitesi,Gemi İnsaatı ve Denizcilik Fakültesi
3
Massachussets Institute of Tecnology, Center of Transportation and Logistics
4
Bezm-i Alem Vakıf Universitesi, Ortoperdi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1

Amaç: Çalışmamızın amacı kapitellum tip 1 kırığında birbirleriyle farklı açıda 2 adet başsız kanule vida
kullanılarak sağlanan fiksasyonun 4 farklı senaryoda osteo-biyomekanik durumunu finite element
analiz ile karşılastırmak.
Neden: Kapitellum kırık fiksasyonunda henüz tam bir görüş birliği olmaması çalışmamızı gerekliliğini
ortaya koymaktadır.
Method: Çalışmamızda birbirlerine göre farklı açılarda kırık hattını geçen 2 adet başşısz kanüle
vidanın kapitellum tip 1 kırık fiksasyonunda verimini görmeye çalıştık. Önceden belirlediğimiz açılarla
oluşturduğumuz fiksasyon modellerine case 1, case 2, case 3 ve case 4 dedik. Kapitellumun geometrik
datası Gebze Yüksek Teknoloji üniversitesinde 3D yazıcı kullanılarak elde edilmiştir. Bu primer data stl
frmatı ile edilmiş olup HyperMesh e aktarılarak geometrik düzeltme ve mesh kesittsel hale getirilmiştir.
Epifiz ve diafiz kalınlıkları 2,5mm ve 6,5 mm olarak bilgisayarlı tomografide ölçülmüştür. Eleman kalınlığı
1mm TET4 olarak kapitellum modellenirken alınmıştır. Kapitellumun yapısal analizi yapılırken hem
epifiz hem de diafiz için linear elastik material modelden yararlanılmıştır. Humerus proksimalden fikse
edilerek 0 dereceden 160 dereceye kadar 50 newton dan 300 newton a kadar kuvvet simule edilen
kapitellum kırığı bölgesinde uygulanmıştır. 4 farklı case deki vida inklinasyonunda distal ve proksimal
kırık fragmanlarındaki yerdeğiştirme histogramları ANSYS genel son işlemciye listelenmiştir. X/ Y / Z
düzlemlerindeki ve toplam yerdeğiştirmeler 16 farklı noktadan ölçülerek distal ve proksiaml parçalar
arasındaki görece yerdeğiştirmeler hesaplanmıştır.
Bulgular: Çalışmadaki istatistiksel analizler Minitab 17 ile gerçekleştirilmiştir. Vidalama açısına göre
yerdeğiştirme sonuçları incelendiğinde verinin normal dağılıma uymadığı ve varyans eşitsizliği
sergilediği görülmektedir. Johnson Transformasyonu uygulanan veri daha güçlü bir istatistiksel analiz
için normal dağılma uygun hale dönüştürülmüştür. Transforme edilmiş olan bu veri genel linear model
kullanılarak yer değiştirme üzerine vidalama inklinasyonları ve kuvvet ilişkisi incelenmiştir. Modellemeye
göre 4 vidalama açısındaki yer değişimi 4 farklı kuvvet altında incelendiğinde kuvvet ve case faktörleri
için bağımsız olarak anlamlı fark çıkmaktadır. Analize göre kuvvet ve case arasında bir etkileşim
bulunmamaktadır. 4 farklı kuvvet ile 4 farklı vida inklinasyonu değerledirildiğinde Kuvvet *Vidalama açısı
grafiğinde case 2 *300Newton çiftinin diğer kombinasyonlara göre anlamlı fark görülmüştür. ( p<0,05)
Sonuç: Deplase kapitellum kırıklarının fiksasyonunda görüş birliği sağlanamamıştır. Anteriordan
posteriora yada posteriordan anteriora vida uygulamaları ikisinin kombine edilmeleri ile ilgili tartışmalar
devam etmektedir. Vida açısıyla ilgili zaten literatürde bir yayın bulunmamaktadır. Fiksasyon yöntemleri
avasküler nekroz kıkırdak hasarı gibi komplikasyolara yol açmakla birlkte düzgün yapılmış bir
fiksasyonun erken hareket verilen bir eklemde kırık kaynayana kadar yerdeğiştirmeye izin vermemesi
gerekmektedir. Sonlu elemanlar analizi ve istatiksel değerlendirme sonucu açılı vida uygulamalarının
birbirine paralel olarak uygulamaya göre kapitellum tip 1 kırık fiksasyonunda daha iyi sonuçları
olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: finite element, kırık, kapitellum, başşız kanüle vida
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Resim 1

Başsız Kanüle Vidalar Yönelim Açıları
Şekil 2

Vida yaönelim açıları ve kuvvet ilişkisi grafikleri ve istatistikleri
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[SS-44]
40 yaş üzeri rekürren anterior travmatik omuz instabilitesinde artroskopik bulgular
Ahmet Kulduk, Engin Çetinkaya, Raşit Özcafer, Şuayip Akıncı, Şükrü Sarper Gürsu, Vedat Şahin
MS Baltalimanı Kemik Hastalıkları EAH
Amaç: İleri yaş rekürren travmatik anterior omuz instabilitesi hastalarında artroskopik patoanatomiyi
tanımlamak
Materyal-Metod: 2012 -2017 yılları arasında rekürren anterior travmatik omuz instabilitesi sonrası
artroskopik cerrahi ile tedavi edilen 40 yaş üstü 43 hastanın kaydedilen operasyon görüntüleri ve
ameliyat notları retrospektif olarak tarandı ve patolojik bulgulara göre gruplandı. Posterior ve çokyönlü
instabiliteler ile omuz çevresi kırığı bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
Sonuçlar: İncelenen 43 hastanın 40 tanesinde (%93) anterior labral-kapsüloligamentöz yapılarda
patolojiye rastlanmıştır. 19 hastada ise (%44) rotator manşet tam kat rüptürü saptanmıştır. Ayrıca bir
hastada HAGL, 4 hastada ise SLAP lezyonu olduğu görülmüştür.
Tartışma: Literatürde ileri yaş grubu rekürren omuz instabilitesinde genç popülasyondan farklı
olarak rotator manşet yırtıklarının daha ön planda olduğu bildirilse de, son dönemde yapılan
araştırmalar anterior labral-kapsüloligamentöz patolojilerin rolüne dikkat çekmektedir. Bizim
bulgularımız da bu hasta grubunda rotator manşet yırtıklarından çok, anterior mekanizmanın sorumlu
olduğunu göstermiştir. Bu grup hastaların cerrahisinde başarı için, ana lezyon olarak anterior labralkapsüloligamentöz yapılar araştırılmalı ve tedavi edilmelidir. Rotator manşet yırtıklarının da yüksek
oranda eşlik ettiği unutulmamalı ve artroskopik muayene ve tedavisi yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: İleri yaş, İnstabilite, Omuz, Rekürren, Rotator Manşet
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[SS-45]
Buford kompleksinin labral patolojilere etkisi
Mustafa Özer1, Muhammet Baybars Ataoğlu2, Mehmet Çetinkaya3, Tacettin Ayanoğlu4, Ahmet Yiğit Kaptan2,
Bülent İnce5, Ulunay Kanatlı2
1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Konya
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
3
Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı, Erzincan
4
Yozgat Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Yozgat
5
Özel Magnet Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji, Ankara
Amaç: Glenohumeral eklemde anterior labrum anatomisinin normal bir varyasyonu olarak kabul edilen
Buford kompleksi; kalınlaşmış kord benzeri orta glenohumeral ligament (OGHL) ile beraber anteriorsuperior labral dokunun olmaması olarak tanımlanmıştır. Buford kompleksinde; OGHL direkt olarak
superior labrumdan, biseps uzun başı tendonu insersiyosu tabanından başlamaktadır. Buford kompleksi
normal anatomik bir varyasyon olarak kabul edilse de klinik önemi vardır. Buford kompleksinin literatürde
bildirilen insidansı % 1,5 ile % 6,8 arasındadır. Buford kompleksinin oluşabilecek labral patolojiler ile
ilişkili üç özelliği vardır. (1) Anterior-superior labrumun olmaması OGHL’e binen yükün geniş bir alana
yayılmasına engel olmakta ve yük süperior labrum ve biseps uzun başı tendonuna direkt olarak etki
etmektedir. (2) Anterior-superior labrumun olmaması konkavite derinliğini azaltarak stabiliteyi
azaltsa da anterior stabilizatör olan OGHL’in kalın kord şeklinde olması stabiliteyi arttırmaktadır. (3)
Abdüksiyonda özellikle iç rotasyonda olmak üzere eklem hareket açıklığında artış olmaktadır. Bu
çalışmada; literatürdeki en büyük hasta grubuyla Buford kompleksi ve ilişkili labral patolojilerin (superior
labrum anterior posterior (SLAP) lezyonu, anterior ve posterior labrum patolojileri ilişkili instabiliteler)
insidansının çalışılması amaçlanmıştır.
Yöntem: 2006-2017 yılları arasında kliniğimizde aynı cerrah tarafından farklı nedenlerle omuz
artroskopisi uygulanan 3129 hastanın dosya ve ameliyat videoları retrospektif olarak incelendi. Buford
kompleksi ve labral patolojiler araştırıldı.
Bulgular: Artroskopi uygulanan 3129 hastanın 83’ünde (% 2,65) Buford kompleksi mevcuttu. Buford
kompleksi olan ve olmayan hasta grubunun demografik bilgileri tablo 1’de özetlenmiştir. Buford
kompleksi olan 83 hastanın 68’inde (% 81,9) SLAP lezyonu saptanırken (67: SLAP 2, 1: SLAP 5), Buford
kompleksi olmayan 3046 hastanın 1007’sinde (% 33,1) SLAP lezyonu saptandı (891: SLAP 2, 12: SLAP 3,
11:SLAP 4, 93: SLAP 5). SLAP lezyonu olan 1075 hastanın 68’inde (% 6,3) Buford kompleksi mevcuttu
(SLAP olmayanlarda % 0,7). Buford kompleksi olan 83 hastanın 11’inde (% 13,8) instabilite saptanırken
(9: anterior, 1: posterior, 1: çok yönlü), Buford kompleksi olmayan 3046 hastanın 676’sında (% 22,2)
instabilite saptandı (602: anterior, 28: posterior, 46: çok yönlü). İnstabilite olan 687 hastanın 11’inde
(% 1,6) Buford kompleksi mevcuttu (instabilite olmayanlarda % 2,9). Labral patoloji saptanmayan 1461
hastanın 5’inde (% 0,3) Buford kompleksi mevcuttu. Bulgular tablo 2’de özetlenmiştir.
Sonuç: Literatürde Buford kompleksi ile ilgili en büyük hasta grubuyla yapılan çalışma olan çalışmamızda
Buford kompleksi insidansı % 2,65 olarak bulunmuştur. Buford kompleksi olanlarda olmayanlara göre
yaklaşık 2,5 kat daha fazla SLAP lezyonu görülmektedir (% 81,9 / % 33,1). Bunu da; Buford kompleksinde,
OGHL proksimalinde direkt olarak yükün süperior labruma binmesi nedeniyle akut travmalar veya
tekrarlayan mikrotravmalar neticesinde SLAP lezyonu gelişme riskinin artmasıyla ilişkilendirebiliriz.
Buford kompleksi olanlarda olmayanların yaklaşık yarısı kadar instabilite görülmektedir (% 13,8 /
%22,2). Bu da; Buford kompleksinde anterior-superior labrumun olmaması nedeniyle konkavite
derinliğinin azalmasıyla oluşan instabilite riskine rağmen omuz stabilizatörlerinden olan OGHL’in kalın
kord şeklinde olması nedeniyle stabilite arttırıcı etkisinin baskınlığıyla açıklanabilir. Labrum patolojisi
olmayan 1461 hastada Buford kompleksi insidansının % 0,3 olarak bulunması omuz problemi olmayan
hastalarda gerçek buford kompleksi insidansının % 2,65’den daha az olduğunun göstergesidir.
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Anahtar Kelimeler: Buford kompleksi, İnstabilite, Labrum, SLAP lezyonu
Şekil 1

Sol omuz artroskopik görüntüsü. Kalınlaşmış kord benzeri orta glenohumeral ligament (yeşil ok), anteriorsuperior labum yokluğu (beyaz ok) ve superior labrum anterior posterior lezyonu (yıldız) görünümü.
Tablo 1
Buford kompleksi (+)

Buford kompleksi (-)

Yaş

50,5±14,3 (16-76)

52±15,5 (13-74)

Cinsiyet

E: 29 (%34,9) / K: 54 (%65,1)

E: 1350 (%44,3) / K: 1696
(%55,7)

Taraf

Sağ: 51 (%61,4) / Sol: 32
(%38,6)

Sağ: 1865 (%61,2) / Sol: 1181
(%38,8)

Hastaların demografik özellikleri.
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Tablo 2
N

%

Buford kompleksi insidansı

83/3129

2,65

Buford kompleksi olanlarda SLAP lezyonu insidansı

68/83

81,9

Buford kompleksi olmayanlarda SLAP lezyonu insidansı

1007/3046

33,1

SLAP lezyonu olanlarda Buford kompleksi insidansı

68/1075

6,3

SLAP lezyonu olmayanlarda Buford kompleksi insidansı

15/2054

0,7

Buford kompleksi olanlarda instabilite insidansı

11/83

13,8

Buford kompleksi olmayanlarda instabilite insidansı

676/3046

22,2

İnstabilite olanlarda Buford kompleksi insidansı

11/687

1,6

İnstabilite olmayanlarda Buford kompleksi insidansı

72/2442

2,9

Labral patoloji olmayanlarda Buford kompleksi insidansı

5/1461

0,3

Buford kompleksi ve ilişkili lezyonların insidansları.
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[SS-46]
Baş üstü sporlarda glenohumeral mobilite ve skapular kinematik adaptasyonların incelenmesi:
Su topu oyuncuları ve asemptomatik kontrollerin karşılaştırılması
Elif Turgut, Taha Yıldız, Serdar Demirci, Leyla Eraslan, Burak Ulusoy, Damla Tok, Gülcan Harput, Dilara Kara,
İrem Düzgün, Volga Bayrakcı Tunay, Nevin Ergun
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Amaç: Bu çalışmanın amacı su topu oyuncularında glenohumeral internal-eksternal rotasyon hareket
açıklığı, posterior kapsül kısalığı ve üç-boyutlu skapular kinematik açısından meydana gelebilecek
adaptasyonları incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 14 asemptomatik su topu oyuncusu ve 14 asemptomatik kontrol dahil
edildi. Omuz eklem hareket açıklığı ve posterior kapsül kısalığı değerlendirildi. Üç-boyutlu skapular
kinematik bilateral omuz skapular düzlem elevasyonu esnasında elektromagnetik sistem kullanılarak
kaydedildi. Skapular internal-eksternal rotasyon, yukarı-aşağı doğru rotasyon ve anterior-posterior tilt
30°-60°-90°-120° elevasyon ve 120°-90°-60°-30° humerotorasik indirme fazında Uluslararası Biyomekani
Cemiyeti önerilerine göre analiz edildi.
Sonuçlar: Su topu oyuncularında fırlatma dominant omuzlarda artmış skapular internal rotasyon
ve aşağı doğru rotasyon yönünde bir trend olmasına rağmen kontroller ile karşılaştırıldığında
glenohumeral internal-eksternal rotasyon hareket açıklığı, posterior kapsül kısalığı ve kinematik açıdan
fark görülmedi (p > 0.05).
Tartışma: Bu çalışmanın bulguları su topu oyuncularında fırlatma dominant omuzlarda araştırılan
mobilite parametereleri ve skapular düzlemde yapılan omuz elevasyonunda skapular kinematik
açısından adaptasyon gelişmediğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: omuz, skapula, kinematik, spor
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[SS-47]
Artroskopik Bankart cerrahisi sonrası erken dönemde tam eklem hareket açıklığının sağlanmasını
etkileyen demografik ve klinik faktörler
Ceyda Sevinç1, Elif Turgut1, Dilara Kara1, Serdar Demirci1, Taha İbrahim Yıldız1, Leyla Eraslan1, Gazi Huri2,
Egemen Turhan2, İrem Düzgün1
1
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sporcu Sağlığı
Ünitesi, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara
Amaç: Omuzu ilgilendiren cerrahi girişim ardından uygulanan postoperatif rehabilitasyon programları
erken dönemde ağrısız tam hareket açıklığını sağlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı Bankart
cerrahisi geçirmiş bireylerde postoperatif erken dönemde tam eklem hareket açıklığının sağlanmasını
etkileyen faktörleri belirlemektir.
Yöntem: Çalışmaya standart rehabilitasyon programı alan 41 birey (ort yaş=23.1±0.9 yaş, ort
VKİ=25.5±0.5 kg/m2) dahil edilmiştir. Bireylerin yaş ve vücut kitle indeksleri ile postoperatif 4. ve 12.
haftadaki omuz fleksiyon, abduksiyon, eksternal rotasyon ve internal rotasyon hareketlerinin dereceleri
gonyometre ile değerlendirilerek kayıt edilmiştir. Bireyler postoperatif 12. haftada tam eklem hareket
açıklığına sahip olan ve olmayan olarak iki gruba ayrılmıştır. Retrospektif verilerin analizinde Wilcoxon
Test kullanılmıştır.
Bulgular: Postoperatif 12. haftada bireylerin %65.9’unda tam fleksiyon, %73.2’sinde tam abduksiyon,
%97.6’sında tam internal rotasyon ve %36.6’sında tam eksternal rotasyon hareket açıklığı sağlanabilmiştir.
Değerlendirilen hareketlerin en az üç yönünde belirlenen eklem hareket açıklığına sahip olan (n=26;
%63.4) ve sahip olmayan (n= 15; %36.6) bireyler karşılaştırıldığında postoperatif 4. haftada eklem
hareket açıklıklarında istatistiksel farklılık bulunmadı (p=0.32). Ancak, gruplar arasında yaş açısından
fark bulundu (Median (IQR); 20.5(7), 29(8) sırasıyla; p=0.013).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları Bankart cerrahisi geçirmiş bireylerde postoperatif 12. haftada tam
eklem hareket açıklığının sağlanmasını bireylerin demografik bilgilerinden özellikle yaş gözün önünde
bulundurarak tahmin edilebileceğini düşündürmüştür.
Anahtar Kelimeler: Bankart, instabilite, rehabilitasyon, eklem hareket açıklığı
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[SS-48]
Distal triseps tendon rüptürlerinde düğümsüz primer tamir
Murat Aşcı1, Recep Kurnaz2, Orhan Balta1, Mehmet Burtaç Eren1, Taner Güneş2
1
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, Tokat
2
Acıbadem Üniversitesi, Eskişehir Acıbadem Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir
Amaç: Distal triceps tendon rüptürleri önemli derecede sakatlığa neden olan nadir yaralanmalardır.
Distal triseps rüptürlerinin tedavisinde çeşitli teknikler tanımlanmıştır. Bu tekniklerde kemik tünelleri,
emilmeyen sütürler veya dikiş çapaları kullanılmaktadır. Daha güncel tekniklerde distal triceps
tendonunun anatomik ayak izini oluşturmaya odaklanılmıştır. Bununla birlikte, kullanılan çapa
sayısının artışı olekranon eklem yüzeyi için bir risk faktörüdür. Ayrıca dirsek ekleminin dorsal kısmının
nispeten ince olan cildin altında düğümlere bağlı olarak rahatsızlık oluşabilmektedir. Anatomik ayak
izinin rekonstrükte edilerek düğümsüz teknik kullandığımız triseps tendon rüptürlerinin fonksiyonel
sonuçlarını bildirmeyi amaçlıyoruz.
Material Metod: Haziran 2015-mayıs 2017 tarihleri arasında distal triseps rüptürü tanısıyla ameliyat
edilen 3 erkek hasta(ort. yaş: 26) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalarda kol üzerine düşme sonucu
yaralanmalar meydana gelmiş ve akut dönemde ameliyata alınmışlardır. 2 hastaya birer düğümsüz
çapa, 1 hastaya ise 4 çapa kullanılarak çift sıra tamir yapılmıştır. Ameliyat sonrası dönemde hastalar 2
hafta süreyle kol askısında takip edilip, sonrasında rehabilitasyon başlanmıştır. Bir hastada tekrar rüptür
gelişmiş ve bu hasta semitendinosus otogrefti ile augmente edilerek tekrar tamir edilmiştir.
Bulgular: Ortalama takip süresi 20,5 aydır. Bir hastada revizyon cerrahisi gerekirken diğer iki hastada
her hangi bir problemle karşılaşılmamıştır. Revizyon cerrahisi yapılan hastanın dirsek hareket açıklığı
5-120° aralığında iken diğer iki hastada dirsek ROM tam idi. Profesyonel güreşçi olan bir hastamız
ameliyat sonrası 6. ayında spora geri dönebilmiştir. Son kontrollerde DASH skoru ortalaması 2,76 iken
Mayo Elbow Skoru ortalaması 100 idi. Hiç bir hastada heterotropik ossifikasyon gözlenmedi. Çekilen
kontrol MR tetkiklerinde tamir bölgesinde iyileşme olduğu görülmüştür.
Sonuç: Distal triseps tendon tamiri için kullandığımız düğümsüz teknikle anatomik ayak izi rekonstrukte
edilmiş, tespit gücü daha yüksek olan çift sıra konfigürasyonu elde edilebilmiştir. Tatmin edici radyolojik
ve fonksiyonel sonuçlar sağlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: düğümsüz tamir, tendon rüptürü, triseps
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Resim 1

Triseps tendon rüptürünün sagital MR kesitlerindeki görünümü
Resim 2

Düğümsüz teknikle tamiri tamamlanan triseps tendon rüptürünün ameliyat sırasındaki görüntüsü
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[PS-01]
DASH anketi omuz yaralanmalarında aktivite limitasyonunu ne kadar ölçer?
Serdar Demirci1, İlkem Ceren Sığırtmaç2, Taha İbrahim Yıldız1, Özge Buket Cesim2, İrem Düzgün1, Çiğdem
Öksüz2
1
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, Ankara
Amaç: Bu çalışmanın amacı omuzla ilgili yaralanması olan kişilerin zorluk yaşadıkları aktiviteler ile Kol,
Omuz ve El Sorunları (DASH) anketinin uyumunu değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya 18 -65 yaş arası omuz ile ilgili yaralanması olup cerrahi geçiren 21 katılımcı (14
kadın, 7 erkek) dahil edildi. Omuz ile ilgili yaralanmalar dışında herhangi bir ortopedik ya da nörolojik
hastalığı olan bireyler çalışma dışı bırakıldı. Katılımcıların demografik bilgileri kaydedildikten sonra yarı
yapılandırılmış bir görüşme yöntemi olan Kanada Aktivite Performans Ölçümü (COPM) değerlendirmesi
ile katılımcıların günlük yaşamda en çok zorlandıkları aktiviteler (en fazla 5 aktivite) sorgulandı. COPM
ile toplanan verilerin aktivite analizi yapıldı. DASH anketinin İş Modeli ve Yüksek Performans İsteyen
Sporlar –Müzisyenler modeli bölümü ile COPM’ de katılımcılar tarafından söylenen spor ve iş ile ilgili
aktiviteler çalışma kapsamında değerlendirilmedi. COPM ile elde edilen aktivite listesi DASH anketinin
fonksiyon/semptom (il 30 soru) bölümü ile karşılaştırıldı ve uyumlu aktiviteler eşleştirildi. COPM’ de
belirtilen aktivitelerin DASH’ taki aktivitelerle uyumu yüzde (%) olarak hesaplandı. DASH, Türk kültürüne
adaptasyon çalışmaları tamamlanmış Türkçe geçerlik ve güvenirliği olan bir ankettir.
Bulgular: Yaş ortalamaları 52,6±15,67 (19-72) yıl olan katılımcıların cerrahi sonrası geçen süre
ortalamaları 4,7±2,45 (3-12) aydı ve omuz ile ilgili yaralanmaları bankart lezyonu (%14, n=3), donuk
omuz (art) (%5, n=1), donuk omuz (um F.) (%5, n=1), HK (%5, n=1), RCT (%42, n= 9), RCY (%5, n=1), RSA
(%19, n=4), Slap lezyonu (%5, n=1) olarak bulundu. COPM sonunda katılımcıların zorluk yaşadığı 25
farklı aktivite kaydedildi. Zorluk yaşanan aktivitelerin 12’si DASH anketi sorularıyla değerlendirilirken
13 aktivitenin DASH anketinde sorgulanmadığı bulundu. Katılımcıların en çok zorluk yaşadığı
aktiviteler “banyo yapma” (%16), “giyinme”(%13) ve “ev işi yapma” (%11) olarak bulunmasına rağmen bu
aktivitelerin DASH anketinde olmadığı görüldü. “Yukarıdaki bir rafa bir şey yerleştirmek” (%10), “ağır bir
cisim taşımak” (%7), “ulaşım ihtiyaçlarını kendi başına giderebilmek” (%4) (COPM’ de “araba kullanmak”
olarak ifade edilmiştir) aktiviteleri DASH ile COPM’ deki zorluk yaşanan aktiviteler içerisinde uyumlu
olarak bulundu. Ayrıca DASH anketinin omuz ile ilgili yaralanmaları olan bireylerin zorluk yaşadıkları
aktiviteleri %48 oranında yansıttığı görüldü. Öte yandan katılımcılar DASH anketindeki 10 aktiviteyi
(Sıkı kapatılmış ya da yeni bir kavanozu açmak, yazı yazmak, anahtarı çevirmek, zor açılan bir kapıyı
iterek açma, bağ bahçe işleri yapmak, odun kesmek, yukarıdaki bir ampulü değiştirmek, saçları yıkamak
veya kurulamak, kazak giymek, yiyecekleri kesmek için bıçak kullanmak, cinsel faaliyetler) COPM’ de
belirtmediler.
Sonuç: Çalışmamız pilot bir çalışma olarak planlanmıştır. Çalışma sonunda katılımcıların zorluk yaşadığı
her iki aktiviteden biri DASH anketinde bulunmaktadır. DASH’ taki maddeler kazak giymek, sırt yıkamak
gibi daha spesifik aktivitelerden oluşmaktadır. COPM’ de ise bireyler banyo yapmak, giyinmek gibi daha
genel aktiviteler belirtmişlerdir. Bu yüzden omuz ile ilgili yaralanması olan bireyler değerlendirilirken
COPM ile yapılan kişi merkezli değerlendirmelerin yanı sıra DASH anketinin de bireylerin aktivitelerindeki
sorunları spesifik açıdan ortaya koyabilmek yönünden güvenilir bir yöntem olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: aktivite limitasyonu, DASH, omuz yaralanmaları
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[PS-02]
Tek anterior portalden artroskopik izole bankart tamiri sonuçlarımız
Volkan Tutuş, Alper Gültekin
Sbü Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Travmatik anterior omuz çıkığı sonrası glenoid labrumun ayrılması olarak tanımlanan bankart
lezyonunun tedavisinde artroskopik tamir günümüzde standart tedavi modalitesi haline gelmiştir.
İki veya gereğinde daha fazla anterior portal kullanılarak uygulanan artroskopik bankart tamiri için
literatürde başarılı sonuçlar gösterilmiştir. Bu çalışmada artroskopik olarak anterior tek portal kullanarak
bankart tamiri yaptığımız hastalarımızın sonuçları sunulmaktadır.
Yöntem: 2013-2016 yılları arasında travmatik, tekrarlayan omuz çıkığı nedeniyle izole bankart lezyonu
oluşan ve aynı cerrah tarafından anterior tek portal kullanılarak artroskopik bankart tamiri yapılan 46
hasta(42 erkek, 4 bayan) çalışmaya dahil edildi. Eşlik eden kemik defekti ve SLAP lezyonu olan, travmatik
olmayan çıkığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Hastaların tamamı detaylı anammez, instabilite
testleri, direkt grafi ve MR görüntüleme ile operasyon öncesi değerlendirildi. Genel anestezi altında
şezlong pozisyonunda; Standart posterior portal açıldıktan sonra epidural iğne ile glenoid anterior
kenarına en geniş açı ile ulaşma imkanı sağlayan nokta tespit edilerek açılan tek anterior portal
kullanılarak tamir uygulandı. Hastalara dört haftalık immobilizasyon sonrası standart rehabilitasyon
programı başlandı. Hastalar preop ve postop son kontrollerinde Rowe ve Oxford skorlaması ile
değerlendirildi.
Bulgular: Anterior tek portal ile artroskopik tedavi edilen 46 hastanın(42 erkek,4 bayan) ortalama yaşı
31,2(14-59) olup ortalama takip süresi 28,6(12-49) aydır. 25 hastanın sağ, 21 hastanın sol omuzunda
lezyon saptandı. Hastalarda ilk çıkık ile cerrahi tedavi uygulanana kadar geçen süre ortalama 22,7(3-60)
ay idi. Başvuru esnasında ortalama çıkık sayısı 4,43(2-8) olup, ameliyatda kullanılan ankor sayısı ortalama
2,17(2-4) adet idi. Ortalama cerrahi süre 53,3(45-75) dakikadır. Postoperatif dönemde 2 hastada endişe
testi pozitif olarak tespit edilmiş,bu hastaların takiplerinde tekrar çıkık saptanmamış ve ek bir tedavi
uygulanmamıştır. Redüksiyon gerektiren çıkık hiçbir hastada saptanmamıştır. Hastaların hiçbirinde
ek bir komplikasyon gelişmemiştir. Hastaların preoperatif ortalama Rowe skorları 26,52(15-45) iken
postoperatif son kontrolde ortalama 95(70-100) olarak değerlendirildi. (p<0,05) Ameliyat öncesi Oxford
skorları ortalama 14,8(11-24) iken postoperatif son kontrolde ortalama 46(36-48) olarak değerlendirildi.
(p<0,05)
Sonuç: Travmatik omuz çıkığına bağlı gelişen izole bankart lezyonun tek anterior portal kullanılarak
yapılan artroskopik tamirinin;daha az invaziv,güvenli ve başarılı sonuçları olan bir yöntem olarak
kullanılabileceği kanaatindeyiz.
Anahtar Kelimeler: Bankart, omuz, artroskopi, tek portal
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[PS-03]
Parçalı Olekranon Kırıklarında Plak-Vida Uygulamalarımız ve Fonksiyonel Sonuçların
Değerlendirilmesi
Deniz İpek1, Murat Çalbıyık1, Taner Alıç2, Sinan Zehir1
1
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,Çorum
2
Sağlık Bakanlığı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Çorum
Amaç: Olekranon kırıklarının tümü eklem içi kırıklardır.Büyük çoğunlukla cerrahi tedavi gerektirmektedir.
Biz çalışmamızda Mayo tip 2 ve tip 3 olekranon kırıklarında plak-vida uygulamalarımızı ve fonksiyonel
sonuçlarını değerlendirdik.
Yöntem: Şubat 2010 ve Aralık 2016 yılları arasında kliniğimizde Parçalı olekranon kırığı nedeniyle plakvida ile tespit uygulanan 42 hasta retrospektif olarak incelendi.Hastaların 26’sı(%61,9) erkek,16’sı(%38,1)
kadın,ortalama yaş 52,4(18-73) idi.Kırıkların 22’si(%52,3) sağ,20’si(%47,7)sol dirsekteydi.Tüm hastalar
iki yönlü dirsek grafisi ve dirsek BT ile değerlendirildi.Mayo sınıflamasına göre 30’u(71,4) Mayo tip
2b,12’si(%28,6) Mayo tip3b olarak değerlendirildi.Kırıkların etiyolojik nedenleri 25’i(%59,5)basit
düşme,8’i(%19)yüksekten düşme,6’sı(%14,2)trafik kazası,2’si(%4,7)darp, 1’i(%2,3) epilepsi sırasında
düşme sonucu meydana gelmiştir.Hastalar travmadan ortalama 5(0-10) gün sonra ameliyat edildi.Kırık
tespiti amacıyla hastaların tümüne plak-vida ile osteosentez uygulandı.Fonksiyonel sonuçlar Mayo
Dirsek Performans Skoru(MEPS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 46ay(12-81)’dı. Hastalar postoperatif 1.3.6.ve 12.ayda
radyografik olarak değerlendirildi.Tüm hastalarda radyolojik kaynama sağlandı.Hastaların MEPS skoru
89,8(75-100°)idi.Ortalama dirsek fleksiyonu 125°(90-145),ekstansiyon kaybı10°(0-30°) olarak saptandı.3
hastada(%7,1) irritasyon nedeniyle kaynama sonrası implant çıkarıldı.1 hastada(%2,3) yüzeyel
enfeksiyon tespit edilerek antiyobiyoterapi ile tedavi edildi.2 hastada(%4,7)radyolojik olarak eklemde
dejeneratif değişikliklere rastlandı.
Çıkarımlar: Olekranon kırıklarının plak-vida ile fiksasyonu özellikle Mayo tip2b ve tip3b kırıklarda düşük
kaynamama ve komplikasyon oranları nedeniyle etkin tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: Parçalı olekranon kırığı, Plak-vida fiksasyon, kaynama
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[PS-04]
Akromioklavikular Eklem Dejenerasyonu Olan Hastalarda Rijit Bantlamanın Ağrı ve Fonksiyon
Üzerine Etkisi (Pilot Çalışma)
Serdar Demirci, Dilara Kara, İrem Düzgün
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
Amaç: Akromioklavikular (AK) eklem dejenerasyonu, sıklıkla omuz ağrısına neden olmakta ve baş
üstü aktiviteleri limitlemektedir. Sonuç olarak, hastanın günlük yaşam aktivitelerindeki fonksiyonları
da etkilenmektedir. Bu çalışmanın amacı, AK eklem dejenerasyonu olan hastalarda bantlamanın ağrı,
eklem hareket açıklığı ve fonksiyon üzerine etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya ortopedi uzmanı tarafından AK eklem dejenerasyonu tanısı konan ve scarf testi
pozitif olan 10 hasta ( yaş: 43,6±13,7 yıl, vücut kütle indeksi (VKİ): 27,1±4,1 kg/m2 ) dahil edildi. Hastaların
AK eklemi üzerine rijit bant ve kinezyo bant kullanılarak akromiyonu posterior, klavikulayı inferior yönde
pozisyonlayacak şekilde haftada 1 kez, 4 hafta boyunca kombine bant uygulaması yapıldı. Uygulama
öncesi ve 4 haftalık bant uygulaması sonunda ağrı görsel analog skalası ile, ağrısız omuz eklem hareket
açıklığı gonyometre ile, fonksiyon ASES anketi ile değerlendirildi. Bantlama öncesi ve bantlama sonrası
sonuçların karşılaştırılmasında Wilcoxon testi kullanıldı.
Bulgular: Bantlama öncesi ve bantlama sonrası aktivite sırasındaki ağrı (p=0,043) fleksiyon (p=0,043),
abduksiyon (p=0,043) ve internal rotasyon (p=0,042 ) eklem hareket açıklığı ve ASES (P=0.043)
ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.
Sonuç: AK eklem üzerine uygulanan bant; aktivite sırasındaki ağrıda azalma, ağrısız eklem hareket
açıklığında artış ve fonksiyonda iyileşme sağlamıştır. Bant uygulamasının bu pozitif etkilerinin eklemde
meydana gelen mekanik düzeltmeye bağlı olabileceği düşünülmektedir. AK eklem dejenerasyonu olan
hastalarda konservatif tedaviye ek olarak bantlama yapılması önerilmektedir. Ayrıca bant uygulamasının
egzersize geçişi kolaylaştıracağı ve tedavinin etkinliğini artıracağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: akromioklavikular eklem dejenerasyonu, rehabilitasyon, rijit bantlama
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[PS-05]
Eklem yüzeyinin yarıdan fazlasını kaybeden olguda omuz koruyucu cerrahi
Murat Gürger
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Elazığ
Amaç: Posterior omuz çıkığı nadir bir klinik durumdur. Tüm glenohumeral çıkıkların %5 inden daha
azını oluşturur. Olguları %15’inde bilateral çıkık gözlenir. Posterior omuz çıkığı olan hastaların yaklaşık
%50-%80’i kronik çıkık ile gelirler çünkü genellikle ilk başvuru anında tanı konulamaz ve gözden kaçar.
Çıkık oluşumundan tanı konuluncaya kadar geçen ortalama zaman 8 aydır. Humerus başındaki defekt
(ters Hill-Sachs lezyonu) %20 ile %45 arasında ise McLoughlin yöntemi önerilir. Yüzde elliden daha fazla
eklem yüzeyindeki kayıplarda ise artroplasti önerilir. Biz bu çalışmada, hem ters Hill-Sachs, hemde HillSachs lezyonu olan ve %50’den fazla eklem yüzeyi defekti olan olgumuzu sunmayı amaçladık.
Yöntem: Kırk iki yaşında erkek hasta sol omuzunda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile polikliniğimize
başvurdu. Hastanı şikayetleri 7 ay önce düşme sonrasında başlamış. O dönemde omuz grafisi çekilen
hastaya yumuşak doku travması tanısı konulup tedavi verilmiş. Şikayetleri geçmeyen hasta 3 gün
sonra başka bir merkezde ortopedi polikliniğine başvurmuş. Orada çekilen grafiler sonrasında hastaya
yine yumuşak doku travması tanısı ile basit kol askısı ve ilaç tedavisi verilmiş. Hastanın bize başvuru
anındaki muayenesinde sol omuz iç rotasyonda fixe durumdaydı. Pasif omuz hareketleri çok kısıtlı ve
ağrılıydı. Hastanın nörovasküler muayenesi normaldi. Hastanın klinik tanısı radyolojik görüntülemeler
ile doğrulandı. Çekilen bilgisayarlı tomogrofide humerus başında ters Hill-Sachs lezyonu olduğu ve
yaklaşık eklem yüzeyinin %25’ini kapsadığı görüldü ve hastaya McLoughlin cerrahi prosedürü planlandı.
Deltopektoral yaklaşım kullanılarak açık redüksiyon yapıldı. Açık redüksiyon sırasında posteriora kilitli
olan humerus başının redüksiyonunda zorluk yaşanınca bir hohman ekartör yardımı ile redüksiyon
sağlandı. Ancak bu işlem sırasında osteoporotik olan humerus başının posterior eklem yüzeyinde
yaklaşık %30’luk bir çökme oluştu. İntraoperatif tekrar değerlendirilen hastaya endikasyon esnetilerek
planlanan cerrahi işlem uygulandı. Subscapularis tendonu humerus başının anteriorundaki defektif
bölgeye 3 adet anchor sütur ile transfer edildi ve omuz eklemi redükte pozisyonda iken bir adet K teli
ile tespit edildi. Hastaya kol gövde tespit bandajı uygulandı. Ameliyattan bir ay sonra K teli çıkarıldı ve
fizyoterapist eşliğinde omuz hareketleri başlandı.
Bulgular: Hastanın toplam takip süresi 62 aydı. Son kontrolde ağrısı yoktu ve aktif omuz hareketleri;
fleksiyon: 150 derece, ekstansiyon: 20 derece, abduksiyon: 120 derece, iç rotasyon: 60 derece, dış
rotasyon 60 derece olarak ölçüldü (Resim 1). Constant omuz skoru 84 olarak hesaplandı. Hastanın BT
görüntüleri 3 boyutlu hale dönüştürülerek defektif eklem yüzey alanı dijital ortamda hesaplandı (Image
J 1.51s). Ölçümler neticesinde humerus başının anteriorunda %25, posteriorunda ise %30’lik bir defektif
alan olduğu tespit edildi (Resim 2).
Sonuç: Eklem yüzeyinin %50’sinden fazlasında kayıp olan olgularda önerilen tedavi şekli omuz
artroplastisidir. Ancak bizim bu olgumuzda da gözlemlediğimiz gibi asıl önemli olan durum bu eklem
kaybının lokalizasyonudur. Orta hatta sağlam kalan %45’lik eklem yüzeyi ile artroplastiden daha tatmin
edici sonuçlar elde etmek mümkün olabilir.
Anahtar Kelimeler: Posterior omuz çıkığı, eklem yüzeyi kaybı, koruyucu cerrahi
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Resim 1

Ameliyat sonrası 62. aydaki klinik muayene görüntüleri.
Resim 2

Hastanın

ilk

başvuru

anındaki

ve

ameliyat
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[PS-06]
İliak kanattan otojen greft ile akromion rekonstruksiyonu
Ulunay Kanatlı1, Muhammet Baybars Ataoğlu1, Mustafa Özer2, Mehmet Çetinkaya3, Tacettin Ayanoğlu4,
Ahmet Yiğit Kaptan1, Coşkun Ulucaköy1
1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ana Bilim Dalı, Ankara
2
Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi Ana Bilim Dalı, Konya
3
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Erzincan
4
Yozgat Şehir Hastanesi, Ortopedi Kliniği, Yozgat
Akromionun preakromion, mezoakromion ve metaakromion olarak adlandırılan 3 ayrı kemikleşme
merkezi vardır. Bu merkezlerin birbiriyle kaynaması 22 yaşında görülür. Eğer kaynama olmazsa
kaynamamış parça os akromiale olarak adlandırılır. Os akrimale populasyonda %3 oranında görülür ve
mezoakromion ve metaakromion epifiz çekirdekleri arasında kaynamamayla oluşan mezo-tip en sık
görülen tiptir. Os acromiale asemptomatik olarak bulunabilir ve bu durumda tedavi gerektirmez ancak
sıkışma sendromu ve rotator manşet yırtığıyla ilişkili olduğunda cerrahi tedavi gerekebilir. Preakromion
tip os akromialede artroskopik veya açık eksizyon yapılabilse de, daha büyük parçaları içeren diğer
tiplerde eksizyon deltoid disfonksiyonuna sebep olabileceği için fiksasyon tercih edilir. Biz bu olguda
rotator manşet yırtığı nedeniyle dış merkezde opere edilen ve aynı seansda mezo-tip os akromiale
eksiyonu yapılan hastaya uyguladığımız tedaviyi sunduk.
Olgu: 4 ay önce dış merkezde uygulanan açık rotator manşet tamiri ameliyatı sonrası ağrı ve hareket
kısıtlılığı gelişen hasta tarafımıza başvurdu. Yapılan fizik muayenee eklem hareketlerinin ağrılı ve
kısıtlı olduğu görüldü. Çekilen direk grafilerlerde akromion anteriorunun eksize edildiği, klavikulanın
akromionla eklem yapmadığı ve humerusda iki adet ankor olduğu görüldü. Manyetik rezonans
görüntülemede (MRG) ise rotator manşette tekrar yırtık olduğu görüldü ve hastaya cerrahi tedavi
yapılamasına karar verildi. Hasta cerrahi tedaviyi kabul etmedi. 9 ay sonra tekrar tarafımıza başvuran
hasta cerrahi tedaviyi kabul ederek cerrahi tedavi planı yapıldı. İliak kanttan alınan otojen greft ile
akromion rekonstruksiyonu uygulandı ve rotator manşet tamiri ise deltoid tamirinin sonucuna göre
bir sonraki seansa bırakıldı. Hasta ameliyat sonrası rehabilitasyon programına uyum göstermedi
ancak ameliyat sonrası 1. yılda hastanın aktif fleksiyonunun 100°, aktif abduksiyonunun 90°, iç ve dış
rotasyonununsa tam olduğu görüldü. Çekilen grafilerde ise otojen greftin akromiona kaynamış olduğu
gösterildi.
Teknik: Eski insizyon üzerinden girildi. Önceki cerrahi tedavide eksize edildiği anlaşılan os akromiale
yerine iliak kanattan alınan ve üzerine deltoid tespiti amacıyla önceden delik açtığımız otojen kemik
grefti akromion anterioruna plak ile tespit edildi. Klavikula ise akromiona K teli tespit edildi. Akromion
anteriorunun rezeke edildiği ve deltoid liflerinin boşta olduğu görüldü. İliak kanattan greft alınarak
üzerine delikler açıldı ve plak ve vida ile akromion kalan bölümüne tespit edildi. Deltoid lifleri grefte
açılan delikler yardımıyla grefte tespit edildi.
Sonuç: Os acromiale rotator manşet yırtığıyla ve sıkışma sendromuyla ilişkilendirilmiştir. Yapılan
rotator manşet tamiri sırasında karşılaşılan instabil os acromiale, büyük ise eksizyon yapılamamalı fikse
edilmelidir. Özellikle mezo-tip os acromiale eksizyonu hastalarda deltoid yetmezliğine sebep olmakta
ve hasta fonksiyonları kötü etkilenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Os acromiale, Deltoid yetmezliği, Akromion rekonstruksiyonu
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[PS-07]
Nadir Bir Olgu Sunumu; Yüzen Dirsek + Posterior Omuz Dislokasyonu
İbrahim Halil Kafadar1, İbrahim Karaman1, Ziya Emre Yalman1, Ali Eray Günay2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Giriş: Omuz çıkığı en sık görülen eklem çıkığıdır (%50) yalnızca %2’si posterior omuz çıkığı olarak
görülür. Yüzen dirsek ilk olarak çocuklarda, daha sonra erişkinlerde tanımlanmıştır. Yüzen dirsek
vakalarına da oldukça nadir rastlanır, genellikle etiyolojide yüksek enerjili travmalar bulunur. Klasik
tanımlama humerus diafiz kırığı ile önkol çift kırığının birlikte bulunmasıdır ancak bunun dışında çeşitli
tanımlamalar mevcuttur. Bu çalışmada iş kazası sonucu posterior omuz çıkığına ek yüzen dirsek gelişen,
benzerine literatürde rastlanmamış, bir olgu sunulmaktadır.
OLGU SUNUMU: Sondaj makinesi motoruna sol kolunu kaptıran 52 yaşında erkek hastada sol ön kol
çift cisim tip 1 açık kırığı, sol humerus orta cisim kırığı, sol omuz posterior dislokasyon, sol skapulada
kırık olduğu saptandı. Genel anestezi altında şezlong pozisyonunda cerrahiye alınan hastanın ilk olarak
sol omzu kapalı redükte edildi. Humerus cisim kırığı da kapalı redükte edildikten sonra monoaksiyal
eksternal fiksatör ile, sol önkol çift cisim kırığı açık redüksiyon sonrası low contact - dinamic compression
plate (LC - DCP) plak + vida ile tespit edildi. Omuz ekleminin güven aralığı cerrahi sonunda kontrol
edildi. Kol iç rotasyonuna geldiğinde omzun redisloke olduğu görüldü. Ön kol çift kırığını korumak
için uzun kol atele alındıktan sonra omuz dış rotasyon ortezi ile takip edildi. Sol skapula kırığı için
konservatif takip planlandı. Hasta operasyon sonrası ortopedi ve travmatoloji servisine yatırıldı ve 7.
Günün sonunda taburcu edildi. 2. Haftada pasif 6. Haftada aktif egzersizlere başlandı. 1. yıl kontrolünde
hastanın kırıklarının kaynadığı görülürken omuz ve dirsek eklem hareket açıklığı normal ölçüldü.
Humerus kırığı ile birlikte anterior omuz çıkığının birlikteliği 1940 yılında Winderman tarafından
tanımlanmıştır, fakat yüzen dirsek ile posterior omuz çıkığının birlikteliğine literatürde rastlanmamıştır.
Muhtemelen travma sırasında kola uygulanan enerji ön kol ve humerus kırıkları sırasında soğurulmakta
ve omuzun dislokasyonu için gereken enerji aktarılamamasından kaynaklandığı düşünülebilir.
Olgumuzda tüm sol üst ekstremitenin iş makinesine sarıldığı ezilme ve traksiyon tarzı bir yaralanma
mevcuttu. Bu sebeple omuza uygulanan traksiyon kuvvetinin omuz dislokasyonuna; ezici kuvvetin de
humerus ve ön kol kırığına neden olduğu düşünülmektedir.
Tartışma: Bu grup hastalarda erken ve geç dönem komplikasyonları azaltmak için acil cerrahi
önerilmektedir. Tedavide açık/kapalı redüksiyon sonrası internal/eksternal fiksasyon önerilmektedir.
Olgumuzda ilk olarak omuz eklemi redükte edilmiştir. Ardından cerrahi süresini kısaltmak, radial sinir
eksplorasyonundan korunmak amacıyla humerus kırığı kapalı redükte edilmiş monoaksiyel eksternal
fiksatör ile tespit edilmiştir. Ön kol çift kırığı tip 1 açık kırık olmasına rağmen yara debritmanını
takiben açık anatomik redüksiyon sonrası LC-DCP plak-vida ile fikse edilmştir. Cerrahi sonunda
muhtemel hill sachs lezyonu nedeniyle iç rotasyonda omuz instabilitesi tespit edilen hastaya ön kol
kırığını korumak için uzun kol atel yapılmış ve üzerinden omuz dış rotasyon ortezi uygulanmıştır.
Cerrahi sonrası 2. haftada pasif ve 6. haftada ortez kullanımı sonlandırılarak aktif hareket başlandı.
Literatürdeki olgularda humerus kırıklarında genel olarak intramedüller çivi tercih edilmişken yalnızca
açık humerus kırıklarında monoaksiyel eksternal fiksatör (MAEF) kullanılmıştır. Ancak kliniğimizde
humerus kırıklarında özellikle ek yaralanması olan hastalarda, cerrahi süresinin kısa tutulması gereken
hastalarda kapalı kırıklarda da MAEF kullanılmaktadır. Posterior omuz çıkığı olan olgularda daha önce
de kolu dış rotasyonda tutan abduksiyon yastıkları kullanılmışken olgulumuzda humerus kırığına valgus
stresini engellemek için abduksiyon yastığı yerine eksternal rotasyon ortezi tercih edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Humerus kırığı, Omuz çıkığı, Yüzen Dirsek
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Post op xray

Cerrahi sonrası humerus ve ön kol 2 yön direk grafi görüntüleri
Pre op Xray - BT

Cerrahi öncesi humerus ve ön kol çift cisim kırığının görüldüğü direk grafi ve posterior omuz çıkığının
görüldüğü bilgisayarlı tomografi görüntüleri.
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[PS-08]
Eş zamanlı bilateral anterior omuz çıkığı
Sancar Serbest1, Oğuz Eroğlu2
1
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
Amaç: Anterior omuz çıkığı (AOÇ) ortopedik acil pratiğinde sık izlenir. Omuz eklemi çıkıkları çoğunlukla
tek taraflı ve öne doğru olup; bilateral omuz çıkığına çok sık rastlanmamaktadır. Bilateral omuz çıkıkları,
tek taraflılardan faklı olarak genellikle posteriora doğru oluşur. Eşzamanlı bilateral AOÇ çok nadir görülür.
Bu sunumunda, düşme sonrası her iki omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikâyeti ile acil polikliniğimize
başvuran 35 yaşındaki bir erkek hastada tespit edilen eş zamanlı bilateral anterior omuz çıkığı olgusu
sunuldu.
Yöntem: Acil servise düşme sonrası her iki omuzda ağrı ile başvuran erkek hasta değerlendirildi.
Muayenede her iki kol abdüksiyon ve eksternal rotasyondaydı ve omuz eklemlerinde hareketle
şiddetlenen ağrı mevcuttu. Direk grafide her iki omuz ekleminde anterior çıkık tespit edildi (Resim
1). Genel anestezi altında Kocher manevrası ile her iki omuzda redüksiyon sağlandı ve radyografilerle
kontrol edildi (Resim 2). Kol-gövde bandajı ile üç hafta immobilizasyon uygulandı.
Bulgular: 3 hafta sonra bandaj tedavisi sonlandırıldı, omuz eklemleri stabildi. Bandaj
çıkartıldıktan sonra omuz hareket açıklığını arttırıcı sarkaç tipi hareketler ile omuz çevresi
kas gücünü arttırıcı egzersiz programı uygulandı. 6. ayda her iki omuzda eklem hareket
açıklıkları fonksiyonel sınırlara ulaştı ve hasta gündelik işlerini sorunsuz bir şekilde yapabilir
hale geldi. 6. ayda Constant skoru ile değerlendirildi ve her iki omuz için iyi sonuç elde edildi.
Çıkarımlar:. Eşzamanlı bilateral AOÇ çok nadirdir. Spor yaralanması, elektrik çarpması, epileptik nöbet,
elektrokonvulsif tedavi, ilaç overdozu, nöromuskuler hastalık gibi durumlarda izlenebilir. Hastalarda
konservatif tedavi ile de iyi sonuçlar alınmakta olup, özellikle nörolojik yaralanma olasılığına karşı
dikkatli olunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Anterior çıkık, Bilateral çıkık, Omuz çıkığı
Resim 1

Her iki omuz grafisinde anterior omuz çıkığı izlenmektedir.
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Resim 2

Redüksiyon sonrası hastanın radyografisi
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[PS-09]
Gecikmiş Tip 4 Kapitellum Kırığı: Bir Olgu Sunumu
Mehmet Arıcan, Yalçın Turhan, Zekeriya Okan Karaduman
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı,Düzce
Amaç : Kapitellum kırıkları, dirseğin etrafındaki kırıkların %1’inden azını oluşturan nadir dirsek
yaralanmalarıdır. Humerus distalinin nadir görülen bu kırıkları doğru olarak tedavi edilmediklerinde
dirsek eklem hareket açıklıklarında ciddi kısıtlılığa neden olabildiklerinden, güncel tanı ve tedavi
yaklaşımlarını akılda tutmak gerekir. Biz bu çalışmada ortopedi ve travmatoloji polikliniğimize
geç başvuran ve dış merkezde konservatif takip edilen tip 4 kapitellum kırığına yaklaşımımızı ve
geciktirilmeden yapılan cerrahinin tam eklem hareket açıklığına kavuşabileceğini vurgulamak istedik.
Yöntem: Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine dirsekte hareket
kısıtlılığı ve ağrı ile başvuran 47 yaşındaki bayan hastanın cerrahi öncesi fizik muayenesi yapıldı. Üç
boyutlu bilgisayarlı tomografisi çekildi. Dirsek lateral insizyonla açık redüksiyon ve internal fiksasyon
uygulandı. 2 hafta süreyle immobilizasyon uygulanan hastaya 2. hafta sonrası harket başlandı.
Olgu Sunumu: Merdivenlerden inerken düşme sonrası yaklaşık 1ay önce dış merkezde ortopedi ve
travmatoloji polikliniğine başvuran 47 yaşındaki bayan hasta uzun kol atel ile takip edilmiş ancak
dirseğinde hareket kısıtlılığının devam etmesi üzerine Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Polikliniğine başvurdu. Yapılan fizik muayenede sol dirsekte şişlik mevcuttu. Dirsek 90º
fleksiyonda idi. Ekstansiyon, fleksiyon, iç-dış rotasyon yapamıyordu(Video 1). Yapılan nörovasküler
muayenesi doğaldı. Bilgisayarlı tomografide tip 4 kapitellum kırığı görüntüsü mevcuttu(Şekil 1). Cerrahi
planlanan hastaya açık redüksiyon ve vida uygulanımı yapıldı. Postoperatif 1. Günde yapılan ön arka ve
lateral dirsek grafisinde redüksiyon tamdı. İki hafta süreyle immobilizasyon sonrası haraket başlanan
hastanın yapılan son kontrolünde tam kaynama ve dirsek eklem hareketleri tamdı(Şekil 2).
Sonuç: Erişkin kapitellum kırıklarının tedavisinde, erken dirsek hareketine izin veren açık redüksiyon
ve internal tespit yöntemi ile iyi fonksiyonel sonuçlar alınabilmektedir. Kırığın tipi ve hastanın yaşına
bakmaksızın tedavideki temel hedef, stabil ve anatomik bir redüksiyon elde ederek erken harekete
başlamaktır. Bu nedenle, uygun bir şekilde tedavi edilmeyen ya da doğru yöntemler uygulansa bile fizik
tedaviye uyumsuzluğu olan hastalarda kötü sonuçlar kaçınılmaz olabilir.
Anahtar Kelimeler: anatomik redüksiyon, erken hareket, kapitellum kırığı
Şekil 1

Cerrahi öncesi sagital ve 3 boyutlu bilgisayarlı tomografi görüntüsü
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Şekil 2

Cerrahi sonrası 6. ayda ön arka ve lateral xray görüntüsü
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[PS-10]
akromion yerleşimli basit kemik kisti
Recep Öztürk
Polatlı Devlet Hastanesi
Giriş: Basit kemik kistleri, sıklıkla uzun kemiklerin metafizinde yerleşen, iyi huylu sıvı dolu lezyonlardır.
Radyografide, merkezi yerleşimli, iyi sınırlı litik lezyonlar olarak görülürler ve kist duvarı sarı-seröz sıvı
içeren fibröz bir membranla kaplıdır. En sık 5-15 yaş aralığında görülür. Tüm kemiklerde görülebildiği
bildirilmekle beraber proksimal humerus ve proksimal femurda oldukça sıktır.
Tedavisinde standart bir yaklaşım yoktur. Tedavisiz takip, lokal kortikosteroid enjeksiyonları,
multiple drill holleri, küretaj artı greftleme ve daha birçok tedavi çeşitleri tanımlanmıştır.
Biz, akromion yerleşimli bir basit kemik kisti olgusunu rapor ediyoruz. Literatürde basit kemik
kistinin akromion yerleşimli, semptomatik ve tek radyolüsent lezyon olarak görüldüğü başka vakaya
rastlayamadık. Küretaj artı greftleme ile başarılı şekilde tedavisi yapıldı.
Vaka: 24 yaşında kadın hasta, sağ omuz lateralinde ağrı şikayetiyle ortopedi polikliniğimize başvurdu.
Yaklaşık 1 yıldır ara ara ağrılarının olduğunu ancak son zamanlarda ağrılarının belirginleştiğini
bildirdi(Vizüel Analog Skala (VAS)’ya göre ağrı skoru 7 idi). Hastanın travma ya da aşırı kullanım öyküsü
yoktu. Sistemik hastalığa sahip değildi. Muayenesinde, omuz lateralinde şişlik ya da kızarıklık yoktu.
Sağ omuz iki yönlü direk grafide, akromionda ekspansiyona yol açmayan, minimal sklerotik
kenarlı, düzgün sınırlı ve dar geçiş zonlu benign karakterde litik lezyon görüldü. MRG incelemede
yağ baskılı T2 görüntülerde baskılanmayan ve sıvı ile eş intensitede, T1 görüntülerde homojen
hipointens, kontrast madde enjeksiyonu sonrasında cidarında ince kontrastlanmanın izlendiği
ve santralda kontrastlanmayan septa veya seviyelenme içermeyen kistik lezyon görüldü.
İntraoperatif değerlendirmede, lezyonun makroskopik görünümünün, radyografik değerlendirmelerle
uyumlu olarak benign kistik lezyonu düşündürmesi nedeniyle, intra-operatif frozen inceleme
gönderildi ve basit kistik lezyonla uyumlu bulgular görüldü. Aynı seansta küretaj ve greftleme
uygulandı. Küretaj materyalinin histopatolojik inceleme sonucu basit kemik kisti ile uyumlu olarak geldi.
Aktif omuz hareket açıklığı egzersizlerine 3 hafta sonra başlandı ve hasta tam-ağrısız hareket açıklığına
kavuştu(VAS skoru 1 idi). Hastanın 12. ay direk grafisi ve MRI’nda nüks saptanmadı. Hastanın 12 aylık
takibi boyunca, ağrı ya da ek komplikasyon görülmedi. Hasta tüm rutin faaliyetlerini tatmin edici
biçimde yapıyordu.
Tatışma: Basit kemik kistleri, tümörden ziyade, gelişimsel/reaktif bir lezyon olarak tariflenir ve etyolojisi
bilinmemektedir. Skapula yerleşimli tümörler nadirdir ve sıklıkla maligndir. Skapulada görülebilen
benign ve malign tümörler sıklıkla çocukluk döneminde görülür ve erkekler iki kat daha fazla etkilenir.
Bizim vakamız tüm bu sık görülen bulguların aksine, erişkin kadın hastada benign tümör vakasıydı.
Akromionun benign ve malign tümörler tarafından tutulumu nadirdir, literatürde vaka raporları
şeklindedir. Daha önce anevrizmal kemik kisti, dev hücreli tümör, kondroblastom ve multiple myelom
gibi vaka bildirimleri yapılmıştır.
Basit kemik kisti vakalarında halen tedavi gerekip gerekmediği (çünkü spontan rezolüsyon
görülebilmektedir) ve hangi tedavinin en uygun olduğu konusunda konsensus yoktur. Te¬davide
temel amaç patolojik kırık gelişimini önlemek, kis¬tin eradikasyonunu sağlamak ve ağrıyı gidermektir.
Literatürde, lokal kortikosteroid enjeksiyonları, otolog kemik iliği ya da demineralize bone matriks
enjeksiyonları, kortikal-kansellöz kemik oto-allo-ksenogreftleri ve daha birçok prosedürler tanımlanmıştır.
Hangi basit kemik kistinin nasıl tedavi edileceği konusunda belirlenmiş kurallar yoktur ve her tedavi
metodunun kendine özel başarı oranları ve komplikasyonları mevcuttur. Olgumuzda cerrahi tedavi
endikasyonları akromionda kistik bir oluşuma ait radyografi bulguları ve lezyona bağlı klinik ağrı hikayesi idi.
Bildiğimiz kadarıyla, literatürde akromiyon yerleşimli başka basit kemik kisti vakası bildirilmemiştir.
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Anahtar Kelimeler: akromion, basit kemik kisti, skapula, tümör
resim 1

Sağ omuz AP grafi: Akromionda ekspansiyona yol açmayan, düzgün sınırlı, minimal sklerotik kenarlı, litik
lezyon
resim 2

MR koronal postkontrast T1 görüntüde, Akromionda çevresel ince kontrastlanma paterni gösteren, santral
kesimde kontrastlanmayan lezyon
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[PS-11]
Akut Akromioklaviküler Eklem Çıkıklarının Endobutton Sistemi ile Tedavisi: Radyolojik ve
Fonksiyonel Sonuçlar
Alper Kurtoğlu, Erhan Şükür
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Sakarya
Giriş: Akromioklaviküler eklem çıkıkları ortopedik pratikte en sık karşılaşılan omuz yaralanmalarıdır. Bu
yaralanmaların sınıflandırılmasında ve tedavi planlamasında en sık Rockwood sistemi kullanılır. Genel
olarak tip 1 ve tip 2 yaralanmalar konservatif, tip 4, tip 5 ve tip 6 yaralanmalar ise cerrahi olarak tedavi
edilirler. Tip 3 yaralanmaların tedavisi ise literatürde tartışmalıdır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında
TighRope kullanımı son yıllarda giderek popüler hale gelmiştir. Çalışmamızın amacı, TighRopeTM sistemi
ile tedavi edilmiş yüksek tipte akut akromioklaviküler eklem çıkıklarının ameliyat sonrası radyolojik ve
fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Yöntemler: Mart 2015 ve Aralık 2016 tarihleri arasında tipte akut akromioklaviküler eklem çıkığı tanısı
konan ve ZipTightTM endobutton sistemi ile tedavi edilmiş olan 19 hastanın dosyaları retrospektif
olarak incelendi. Ameliyat sonrası fonksiyonel değerlendirme için Los Angles Kaliforniya Üniversitesi
(UCLA) omuz skoru ve vizüel analog skala kullanıldı. Radyolojik değerlendirme için korakoklaviküler
mesafe ve akromiyoklaviküler eklemin redüksiyonu ameliyat öncesi, ameliyattan sonra 6. haftada ve 1
yıl sonra ve sağlam taraf ile kıyaslaması yapıldı.
Bulgular: On dokuz hastanın 15 tanesi erkek ve 4 tanesi kadın idi. Hastaların ortalama yaşı 33,4
(Dağılım: 21-45) idi. Rockwood sınıflamasına göre 12 hasta tip 3, 2 hasta tip 4 ve 5 hasta tip 5 olarak
tanımlandı. Hastaların ameliyattan önce, ameliyat sonrası 6. haftada ve 1 yıl sonra çekilen grafilerinde,
korakoklaviküler aralık ve akromioklaviküler eklemin yeterli derecede redükte olduğu tespit edildi
(Figür 1). Ortalama UCLA omuz skoru ameliyatlı omuzda 83,5 (80-89), sağlam omuzda ise 87 (84-93)
olarak bulundu. UCLA omuz skoru ile değerlendirildiğinde akromioklaviküler çıkık olan taraf ile normal
taraf arasında anlamlı istatiksel fark bulunamadı.
Sonuç: Akut akromioklaviküler eklem çıkıklarının cerrahi tedavisinde ZipTightTM endobutton
sistemi güvenli, rijid ve yüksek derecede hasta memnuniyeti sağlayan bir fiksasyon metodudur.
Figür 1: 26 yaşında erkek hasta; sağ omuz üzerine düşme sonucu Rockwood sınıflamasına göre tip
3 Akromioklaviküler eklem çıkığı oluşmuş (a). ZipTightTM endobutton sistemi ile ameliyat sonrası
akromioklaviküler eklem redüksiyonu elde edilmiş (b). Birinci yıl takip grafisinde eklem redüksiyonu ve
korakoklaviküler mesafe korunmuş (c).
Anahtar Kelimeler: Akromioklaviküler eklem, Endobutton, Çıkık
Figür 1

26 yaşında erkek hasta; sağ omuz üzerine düşme sonucu Rockwood sınıflamasına göre tip 3 Akromioklaviküler
eklem çıkığı oluşmuş (a). ZipTightTM endobutton sistemi ile ameliyat sonrası akromioklaviküler eklem
redüksiyonu elde edilmiş (b). Birinci yıl takip grafisinde eklem redüksiyonu ve korakoklaviküler mesafe
korunmuş (c).
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[PS-12]
Travmatik bilateral akromioklaviküler eklem çıkığı
Hasan Hüseyin Ceylan
Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, İstanbul
Giriş: Akromioklaviküler eklem çıkığı omuz çevresi yaralanmalarında sık görülen bir durumdur. Bilateral
çıkık literatürde birkaç olguda bildirilmiştir. Bu çalışmamızda bilateral travmatik akromioklaviküler
eklem çıkığı olgumuzu literatür eşliğinde paylaşmayı amaçladık.
Materyal-Metod: İki kamyonet arasından yürüyerek geçerken araçlardan birinin hareket etmesi
sonucu omuzlarından araçların arasına sıkışan 47 yaşındaki erkek hasta kaza mahallinden kurtarılarak
acile getirildi. Yapılan muayenesinde heriki omuz bölgesinde lokalize hassasiyet haricinde bulgu
saptanmadı. Çekilen grafilerde ve ve bilgisayarlı tomografi incelemede bilateral Tip III akromioklavikuler
çıkık haricinde bulgu saptanmadı. Hastada Kosta kırığı yada torakal herhangi bir problem tespit
edilemedi. Stabil olan hasta cerrahi tedaviyi kabul etmeyerek kendi isteğiyle konservatif tedaviyi tercih
etti. Hasta omuz kol askısı ile taburcu edilerek poliklinik kontrollerine çağrıldı.
Sonuçlar: Hastamızın kontrollerinde deformiteye rağmen ağrısının gittikçe azaldığı fakat rezidüel
ağrısının sebat ettiği görüldü. Eklem rezeksiyonu önerilen hasta cerrahiyi kabul etmedi. Fonksiyonel
olarak problem yaşamadığını ifade eden hastanın eklem hareket açıklığı bilateral normal düzeylerdeydi.
Tartışma: Literatürde paylaşılan birkaç bilateral olgu mevcuttur. Bu hastalardan biri isteğe bağlı
(volunter) çıkık iken diğerinde etiyoloji belirlenememiştir. Bilateral travmatik akromioklaviküler eklem
çıkığı olgusu bildirilmemiştir. Olgumuz literatüre geçen ilk travmatik olgudur. Hastanın isteğiyle
konservatif olarak tedavi ve takip edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: akromioklaviküler eklem çıkığı, travma, bilateral
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[PS-13]
Klavikula konkomitant distal ve proksimal uç kırığındaki yaklaşımımız (nadir bir olgu)
Cihan Adanaş, Sezai Özkan, Hasan Onur Arık
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, van
Klavikula konkomitant distal ve proksimal uç kırığındaki yaklaşımımız (nadir bir olgu)
Amaç: Klavikula kırıkları omuz çevresi kırıkları arasında en sık görülenidir. Bu kırıkların tedavisi konservatif
ve cerrahi olarak yapılmaktadır. Segmental klavikula kırıkları genel pratikte nadir karşılaşılan ve tedavi
yöntemi hakkında fikir birliği olmayan kırıklardır. Biz bu olguda nadir görülen klavikula proksimal ve
distal uç kırığı olan hastaya yaklaşımımızı, tedavi yöntemimizi ve sonucunu bildirmek istedik
Yöntem: 31 yaşında erkek hasta araç içi trafik kazası sonrası Van Yüzüncü Yıl Ünversitesi Ortopedi ve
travmatoloji acil servisine müraacat etti.Yapılan fizik muayenede klavikulanın tümü üzerinde hassasiyet
vardı.Omuz hareketleri ağrıya bağlı kısıtlı idi.Hastada nörovasküler defisit yoktu.Çekilen Xray’da ve
bilgisayarlı tomografide klavikula distal ve proksimal uç segmenter kırığı yanı sıra sol tibia plato kırığı
mevcuttu. Yapılan diğer konsültasyonlarında patolojik durum tespit edilmedi. Hastaya yapılan anestezi
konsültasyonu sonrası kazanın 2 gününde cerrahisi yapıldı. Tedavide klavikula distal uç kırığı için
klavikula distal hook plak ile osteosentez, proksimal uç kırığı için açık redüksiyon K-teli ile fiksasyon
yapıldı. Postoperatif dönemde velpo bandaja alındı. Operasyon sonrası 2. günde hastanın velpo bandajı
gün içinde aralıklı çıkarılarak dirsek ve omuz pasif hareketleri başlandı.
Bulgular: İntraoperatif ve postoperatif komplikasyon görülmedi. Postoperatif 10. gününde dikişler
alındı. 4. Haftada proksimal uç kırığı için kullanılan K telleri poliklinik şartlarında çıkarıldı. Fizyoterapist
eşliğinde aktif omuz egzersizleri başlandı. Kemik kaynama radyografik olarak 6. haftada izlendi. 15
günlük fizik tedavi sonunda omuz hareketleri tam ve ağrısızdı.
Sonuç: Segmental klavikula kırıkları yüksek enerjili travma sonrası oluşmaktadır. BT görüntüleme
direkt radyografinin yetersiz olduğu proksimal fragmanın iyi görüntülenemediği vakalarda
değerli bir tanı aracıdır. Litaratürde konservatif tedavi edilmiş segmental klavikula kırıkları
bildirilmiştir. Uzun kemiklerin segmental kırıkları unstabil olup,nonunion riski yüksektir. Hastaya
uyguladığımız distal hook plaklama ve proksimal açık redüksiyon k teli fiksasyonu tedavi
yöntemin etkili bir tedavi yöntemi olduğunu ve literatüre katkıda bulunacağını düşünüyoruz.
Anahtar kelimeler: segmenter klavikula kırığı, hook plak, kişner teli
Anahtar Kelimeler: segmenter klavikula kırığı, hook plak, kişner teli

114

10. Omuz
Omuz ve
ve Dirsek
Dirsek Cerrahisi
Cerrahisi Kongresi
Kongresi
10.
21-24 Mart 2018 Hilton Hotel - Ankara

[PS-14]
Omuzun cerrahi boyun kırığının eşlik ettiği humeral başı kırığı ve birlikte posterior çıkığı.
Posterior kırıklı çıkığa ait klasik radyolojik işaretleri bilmenin önemi ve genişletilmiş deltopectoral
yaklaşımla bir tecrübe
Kemal Gökkuş1, Hasan Kara2, Murat Saylık3, Ahmet Turan Aydın1
1
Antalya Memorial Hastanesi.Antalya /Turkiye
2
Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi /Yalova /Turkiye
3
İstinye Üniversitesi Tıp Fakultesi. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.İstanbul /Turkiye
Amaç: Bu yazıda asıl amaç subscapularis ve supraspinatusun kaldırılması ile güçlendirilmiş, geniş deltopektoral yaklaşımın humeral başa yaklaşımda yeterli olabildiğini vurgulamak ve aynı zamanda posterior
kırıklı çıkığa özgü klasik radyolojik işaretleri bilmenin önemini vurgulamaktır.
Olgu : 47 yaşında kayak yaparken omuzu üzerine düşen olgu, kliniğimizde radyografik ve BT bulguları
ışığında posterior omuz kırıklı çıkığı ve eşlik eden humerus cerrahi boyun kırığı tanısı almıştır. Olgu
genişletilmiş delto-pectoral yaklaşımın, rotato kılıf kaldırılması ile combine ettğimiz ekspojuru (Bakınız
Resim 1) ile açık reduksiyon ve internal tespit yapılarak tedavi edilmiştir. Çekilen direk grafide de
görüldüğü gibi tam kaynama sağlamnmıştır(1 yıllık takip ). Aynı takip süresinde fonksiyonel olarak ise;
140-150 derece lateral elevasyon (Abduksiyon)ve öne elevasyon ) iç rotasyonda ise el sırtı T12 vertebra
seviyesindedir.(hafif kısıtlılık ). Bu sonuçlarla ağrısız ve iyi derecede omuz fonksiyonlarına sahiptir.
Tartışma:Çift gölge işareti ikiye bölünmüş başın Antero-persterior gtafide çift kontur vermesiyle
oluşur.(Baknız Resim 2),ampul işareti ise posteriora çıkarak iç rotasyonda kilitlenen başa ait özel
bir görünümdür ancak kırıksız çıkıklarda görülmektedir. 1950 ile 2017 arasında literaturde omuz
posterior kırıklı çıkıklarına veya eski kilitli çıkıklara ait cerrahi yaklaşımlara bakıldığında 4 ana yaklaşım
görmekteyiz. Bunlar Posterior, superior, lateral ve anterior yaklaşımlardır. Kafa yaran ve omuzun
posteriora çıkık olduğu durumlarda, glenoid ile düğme iliği yapan kırık parçasının redüksiyonu oldukça
zordur. Mc Laughlin ve arkadaşları 1952 yılında eski posterior çıkıklara anteriordan yaklaşmışlar ve
reverse Hill-Scahs alanına subscapularis transfer ederek rekurrensi önlemişlerdir. Bu nedenle literature
bu konuda katkı sağlayan otörlerin bir kısmı ise özellikle baş yaran kırıklarda reduksiyonun sağlanması
için posterior kombine yaklaşımları tavsiye etmişler, bir kısmı sadece posterior yaklaşımı ve diğer bir
kısmı ise superior ve lateral yaklaşımı önermişlerdir; anteriordan deltoidin proximal ve distal yapışma
yerlerinden kısmi gevşetilmesi ile delto-pectoral aralıktan subscapularis ve supraspinatusu yapışma
yerinden ( işaret suture konularak) tam kaldıran yaklaşım(baknız resim 2); teknik olarak hiç dokumente
edilmemiştir. Olgumuzda humeral baş kırıklı çıkığına eşlik eden humerus boyun kırığı da mevcuttur
bu nedenle posterior ve superior yaklaşımlar metafize uzanan boyun kırığını fikse edebilecek plağın
konulması için uygun değildi. Robison ve ark.’ larının deltoid anterior ve lateral gövdesi aralığını
kullanarak aksiller sinirin bulunup korunmasını gerektiren yaklaşımı tüm proksimal lateral humeresu ve
başı kontrol altına alabileceğimiz yaklaşımdır ancak cerrahi tecrübe gerektirir. Biz olgumuzda tarif edilen
yaklaşımla çok iyi sonuç aldık. Humeral baş dışında, boyun ve proksimal humerus metafiz ve diafizine
yaklaşımda tarif ettiğmiz teknik Robinson ve ark. tarif ettiği deltoid’i kat edip aksiller sinir hasarı riski
taşıyan tekniğe oranla daha güvenlidir. Ancak kaldırılmış rotor kılıf kısımları dikkatlice tamir edilmeli
ve deltoidin kısmi olarak kaldrılan proksimal ve distal parçaları anatomik olarak yerine dikilmelidir.
Sonuç: Çift gölge işareti ve ampul işaretleri posterior kırıklı çıkığı/ posterior çıkığı gösteren önemli
radyolojik işretlerdir. Rotator kılıf kaldırımı ile güçlendirilerek uygulanan genişletilmiş delto-pectoral
yaklaşım boyun veya üst diafiz kırıklarını eşlik ettiği baş kırıklı çıkıklarında önemli bir alternatiftir.
Anahtar Kelimeler: Omuzun posterior kırıklı çıkığı, delto-pectoral yaklaşım, baş yaran omuz başı kırığı
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Çift gölge işaretinin oluşumun ardında yatan mantık.

Çift gölge işareti ikiye bölünmüş başın Antero-persterior grafide çift kontur vermesiyle oluşur.
Rotator kılıf kaldırlıması ile güçlendirilmiş, genişletilmiş deltopectoral yaklaşım

Rotator kılıf kaldırlıması ile güçlendirilmiş, genişletilmiş deltopectoral yaklaşım.
[PS-15]
Horner Syndrome: An Unusual Complication due to Sling following Humerus Resurfacing Surgery
Nezih Ziroğlu1, Gökhan Ayık2, Gazi Huri2
Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2
Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1

Horner syndrome (HS) typically presents with the classic clinical triad of ipsilateral miosis, ptosis, and
anhidrosis, and it results from lesions to the oculosympathetic pathway. There are many causative factor
for Horner syndrome. The main causes are dissections, tumour, trauma ( forceps delivery ), molar root
canal procedure, autonomic dysfunction-sympathetic overreaction, PICA stroke, neck surgery, chiari
type 1 malformation, giant cell artitis, ICA anatomical abnormality. However, in the literature, there is no
information that shows shoulder sling usage as a cause. In this respect, our case is a first in the literature.
Anahtar Kelimeler: Horner, shoulder, sling, syndrome
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[PS-16]
Omuz Artrozunda İyi Fonksiyonel Sonuç: Ters Omuz Protezi
Mehmet Arıcan, Zekeriya Okan Karaduman, Yalçın Turhan
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı,Düzce
Amaç: Omuz eklemi diz ekleminden sonra en çok kronik ağrı rapor edilen ikinci eklem olmasına
rağmen klinik olarak önemli derecede artrit nadir olarak görülmektedir. Genel olarak omuz ağrısı ile
değerlendirilen hastalarda %5-10 arasında dejeneratif glenohumeral artrit tespit edilmektedir. Ters
omuz protezi uygun endikasyonlarda tercih edildiğin de glenohumeral artritli hastalarda tatminkâr
sonuçlar ile beraberdir. Biz bu çalışmada omuz artrozu mevcut olan 2 hastada uyguladığımız ters omuz
protezinde elde ettiğimiz çok iyi fonksiyonel sonucu sunduk.
Olgu 1
66 yaşında ev hanımı olan hasta 3 yıldır özellikle gece başlayan ve uyuma güçlüğüne yol açan omuzda
ağrı ve hareket kısıtlılığı ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine
başvurdu. Hastanın daha önceden ek hastalığı veya travma hikayesi yoktu. Yapılan fizik muayenede
omuz abduksiyonu 45°, fleksiyonu 30º,eksternal rotasyonu 10° ve iç rotasyonu sakrum seviyesinde
idi ve pasif eklem hareket açıklığı 75 º fleksiyondaydı. Yapılan ön arka ve lateral axiller grafide grade
4 artroz mevcuttu(Şekil 1a). Hastanın nörovasküler muayenesi normaldi ve ve hastanın sedim, CRP
ve rutin kan değerleri normaldi. Hastaya cerrahi planlanarak genel anestezi altında deltopektoral
insizyonla ters omuz protezi uygulandı(Şekil 1b). İki hafta omuz kol askısı ile takip edilen hastanın 1
yıllık takibinde eklem hareket açıklığı tamdı(Video 1). VAS skoru 10 dan 0 a düşmüştü. Hareket açıklığı
değerlendirildiğinde fleksiyon 145°, abduksiyon 130°,eksternal rotasyon 25° ve internal rotasyon bel
bölgesindeydi.
Olgu 2
62 yaşında ev hanımı olan hasta 1 yıldır özellikle gece başlayan ve uyuma güçlüğüne yol açan omuzda
ağrı ve hareket kısıtlılığı ile Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniğine
başvurdu. Hastanın daha önceden kortizon kullanımı mevcuttu ve travma hikayesi yoktu. Yapılan fizik
muayenede omuz abduksiyonu 20°, fleksiyonu 45º,eksternal rotasyonu 15° ve iç rotasyonu sakrum
seviyesinde idi ve pasif eklem hareket açıklığı 50 º fleksiyondaydı. Yapılan ön arka ve lateral axiller grafide
grade 4 artroz mevcuttu(Şekil 2a). Hastanın nörovasküler muayenesi normaldi ve hastanın sedim, CRP
ve rutin kan değerleri normaldi. Hastaya cerrahi planlanarak genel anestezi altında deltopektoral
insizyonla ters omuz protezi uygulandı(Şekil 2b). İki hafta omuz kol askısı ile takip edilen hastanın 6
aylık takibinde eklem hareket açıklığı tamdı(Video 2). VAS skoru 10 dan 2’ye düşmüştü. Hareket açıklığı
değerlendirildiğinde fleksiyon 125°, abduksiyon 100°,eksternal rotasyon 25° ve internal rotasyon bel
bölgesindeydi.
Sonuç : Omuz artrozu için ters omuz protezi kullanımı, ağrı, hareket açıklığı ve fonksiyonel sonuç
skorlarında önemli gelişmeler sağlamaktadır. Genel literatürde genel hasta memnuniyeti% 80-95
arasında değişmektedir. Tüm prosedürler gibi, ters omuz protezi de riskli cerrahidir. İlk komplikasyon
raporları% 60 gibi yüksekti ancak teknikler iyileştikçe, komplikasyon oranları azalmıştır.
Anahtar Kelimeler: iyi fonksiyonel sonuç, omuz artrozu, ters omuz protezi
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şekil 1a,b

Hastanın preoperatif ve postoperatif ön arka radyografisi
Şekil 2a,b

Hastanın preoperatif ve postoperatif ön arka radyografisi
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[PS-17]
Ağrı Şemasının Omuz Patolojilerinde Tanısal Değerinin Artroskopik Cerrahi Yapılan Hastalarda
Değerlendirilmesi
Levent Adıyeke1, Kerem Canbora1, Onur Oto1, Mehmet Soyarslan1, Özkan Köse2
sb üniversitesi, haydarpaşa numune eğitim ve araştırma hastanesi, ortopedi ve travmatoloji kliniği, istanbul
2
sb üniversitesi, antalya eğitim ve araştırma hastanesi,ortopedi ve travmatoloji kliniği, Antalya

1

Giriş: Omuz ağrısına sebep olan durumlar yaygın olup toplumda %7 oranında rotator manşet
hastalığına bağlı sorun bulunmaktadır. Omuz ağrısının yeri ve özelliğinin omuz patolojileri ile ilişkisi
bilinmektedir. Ağrı türü ve lokalizasyonu üzerine yapılan çalışmalar mevcut olmasına rağmen cerrahi
bulgular üzerinden kesin tanı konulan hastalar ile yapılan çalışma literatürde eksiksiktir.
Amaç: Omuz ağrı lokalizasyonunun omuz ağrı şeması ile değerlendirilmesi ve yaygın omuz potolojileri
arasında yer alan subakromial impigment, rotator kaf yırtığı, biceps patolojileri, glenohumeral eklem
artrozu, akromioklavikular eklem patolojisi gibi bulguların ağrı yeri ile korelasyonunu araştırmayı ve ağrı
skor şemasının tanısal değerini araştırmayı amaçladık.
Materyal metod : Omuz ağrısı sebebiyle tanısı kesinleşen ve tedavisi planlanan hastalar ile ileriye
yönelik çalışma yapıldı. Omuz ağrı şeması oluşturulan 48 hasta çalışmaya dahil edildi. Omuz ağrı şeması
artroskopik olarak kesin tanı ve tedavisi tamamlanan hastalar ile elde edilen bulgular karşılaştırıldı.
Sonuç: Omuz ağrı şeması rotator manşet yırtığı, impigment sendromu, biceps tendon patolojisi ve
AC eklem patolojilerinde bölgesel olarak anlamlı bulgu vermesine rağmen ağrı duyusunun bölgesel
subgruplarında anlamlı veri oluşturmadığı, ağrının karakteri ve şiddetinin omuz patolojilerinin tanısında
anlamlı bulgu yaratmadığı buna rağmen ağrı lokalizasyonunun keskin tip ağrı varlığında daha anlamlı
olduğu görüldü.
Anahtar Kelimeler: ağrı, keskin, künt, lokalizasyon, rotator
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[PS-18]
İzole travmatik radius başı çıkığında brakialis kası interpozisyonu
Mehmet Oğuz Durakbaşa, Umut Akgün, Kaya Murat Toköz
Kozyatağı Acıbadem Hastanesi
Jimnastik yaparken trapezden sol dirseği üzerine düşen 10 yaşındaki kadın hasta ilk başvurusunu
yaptığı özel sağlık kuruluşunda bir patoloji tespit edilmeden gönderilmişti. Sol dirseğinde ağrı ve şişliğin
devam etmesi ve hareket kısıtlılığı nedeniyle tekrar acil polikliniğimize başvuru yapmıştı.. Çekilen
karşılaştırmalı dirsek grafileri sonrası sol dirsekte izole travmatik dirsek çıkığı tanısıyla yatırıldı. Yumuşak
doku interpozisyonu olabileceği düşünülerek sol dirsek MR (manyetik rezonans) tetkiki yaptırıldı.
Brakialis kasının eklem içine interpoze olduğu ve radius başının anatomik lokalizasyonunun mediali
ve anterioruna yer değiştirerek izole olarak çıktığı ve kilitlendiği tespit edildi. Genel anestezi altında
yapılan kapalı redüksiyon girişimi başarısız oldu. Modifiye Kocher insizyonuyla girişim uygulandı.
Lateral kollateral ligamanın radial demeti (R-LCL) kopmuştu, anuler ligaman parçalanmıştı. Redüksiyonu
engelleyen brakialis kasının altından radius başı geçirilerek anatomik lokalizasyonuna redükte edildi.
R-LCL transossöz dikişlerle lateral epikondile tamir edildi. Anuler ligaman rekonstruksiyonu yapılmadı.
4 haftalık dirsek üstü sirküler alçı tedavisi sonrası dirsek ve önkol rehabilitasyonu yapıldı. Postop 3 aylık
kontrolünde dirsek ve önkol hareket açıklıkları tamdı.
Anahtar Kelimeler: izole, radius başı çıkığı, brakialis interpozisyonu
Resim1 grafi

Resim2 MR
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