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OP-001

OP-003

ARTROSKOP‹K BANKART TAM‹R‹NDE DÜ⁄ÜMLÜ VE DÜ⁄ÜMSÜZ D‹K‹ﬁ
TEKN‹KLER‹N‹N FONKS‹YONEL SONUCA ETK‹S‹

TEKRARLAYAN ANTERO‹NFER‹OR OMUZ ÇIKIKLARINDA BR‹STOW-LATARJET
AMEL‹YATININ FONKS‹YONEL SONUÇLARI

Kerem Bilsel, Nejat Tunçer, Mehmet Erdil, Mehmet Elmada¤, ‹brahim Tuncay
Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dal›

Mehmet Kerem Canbora1, Özkan Köse2, Atilla Polat1, Mücahit Görgeç1
Haydarpaﬂa Numune E.A Hastanesi. 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, ‹stanbul.
Antalya E.A Hastanesi, 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, Antalya.

Amaç: Ön omuz instabilitesi olan hastaların artroskopik cerrahi tedavisinde
dü¤ümlü(grup 1) ve dü¤ümsüz(grup 2) dikiﬂ tekniklerinin postoperatif stabilite
ve fonksiyonel kapasiteye etkisinin karﬂılaﬂtırılması amaçlanmıﬂtır.
Materyal- Method: 2010- 2011 yıllarında klini¤imizde Bankart lezyonu nedeniyle
artroskopik tedavi edilmiﬂ 19 hasta prospektif de¤erlendirildi. Grup1‘deki
hastaların 1’i kadın 10’u erkek, ortalama yaﬂ 27,2(21-39), grup2’deki 8 hastanın
tamamı erkek ve ortalama yaﬂ 26,3(20-34) idi. 19 hastanın 17’sinde dominant
taraf sa¤, 2’sinde sol idi. Cerrahi tedavinin 11’i sol, 8’i sa¤ omuza uygulandı.
Bütün hastalar ameliyat öncesi Rowe ve WOSI skorlamalarına göre
de¤erlendirildi. Ayrıca ISIS skorlamasıyla laksite de¤erlendirmesi yapıldı.
Hastalar klini¤imize baﬂvuru sırasına göre randomize olarak dü¤ümlü ya da
dü¤ümsüz dikiﬂ tekni¤iyle artroskopik tedavi edildi. Tüm hastalara postoperatif
30 gün boyunca 30°abduksiyon yastıklı omuz-kol askısı kullanıldı. Postoperatif
15. günde dikiﬂler alındı ve 1 ay boyunca fizik tedavi uygulandı. Takip süreleri
grup1 hastalar için ortalama 7,2(6-9) ay, grup2 hastalar için 7,4(6-10) ay idi.
Gruplar postoperatif 2. ve 6.aydaki kontrollerinde Rowe ve WOSI skorları ile
yeniden de¤erlendirildi. Her iki grup sonuçları Mann Whitney U istatistik
metoduna göre analiz edildi.
Sonuç: ‹ki grupta demografik de¤iﬂkenler, daha önceki çıkık sayısı,laksite
varlı¤ı, dominant taraf,eklem hareket açıklı¤ı,ameliyat teknikleri açısından
benzerlik mevcuttu ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı(p=0,561).
Postoperatif erken ya da geç yara yeri enfeksiyonu ve rekürren omuz çıkı¤ı
oluﬂumuna rastlanmadı. ‹ki grupta da fonksiyonel sonuçlar ameliyat öncesine
göre anlamlı oranda artıﬂ göstermekle beraber(p<0,05) 2. ay kontrollerinde
grup1’in sonuçları grup2’ye göre anlamlı oranda iyi iken 6. ay kontrollerinde
gruplar arasında fark yoktu(p=0,604)
Tart›ﬂma: Bankart cerrahisinde daha az invaziv bir yöntem olmasıyla birlikte
ek patolojilere de müdahale etme imkanı sa¤lamasından dolayı açık tamir yerini
artroskopik tedaviye bırakmaktadır. Çalıﬂmamızda artroskopik olarak tedavi
edilen ön omuz instabilitesi olan hastaların postoperatif geç dönem fonksiyonel
sonuçlarını dü¤ümlü ve dü¤ümsüz dikiﬂ tekniklerinin etkilemedi¤i, erken
dönemde dü¤ümsüz dikiﬂ ile tedavi edilenlerin fonksiyonel kapasiteyi daha
erken kazanmıﬂ oldukları görülmüﬂtür.
Anahtar Kelimeler: Bankart, omuz artroskopisi, ankor

Amaç: Bristow-Latarjet yöntemi (BLY) ile tedavi edilen anteroinferior omuz
insitabiliteli 18 olgumuzun fonksiyonel sonuçlarını bildirmektir.
Olgular ve Yöntem: 2007 ile 2011 tarihleri arasında klini¤imize baﬂvuran, BLY
ile tedavi edilen 18 olgu çalıﬂmaya dahil edilmiﬂtir. 14 olguda sa¤ omuz, 4
olguda sol omuz etkilenmiﬂti.Ameliyat gerekirlikleri sırasıyla; 9 olguda glenoid
kemik kaybı, 3 olgu kontakt sporcu, 3 olguda önceki baﬂarısız yumuﬂak doku
ameliyatları, 3 olguda ise uzun hikayeli ve çok fazla sayıda çıkık öyküsü olan
olgular idi.Tüm olgular Constant Omuz Skoru, Walch-Duplay skoru, QuickDASH,
görsel a¤rı skalası (VAS) ve günlük yaﬂam aktivite skoru (ADL) ile
de¤erlendirildiler. Omuz grafilerinde korakoid greft (KG) konumu ve kaynama
durumu incelendi
Sonuçlar: Olguların (17 erkek, 1 kadın) yaﬂ ortalaması 30.6±11.6 yıl idi. ‹lk
çıkıkta yaﬂ ortalaması ise 22.8±7.7 yıldı. Olgular ortalama 28.3±13.3 ay takip
edildiler. Ameliyat öncesi Constant Omuz Skoru 66.5±18.1, Walch-Duplay
skoru 39.9±16.09, QuickDASH 39.9±16.09, VAS skoru 2.3±2.6 ve ADL skoru
60.6±22.5 olarak saptandı. Ameliyat sonrası Constant Omuz Skoru 86.3±18.5,
Walch-Duplay skoru 84.7±15.2, QuickDASH 15.04±12.15,VAS skoru 0.72±1.52,
ADL skoru 85.11±17.94 olarak saptandı. Ameliyat sonrası tüm skorlarda anlamlı
artıﬂ saptandı (sırasıyla p de¤erleri; 0.000, 0.000, 0.001, 0.006, 0.000). Son
kontrolde 7 olguda reziduel anterior korku (+) li¤i, 1 olguda eklem içi vida
penetrasyonu, 5 olguda omuz çevresi güçsüzlük, 4 olguda hafif derecede
aksiller sinir hasarı,1 olguda ise persistan subluksasyon gözlendi. KG kaynaması
gerçekleﬂmeyen 5 olgunun 4’ünde KG kırı¤ı gözlendi. 2 olguda KG e ait
problemler nedeniyle yeniden cerrahi uygulandı. Son kontrolde Constant skoru
ile komplikasyonlar sayısı arasında anlamlı bir iliﬂki gözlendi. Komplikasyon
sayısı arttıkça fonksiyonel sonuçların azaldı¤ı saptandı (p=0.002).
Ç›kar›mlar:Tekrarlayan anteroinferior omuz insitabiliteli olgularda BLY
fonksiyonel sonuçları tatminkardır. Önceden ameliyat edilen yada yüksek çıkık
sayısına generalize ba¤ gevﬂekli¤inin eﬂlik etti¤i olgularda fonksiyonel ve klinik
sonuçların düﬂük olması dikkat çekicidir. KG e ait komplikasyonlar (özellikle
pseudoartroz ve KG kırık) fonksiyonel sonuçları olumsuz etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: insitabilite, Latarjet, omuz

OP-002

OP-004

GLENO‹D KEM‹K DEFEKTL‹ HASTALARDA MOD‹F‹YE LATARJET PROSEDÜRÜ

TIKHOFF-LINBERG OPERATION AUGMENTED WITH A NEW DEVICE.
TECHNICAL NOTE AND REPORT OF EARLY RESULTS

Ata Can Atalar1, Hilal Çil1, Nilgün Türkel1, Gülten Çetik1, ﬁule Eren, Nazan
Canbulat2, Mehmet Demirhan3
1
‹stanbul Üniversitesi,‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi veTravmatoloji AD.
2
VKV Amerikan Hastanesi, Fizik Tedavi ve Reahabilitasyon Bölümü
Koç Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›

Kemal Gökkuﬂ1, Murat Sayl›k2, Ahmet Turan Ayd›n1
1
Özel Antalya Memorial Hastanesi
2
Özel Bahar Hastanesi
The Tikhoff-Linberg procedure is an recommended as an limb –sparing
operation for tumors around the shoulder joint that require wide resection
without disarticulation or fotquarter amputation of the upper extremities.
We report a technique of Tikhoff-Linberg operation augmented with an metalic
stem hinged with double screws that fixed to the humeral head and clavicle
to improve a relative stable shoulder girdle instead of flail shoulder. This device
designed by us to provide a relative stability of the shoulder joint. To the best
of our knowledge, there is no previously published technique like that includes
a device that can join clavicle with humeral head with this manner.The device
has an metalic stem that contains two screws to engage clavicle and humeral
head.The screws hinge to stem in a manner of a ball and socket joint. We
reported two cases of chodrosarcoma originated from scapula that treated
with Tikhoff-Linberg procedure augmented with an metalic stem hinged with
double screws that fixed to the humeral head and clavicle.The followed up
period was at least 1 year and the patients have with good function of the arm
and hand.
Keywords: Tikhoff-linberg operation, malign tumor, limb salvage

Giriﬂ: Anterior omuz instabilitesinin eﬂlik etti¤i glenoid kemik defektli olgularda
korakoid kemik blok (modifiye Latarjet) prosedürünün klinik ve fonksiyonel
sonuçlara etkilerini de¤erlendirmeyi amaçladık.
Metod: Tekrarlayan öne çıkık nedeniyle baﬂvuran ve radyolojik incelemelerinde
glenoid kemik defekti belirlenen 35 hasta modifiye Latarjet kemik blok prosedürü
ile tedavi edildi. Ortalama yaﬂ 35 (aralık 20-58) idi. Ameliyat sonrası hiçbir
hastada nörovasküler sorun yaﬂanmadı. Bir hastada yara infeksiyonu nedeniyle
debridman yapıldı. Baﬂka bir hasta ise 3.günde geçirdi¤i epilepsi nöbeti sonrası
greftte deplasman tespit edildi ve kemik blok revizyonu uygulandı. Her ikisi de
sorunsuz iyiﬂleﬂti.
Ameliyat sonrası fizyoterapi programına alınan hastalara askı süresi içindeki
ilk 6 hafta pasif ve izometrik egzersizler, daha sonra aktif egzersiz ve güçlendirme
programı ile birlikte proprioseptif egzersizler uygulandı. Hastalar 12 hafta
süresince takip edildiler. Klinikte uygulanan fizyoterapi programının ortalama
süresi 9 haftaydı. Son kontrolde radyografik de¤erlendirmeler yapıldı. Fonksiyonel
sonuçlar; Ases, Rowe skorları ve Global Rating Skale ile, a¤rı VAS ile
de¤erlendirildi.
Bulgu: Ortalama 16 ay ( 6-70 ) takip edilen hastaların tümünde greft kaynaması
sa¤lanmıﬂtı. Hiçbir hastada dejeneratif artrit bulgusu saptanmadı. Hiçbir hastada
tekrar çıkık yaﬂanmadı. Ortalama öne fleksiyon 165 ° ±20, dıﬂ rotasyon 38°±13
olarak ölçüldü. Ortalama ASES ve Rowe skorları sırasıyla 91±11 ve 89±9 olarak
tespit edildi. Global Rating Skale ‘e göre hasta memnuniyeti de¤erlendirildi¤inde;
hastaların % 38,5’i ameliyat öncesine göre çok daha iyi, %61,5’i ise daha iyi
olduklarını ifade ettiler.
Tart›ﬂma ve Sonuç: Anterior omuz instabilitesinin tedavisinde, glenoid kemik
defekti varlı¤ında uygulanacak Latarjet cerrahisi ile omuz fonksiyonelli¤inin
tekrar kazanılması ve eski aktivite düzeyine dönüﬂle birlikte hasta memnuniyeti
açısından baﬂarılı sonuçlar almak mümkündür.
Anahtar Kelimeler: instabilite, kemik defekt, kemik blok
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OP-005

OP-007

PULSE RADYOFREKANS (PRF) ‹LE SUPRASKAPULAR S‹N‹R
DENERVASYONUNUN (SSB) DONUK OMUZ VE SUBAKROM‹YAL SIKIﬁMA
SENDROMU HASTALARININ REHAB‹L‹TASYONUNDAK‹ POSTOPERAT‹F
ETK‹LER‹: CERRAH‹ SONRASI ANALJEZ‹DE YEN‹ B‹R YÖNTEM

‹NATÇI DONUK OMUZ OLGULARINDA SUPRASKAPULAR S‹N‹R BLO⁄U
SONUÇLARIMIZ
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1
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Korhan Özkan1, Serhan Sarar2, Ali Nadir Özçekiç, Hakan Turan Çift1,
Afﬂar Timuçin Özkut
1
S.B. Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i
2
S.B. Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Klini¤i

2

Mustafa Yel , Onur Bilge , Serdar Toker , Harun Kütahya , Sema Uzun , Ozlem Sert
Konya Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Konya
2
Konya Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim
Dal›, Konya

1

Supraskapular sinir blo¤u (SSB) akut ve kronik omuz a¤rsının tedavisinde etkindir.
Bu çalıﬂmanın amacı; donuk omuz ve subakromiyal sıkıﬂma sendromunun (SSS)
postoperatif rehabilitasyonunda pulse radyofrekans uygulamasının kısa dönemdeki
klinik etkinli¤inin araﬂtırılmasıdır. 2006-2009 yılları arasında SSS ve / veya donuk
omuz tanısı olup kronik omuz a¤rısı olan 25 hasta çalıﬂmaya alınmıﬂtır.Ortalama
yaﬂları 39 (+/- 12SD) idi. Hastaların 16’sı erkek (%64) ve 9’u kadındı (%36). 17
hastaya artroskopik subakromiyal dekompresyon, 7 hastaya ilave olarak kapsüler
gevﬂetme yapılmıﬂtır. ‹ntraoperatif olarak yerleﬂtirilen eklem içi PCA kateteri
postoperatif 3. günde çekilmiﬂtir. Cerrahi sonrası birinci gün Algoloji klini¤ince
de¤erlendirilen hastalara ilk olarak lokal anestetik uygulama ile SSS yapılmıﬂ ve
a¤rılarının geçti¤i saptanmıﬂtır. Aynı çalıﬂmacı tarafından skopi kontrolünde SSB
(Neurotherm TM NT 1000, USA) pulse radyofrekans ablasyon uygulanmıﬂtır.
Postoperatif a¤rının bütün hastalarda azaldı¤ı, PCA’ya basma sıklı¤ındaki azalma
ile görülmüﬂtür. Postoperatif birinci günde makara egzersizlerine baﬂlandı. Yeterli
eklem hareket açıklı¤ı elde edildikten sonra güçlendirme egzersizleri verildi. A¤rı
ve fonksiyonun de¤erlendirilmesi cerrahi öncesinde ve 1 ay sonra, sırasıyla VAS
ve Constant skorlamasına göre yapıldı. A¤rı de¤erlendirmesinde postoperatif
VAS de¤erleri (SSS hastaları için 7.8, donuk omuz hastaları için 8.4, toplamda
8.1 +/- 0.9 SD) iﬂlem öncesindeki de¤erlere (sırasıyla 2.5, 3.1 ve toplamda 2.8
+/- 1.2 SD) göre anlamlı olarak daha düﬂük bulunmuﬂtur (p<0.05). Fonksiyonel
de¤erlendirmede postoperatif Constant skoru de¤erleri (SSS hastaları için 89.2,
donuk omuz hastaları için 81.2, toplamda 85,2 +/- 4.5 SD) iﬂlem öncesindeki
de¤erlere (sırasıyla 46.6, 37.6 ve toplamda 42.6 +/- 7.4 SD) göre anlamlı olarak
daha düﬂük bulunmuﬂtur (p<0.05). SSB’nin donuk omuzu olan hastalarda
cerrahiden ba¤ımsız olarak etkin oldu¤unu gösteren bir çalıﬂma bulunsa da;
cerrahi sonrasında rehabilitasyon programına yardımcı olarak etkinli¤ini gösteren
bir çalıﬂma bulunmamaktadır. Bu çalıﬂmanın sonucunda; pulse RF ile SSB’nin
cerrahi sonrasında erken dönemde a¤rıda azalma ve fonksiyon artıﬂı sa¤ladı¤ı
gösterilmiﬂtir. Uzun dönem etkinli¤inin kanıtlanması için uzun takipli prospektif,
randomize ve kontrollü çalıﬂmalar gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: subakromiyal sıkıﬂma, donuk omuz, pulse radyofrekans

Amaç: Bu çalıﬂmada, donuk omuz ve diabetes mellitus saptanan ve 3 aylık
fizik tedavi sürecine ek olarak eklem içi steroid enjeksiyonlarına yanıt vermeyen
olgularda supraskapular sinir blo¤u tedavisinin sonuçlarının de¤erlendirilmesi
amaçlandı.
Yöntem: Eklem içi steroid enjeksiyonlarından sonra ﬂikayetleri ve klinik bulguları
azalmayan ve fizik tedaviden fayda görmeyen 10 olguya aynı iki hekim tarafından
sinir simulatörü ve ultrason eﬂli¤inde ameliyathane koﬂullarında supraskapular
sinir blo¤u uygulandı. Blok, lokal anestetik ve kortikosteroid karıﬂımından
oluﬂan bir enjeksiyonla skapulanın çıkıntısının yaklaﬂık olarak 2cm sefalad ve
2cm medialine yapıldı. Sinir blo¤u sonrası, hastalara evde gerçekleﬂtirebilecekleri
egzersiz programına dair talimatlar sözlü ve yazılı olarak verildi. Görsel analog
skalaya göre a¤rı seviyeleri ve goniometre yardımıyla aktif hareket (öne fleksiyon,
abduksiyon, iç ve dıﬂ rotasyon) açıklı¤ı ilk baﬂvurduklarında, 1., 4. ve 12.haftada
aynı hekim tarafından kaydedildi.
Bulgular: Tüm hastaların basit ve toplam a¤rı skorları ile omuz hareket açıklı¤ının
supraskapular sinir blo¤undan sonra belirgin ölçüde arttı¤ı gözlemlendi.
Çıkarımlar: Sonuçlarımız konservatif tedaviye cevap vermeyen donuk omuz
hastalarında supraskapular sinir blo¤u uygulanmasının, fizik tedavi ve
rehabilitasyon süreci boyunca a¤rının daha rahat tolere edilmesine dolayısıyla
iyileﬂmeye anlamlı derecede katkısı oldu¤unu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: adhezif kapsülit, konservatif

OP-006

OP-008

DONUK OMUZDA EKLEM MOB‹L‹ZASYONUN KISA DÖNEM ETK‹NL‹⁄‹:
RANDOM‹ZE KONTROLLÜ ÇALIﬁMA

ONARILAMAZ ROTATOR MANﬁET YIRTIKLARINDA ARTROSKOP‹K BALON
UYGULAMASI ERKEN SONUÇLARI

Derya Çelik, Ebru Kaya Mutlu
‹stanbul Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü

Mehmet Armangil, Hakan Kocao¤lu, Mehmet Demirtaﬂ
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
El Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Donuk omuz, kiﬂilerin günlük aktivitelerini, sosyalleﬂmelerini ve çalıﬂma
hayatını olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, tedavisinde pek çok konservatif
yöntem uygulanmıﬂtır. Çalıﬂmamızın amacı; donuk omuzda eklem
mobilizasyonunun kısa dönem etkinli¤ini belirlemektir.
Gereç-Yöntem: Evre II donuk omuz tanısı konmuﬂ 26 hasta (Ort yaﬂ; 54.50±6.99,
yaﬂ aralı¤ı; 44 ile 68 yıl) randomize olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1’e eklem
mobilizasyonu ile birlikte glenohumeral germe egzersizleri, Grup 2’ye ise sadece
glenohumeral germe egzersizleri uygulandı. Hastalar 6 hafta süre ile rehabilitasyon
programına alındı. A¤rı görsel analog skala (GAS) ile, eklem hareket açıklı¤ı
(EHA) gonyometre ile de¤erlendirildi. Fonksiyonel de¤erlendirme için DASH
ve Constant-Murley skoru kullanıldı. Hastalar tedavi öncesi de¤erlendirildikten
sonra 1. gruba haftada 3 gün fizyoterapist tarafından uygulanan eklem
mobilizasyonu ve glenohumeral germe egzersizleri, 2. gruba ise haftada 3 gün
sadece glenohumeral germe egzersizleri uygulandı. De¤erlendirmeler 3. ve 6.
hafta sonunda tekrarlandı.
Bulgular: Grup içi farklılıklara bakıldı¤ında her iki grupta da 3. ve 6. haftalarda
a¤rı, EHA ve fonksiyonel durumunda istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu
(p<0.05). Gruplar arası farklara bakıldı¤ında ise 2. gruba göre eklem mobilizasyon
grubunda abdüksiyon ve dıﬂ rotasyon EHA açıklı¤ında istatistiksel olarak anlamlı
bir fark bulundu (p <0.05).
Sonuç: Donuk omuz tedavisinde glenohumeral germe egzersizlerine ek olarak
uygulanan eklem mobilizasyon egzersizleri ile tedavi etkinli¤inin artaca¤ını
düﬂünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Donuk omuz, eklem mobilizasyonu, germe egzersizleri

Amaç: Onarılamaz manﬂet yırtıklarında tedavi seçenekleri kısıtlıdır. Konservatif
tedavi, eklem debridmanı, tendon transferleri ve ters omuz protezi seçenekler
arasındadır. Literatürdeki sonuçlar ve yazarlar ters omuz protezini 70 yaﬂ
üzerindeki hastalar için önermektedir. 70 yaﬂından genç debridman yapılmıﬂ
semptomatik onarılamaz rotator manﬂet yırtı¤ı olan hastaların tedavisinde
tendon transferleri haricinde pek fazla seçenek yoktur. Bu çalıﬂmada onarılamaz
rotator manﬂet yırtı¤ı olan hastalarda humerus baﬂının yukarı migrasyonunu
ve manﬂet yırtı¤ı artropatisini önlemek amacıyla artroskopik balon tedavisi
uyguladı¤ımız hastaların erken dönem sonuçlarını bildirmekteyiz.
Yöntem: Onarılamaz rotator manﬂet yırtı¤ı olan ve artrit bulguları olmayan 5
hastaya artroskopik yöntemle InspaceTM(Ortho Space Ltd.) balon uygulandı.
3 hastaya önceden artroskopik debridman uygulanmıﬂtı. Tüm hastalar 6 aylık
konservatif tedaviye ra¤men fayda görmemiﬂlerdir. Hastalar ameliyat öncesi
ve sonrası Constant ve Oxford omuz skorlarına göre de¤erlendirildiler.
Bulgular: Beﬂ hastanın üçü kadın ikisi erkekti. Ortalama hasta yaﬂı 64,4 ve
ameliyat süresi 35 dakika idi. Ameliyat sonrası ortalama takip 12 hafta idi.
Hastaların ameliyat öncesi ortalama Constant skorları 25,7 iken ameliyat sonrası
62 idi. Oxford omuz skorları ameliyat öncesi 19,2 iken ameliyat sonrası 33 idi.
Tüm hastalar ameliyattan sonra belirgin olarak daha iyi olduklarını ve ameliyattan
memnun olduklarını ifade etmekteydi.
Ç›kar›mlar: Onarılamaz rotator manﬂet yırtıklarında konservatif tedaviden fayda
görmeyen 70 yaﬂından küçük hastalarda artroskopik ﬂiﬂirilebilir balon uygulaması
kısa dönemde sınırlı hastada a¤rı ve fonksiyon açısından olumlu sonuçlar
vermiﬂtir. Bu yeni yöntemin etkinli¤ini ispatlamak için hasta sayısının daha çok
oldu¤u, uzun dönem takipli, randomize çalıﬂmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: onarılamaz rotator manﬂet yırtı¤ı, artroskopik balon
uygulaması
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OP-009

OP-011

ARTROSKOP‹K Ç‹FT SIRA ROTATOR MANﬁET TAM‹R‹ SONRASI TENDON
BOYUTLARI ‹LE FONKS‹YONEL SONUÇLAR ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹

M‹N‹-AÇIK VEYA AÇIK TAM‹R YAPILAM ROTATOR MANﬁET YIRTIKLARININ
TAK‹B‹NDE TENDON BÜTÜNLÜ⁄ÜNÜN ULTRASONOGRAF‹ ‹LE
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Aksel Seyahi1, Ata Can Atalar2, Nazan Canbulat3, Özgür Koyuncu1, Ayla Uçak3,
Mehmet Demirhan4
1
Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
3
Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
Koç Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Enis Y›ld›r›m1, Hayrettin Kesmezacar, Egemen Ayhan3, Muharrem Babacan1,
Gökhan Kaynak1, Hüseyin Botanl›o¤lu1, Fatih Kantarc›
1
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD.,
‹stanbul
2
Bilim Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., ‹stanbul
3
Sar›yer ‹smail Akgün Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji AD., ‹stanbul
4
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi, Radyodiyagnostik AD., ‹stanbul

Amaç: Bu çalıﬂmanın amacı artroskopik çift sıra rotator manﬂet tamiri sonrası
tendon boyutları ile fonksiyonel sonuçlar arasındaki iliﬂkiyi de¤erlendirmekti.
Yöntem: Ocak 2008 ile ﬁubat 2010 tarihleri arasında 219 hastaya artroskopik
transosseöz ekivalanı çift sıra rotator manﬂet tamiri uygulandı. Toplam 50 hasta
(ort. yaﬂ: 54 (34-78); 20 kadın/30 erkek; 38 sa¤/12 sol) ortalama 21,6 (12-41)
ay sonunda ultrasonografik tendon bütünlü¤ü ve fonksiyonel açıdan de¤erlendirildi.
Tendonun yapısal bütünlü¤ü ve ortalama tendon kalınlı¤ı koronal (K) ve sagital
oblik (SO) sonografik görüntülerle ölçüldü. Fonksiyonel sonuçlar Constant
skorlaması ile de¤erlendirildi. Parametrik verilerin karﬂılaﬂtırmasında T-testi ve
korelasyon analizinde Pearson katsayıları kullanıldı.
Sonuçlar: Sonografik incelemelerde 50 hastanın 49’unda tendonun iyileﬂti¤i
görüldü. Ameliyat olmuﬂ tarafta ortalama tendon kalınlı¤ı koronal planda 6.77±1.32
mm ve sagital oblik planda 6.15±1.43 mm olarak ölçüldü. Sa¤lam tarafta tendon
kalınlı¤ı koronal planda 6.83±1.18mm ve sagital oblik planda 5.97±1.39 mm
olarak ölçüldü. Koronal ve sagital oblik de¤erlerin ortalaması ameliyatlı tarafta
6.46±1.2mm ve sa¤lam tarafta 6.40±1.14 mm olarak bulundu. Ameliyatlı ve
sa¤lam tarafın koronal ve sagital oblik kesitlerinin de¤erleri ve ortalama tendon
kalınlıkları arasında (sırasıyla p = 0.84; p = 0.51; p = 0.77) anlamlı fark bulunmadı.
Rotator manﬂet tamiri uygulanan tendonların ortalama kalınlıkları ile omuz gücü
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon saptanmadı (p = 0.56; r =
0.084). Hastaların sa¤lam omuz tendon kalınlıkları ile omuz güçlerinin korelasyon
analizinde ise istatistiksel olarak anlamlı, orta derecede bir korelasyon saptandı
(p = 0.001; r = 0.44).
Ç›kar›m: Artroskopik çift sıra transosseöz ekivalanı rotator manﬂet tamiri sonrası
en az 1 yıllık takip süresi sonunda tendon bütünlü¤ünün korunmuﬂ olması
beklenir. Ameliyat sonrası rotator manﬂet tendon boyutları ile omuz gücü arasında
bir iliﬂki saptanmaması sonografik çalıﬂmalarda iyileﬂme dokularının ve
kompansatuar kas aktivitelerinin de dikkate alınması gerekti¤ini telkin etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Artroskopik Rotator Kaf Tamiri; Ultrasonografi

Rotator manﬂet yırtı¤ında cerrahi endikasyonlar güncel tartıﬂma konularından
biridir. Bu çalıﬂmada rotator manﬂet tamiri yapılan hastalarda tendon bütünlü¤ünün
korunup korunmadı¤ı incelenerek, yeniden oluﬂan yırtıkların klinik sonuçlara etkisi
araﬂtırıldı.
2000-2010 yılları arasında açık ve mini-açık yöntem ile rotator manﬂet tamiri yapılan
hastalar ça¤rıldı. Ameliyat öncesi demografik özellikleri dıﬂında eklem hareket
açıklıkları, dinamometre ile omuz kas kuvvetleri kaydedildi. Constant ve ASES
skorlama sitemlerine göre klinik sonuçlar de¤erlendirildi. Ayrıca hastaların tendon
tamir devamlılıkları ultrason ile incelendi. Klinik ve anatomik sonuçların ameliyat
öncesi özelliklerle iliﬂkisi araﬂtırıldı.
Çalıﬂmaya alınan 49 hastanın (31 kadın, 18 erkek) ortalama yaﬂları 55 (38-74) ve
ortalama takip süresi 59 ay (12-119) idi. Hastaların ameliyat öncesi ortalama
Constant skorları 46 iken takiplerde ortalama 79 olarak bulundu. Subjektif
de¤erlendirmede % 94 mükemmel ve iyi sonuç belirtilmesine ra¤men, US
incelemesinde 11 hastada (% 22) yeniden yırtık gözlendi. Tamir devamlılı¤ı kaybolan
hastaların cerrahi sırasındaki defekt geniﬂlikleri ortalama 23 mm. olarak bulundu.
Tamir devamlılı¤ı ile hasta özellikleri incelendi¤inde; ileri yaﬂ ve yırtık büyüklü¤ü
olumsuz etkenler olarak de¤erlendirildi. Ayrıca yeniden yırtık geliﬂen hastalar ile
tamir devamlılı¤ı olan hastaların subjektif ve klinik sonuçları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmadı. Yeniden yırtık geliﬂen grupta klinik skorlar zamanla
kötüleﬂirken, tendon devamlılı¤ı olan grupta de¤iﬂmedi¤i bulundu. (p<0,05)
Rotator manﬂet açık ve mini-açık tamirlerinin orta dönem fonksiyonel sonuçları
oldukça tatmin edici olmasına ra¤men; her ne kadar tamir devamlılı¤ı sonuçları
istatistiksel olarak etkilemese de, takip süresi arttıkça yeniden yırtık geliﬂen hastalarda
fonksiyonel sonuçlar zamanla kötüleﬂmektedir. Rotator manﬂet yırtıklarında tedavi
endikasyonu belirlenirken, hastanın ve yırtı¤ın özellikleri göz önünde
bulundurulmalıdır. ‹leri yaﬂta ve geniﬂ defekti olan hastalar, yeniden yırtık oluﬂma
açısından riski açısından bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: açık, rotator manﬂet, tendon devamlılı¤ı

OP-010

OP-012

ARTROSKOP‹K ROTATOR MANﬁET ONARIMINDA TEK SIRA VE Ç‹FT SIRA
TAM‹R TEKN‹KLER‹N‹N SONUÇLARININ KARﬁILAﬁTIRILMASI

ARTROSKOP‹K ROTATOR MANﬁET TAM‹R‹ YAPILAN HASTALARDA AMEL‹YAT
ÖNCES‹ HASTA E⁄‹T‹M‹N‹N AMEL‹YAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE A⁄RI
SEV‹YES‹NE ETK‹S‹

Ulunay Kanatl›1, Gökay Görmeli, Cemile Ayﬂe Görmeli3, Selçuk Bölükbaﬂ›
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
2
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,Van
3
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i,Van
1

Özgür Koyuncu1, Nazan Canbulat2, Aksel Seyahi1, Alper Uzun2, Elif Güzelocak,
Mehmet Demirhan3
1
Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rahabilitasyon Bölümü
Koç Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Amaç Çalıﬂmamızın amacı rotator manﬂet onarımında artroskopik tek sıra ve
çift sıra tamir tekniklerinin sonuçlarını karﬂılaﬂtırarak hangi tekni¤in daha etkin
oldu¤unu de¤erlendirmektir.
Metod Çalıﬂmamıza Ocak 2008 ile Ocak 2010 arasında artroskopik tamir yapılan
hastalardan 213’ü dahil edildi. Hastalardan 103’üne çift sıra 110’una ise tek
sıra rotator manﬂet onarımı uygulandı. Hastaların ortalama yaﬂı 55; 135’i kadın
78’i ise erkekti. Tüm hastaların cerrahiden 2 yıl sonra ultrasonografik olarak
tendon bütünlü¤ü de¤erlendirildi ve Constant ve ASES skorları ile iﬂlevsel
sonuçlar de¤erlendirildi.
Bulgular 2. yıl sonunda tek sıra tamir uygulananlarda ASES skoru 88, çift sıra
tamir uygulananlarda ise 92 idi. Constant skoru ise tek sıra tamir uygulananlarda
78, çift sıra tamir uygulananlarda ise 81 idi. Yeniden yırtık sayısı tek sıra tamirde
3, çift sıra tamirde ise yalnızca 1 olarak saptandı. Yırtıklar boyutuna göre
gruplara ayrıldı¤ında ise küçük (<1 cm.) ve orta boy (1-3 cm.) yırtıklarda tek
sıra tamir uygulananlarda ASES skoru 92, çift sıra tamir uygulananlarda ise
94 idi. Büyük (3-5 cm.) ve masif yırtıklarda ise tek sıra tamir uygulananlarda
ASES skoru 83, çift sıra tamir uygulananlarda ise 91 idi. Constant skorlarında
da büyük ve masif yırtıklarda çift sıra onarım sonrası sonuçlar belirgin olarak
daha iyi saptandı.
Sonuç Küçük ve orta boy rotator manﬂet yırtıkları her iki yöntemle tedavi
edilebilirler. Ancak büyük ve masif yırtıklarda çift sıra tamir daha etkili bir
yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: Artroskopi, omuz, rotator manﬂet

Amaç: Bu çalıﬂmada artroskopik rotator manﬂet tamiri yapılan hastalarda
ameliyat öncesi hasta e¤itiminin ameliyat sonrası erken dönemde a¤rı seviyesine
etkisinin incelenmesi amaçlandı.
Yöntem: Ocak 2009 ile Ocak 2011 arasında, toplam 116 hastaya artroskopik
rotator manﬂet onarımı yapıldı. Çalıﬂmaya alınan toplam 37 hasta randomize
edilerek ameliyat öncesi e¤itim (Grup 1) ve kontrol (Grup 2) gruplarına ayrıldı.
Grup 1’deki 17 hastaya (ort. yaﬂ: 59 (43-76)) ameliyat öncesinde gevﬂeme
teknikleri, askı kullanımı, postür egzersizleri konularında e¤itim uygulamalı
olarak verildi. Grup 2’deki 20 hastaya (ort. yaﬂ: 58.5 (46-78)) herhangi bir
e¤itim verilmedi. Tüm hastalara ameliyat sonrasında tek doz interskalen blok
uygulandı ve aynı analjezik tedavi uygulandı. Hastaların istirahat halinde ve
pasif hareket sırasındaki a¤rı de¤erlendirmesi ameliyat sonrası 1, 2, 3. ve 7.
günlerde VAS skalasına göre yapıldı. ‹statistiksel de¤erlendirmede Ki-kare ve
Mann Whitney U testleri kullanıldı.
Sonuçlar: Grupların demografik özellikleri (yaﬂ: p = 0.9; cinsiyet: p = 0.33),
preoperatif DASH: p = 0.15 ve Constant: p=0.89 skorları ve yırtık büyüklükleri:
p = 0.25) açısından homojen oldu¤u görüldü. E¤itim verilen gruptaki (Grup 1)
hastaların hem istirahat hem hareket halindeki VAS de¤erleri, 1, 2 ve 3. günlerde
kontrol grubundakilerin (Grup 2) de¤erlerinden anlamlı derecede daha düﬂük
bulundu. (1. Gün: p (istirahat) = 0.0001, p (hareket) = 0.0001; 2. Gün: p
(istirahat) = 0.006, p (hareket) = 0.003; 3. Gün: p (istirahat) = 0.03, p (hareket)
= 0.001).
Ç›kar›m: Gevﬂeme teknikleri, askı kullanımı, postür egzersizleri konularında
ameliyat öncesi verilecek e¤itim, artroskopik rotator manﬂet onarım ameliyatı
sonrası erken dönemde algılanan a¤rı seviyesini azaltabilir.
Anahtar Kelimeler: Askı e¤itimi, Subakromiyal sıkıﬂma sendromu
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OP-013

OP-015

ROTATOR MANﬁET MAS‹F YIRTI⁄I ARTROPAT‹S‹NDE REVERSE (TERS)
PROTEZ CERRAH‹S‹ ORTA DÖNEM SONUÇLARI

ROTATOR MANﬁET YIRTI⁄I TAM‹R‹ VE SUBAKROM‹YAL DEKOMPRESYON
UYGULANMIﬁ TAVﬁAN MODEL‹NDE SUBAKROM‹YAL ALANA UYGULANAN
ANT‹-ADHEZ‹V ÖZELL‹KL‹ MATERYALLER‹N LOKAL ETK‹LER‹

Hilal Çil1, Ata Can Atalar1, Derya Çelik1, Nilgün Türkel1, Gülten Çetik1,
Mehmet Demirhan2
1
‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
2
Koç Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›

Mahmut Kalem1, Ercan ﬁahin2, Mehmet Armangil1, Mehmet Demirtaﬂ1
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
El Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2
ﬁanl›urfa Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ﬁanl›urfa

Giriﬂ: Rotator manﬂet masif yırtı¤ı artropatisinin eﬂlik etti¤i karmaﬂık omuz
eklemi patolojilerinde uygulanan reverse (ters) omuz protezlerinin orta dönem
sonuçlarını de¤erlendirmeyi amaçladık.
Metod: Masif rotator manﬂet yırtı¤ı ve artropatisi bulunan, konservatif tedaviye
yanıt alınamayan hastalarda Delta Extend (Depuy, ABD) omuz reverse protezi
uygulandı. Onüç hastanın (11K, 2E) ortalama yaﬂı 74,1 (aralık 57-80) idi. Tüm
glenoid komponentler dörder adet vida ile skapulaya tespit edildi. Humeral
komponentler sementli olarak yerleﬂtirildi. Ameliyat sonrası post-op 2.gün
fizyoterapi programına alınan hastalara askı süresi içindeki ilk 6 hafta pasif ve
izometrik egzersiz daha sonra aktif asistif egzersiz ve güçlendirme programı
uygulandı. Hastalar 3 ay fizyoterapi programına klinikte devam ettiler (ortalama
süre 8 hafta). Son kontrolde radyografik ve fonksiyonel de¤erlendirmeler
yapıldı. Fonksiyonel sonuçlar; Constant, Quick Dash ve Ases Skorları ile EHA;
gonyometre ile hasta memnuniyeti; Global Rating Scale ve a¤rı; Visuel analog
skala (VAS) ile de¤erlendirildi.
Bulgu: Ortalama 23,1 ay (aralık 12-26 ay) takip edilen hastaların Constant
skorları ortalama 20,7 iken 58,9’a; ameliyat öncesi aktif fleksiyon ve abduksiyon
de¤erleri ortalama 44,4 (aralık 10-60) ve 33,8 (aralık 10-45) derece iken son
kontrolde sırasıyla 149,6 (aralık 130-160) ve 105,3 (aralık 90-120) dereceye
yükselmiﬂtir. Quick Dash skoru 36,1 (aralık 13,6-47,7), Ases skoru ise 77,6
(aralık 56,6- 90) olarak bulunmuﬂtur. GRS’ye göre hasta memnuniyeti
de¤erlendirildi¤inde ameliyat öncesine göre hastaların %30,7’si çok daha iyi,
%61,5’i daha iyi,%7,6’sı ise aynı oldu¤unu ifade ettiler. Ortalama VAS; 1,7
olarak hesaplanmıﬂtır. Radyolojik olarak hiçbir hastada gevﬂeme veya inferior
çentik tespit edilmemiﬂtir.
Tart›ﬂma ve Sonuç: Rotator manﬂet yırtı¤ı artropatisi tedavisinde seçilmiﬂ
vakalarda uygulanan reverse omuz protezi iyi bir rehabilitasyonla kurtarıcı bir
giriﬂim olarak orta vadede umut verici sonuçlar ortaya koymaktadır. Uzun
dönem sonuçlar uzun takiplerle de¤erlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: rotor manﬂet yırtı¤ı, reverse protez

Giriﬂ: Rotator manﬂett cerrahisi sonrası artrofibrozis tedavi sonuçlarını etkileyen,
hareket açıklıklı¤ında kısıtlama yaratan ve ek tedaviye gerektirebilecek bir
komplikasyondur. Çalıﬂmamızda subakramiyal dekompresyon ve rotator manﬂet
tamiri sonrası anti-adheziv materyaller denenmiﬂtir. Bu sayede immobilizasyon
sürecinde oluﬂan eklem dıﬂı fibrotik de¤iﬂiklikler azaltılarak, iyileﬂmeyi ve
rehabilitasyon sürecini hızlandırmak amaçlanmıﬂtır.
Materyal-Metod: Yaptı¤ımız bu çalıﬂmada rotator manﬂet iyileﬂme sürecini ve
hasarlanmadan sonraki de¤iﬂiklikleri simule etmek için tavﬂan modeli kullanıldı.
Toplam 3 materyal ve bir de kontrol grubu olmak üzere 6’ﬂarlı 4 deney grubu
oluﬂturuldu. Standart bir prosedür ile tavﬂanların omuzlarına subakromiyal
dekompresyon ve manﬂet tamiri uygulandı. 3 grupta subakromiyal alana
adezyon önleyici 3 farklı materyal yerleﬂtirildi ( Seprafilm®, Dualmesh®,
silikon). Daha sonra iyileﬂme sürecinde materyallerin etkilerini de¤erlendirebilmek
için 2., 4. ve 6. haftalarda her gruptan 2’ﬂer tavﬂanın nekropsileri yapılarak
mikroskopik ve makroskopik olarak incelendi.
Yapılan de¤erlendirmede ilk grup dualmesh® ile makroskopik adhezyon daha
ilk incelemeden itibaren giderek artan derecede oldu. Abdominal cerrahide de
kullanılan bu materyalin mikroskopik olarak yabancı cisim reaksiyonuna yol
açtı¤ı gözlendi. Bir di¤er grup olan seprafilm® ile ilgili olarak ilk dikkati çeken
kırılgan olması nedeniyle ortaya çıkan uygulama zorlu¤uydu. Di¤er deney
materyallerine göre ise ön görülen en büyük üstünlü¤ü bir hafta içerisinde gel
haline dönüﬂerek emilmesiydi ve materyali çıkarmak için ikinci bir operasyon
gerekmeyecektir. Bunun yanı sıra çalıﬂmamızda materyale adhezyon olması
ve kas dokusunda nekroz ve fibrozis gürülmesi nedeniyle iyileﬂme sonucunu
olumsuz etkileyece¤i kanaatine varılmıﬂtır. Makroskopik bulgular bu olumsuzlu¤u
destekler niteliktedir. 3. Grup olan silikon materyalin nekropsileri
de¤erlendirildi¤inde tüm evrelerinde hiçbir yapıﬂıklı¤a neden olmadı¤ı ve
subakromiyal potansiyel bir boﬂluk oluﬂturdu¤u izlendi. Mikroskopik açıdan
bakıldı¤ında materyale adhezyonun olmadı¤ı, kas dokusundaki iyileﬂme üzerine
olumsuz etkisi olmadı¤ı izlendi.
Sonuç olarak rotator manﬂet onarımı yapılan tavﬂan modelinde ameliyat sonrası
dönemde yapıﬂıklı¤ı engellemek için kullanılan üç materyalin arasından silikon
uygulanmasının immobilizasyonun olumsuz etkilerini azaltmada yardımcı
olabilece¤i sonucuna varılmıﬂtır.
Anahtar Kelimeler: Rotator manﬂet tamiri, anti-adeziv materyaller

OP-014
REVERSE TOTAL OMUZ PROTEZ‹NDE ‹LK DENEY‹MLER‹M‹Z
Ferhat Say, Ahmet Murat Bülbül
Samsun E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Samsun
Giriﬂ-Amaç: Rotator cuff artropatisi yetmezlik, dejenerasyon ve humerus
baﬂının migrasyonu ile kendini gösterir. Rotator cuff artropatisi nedeni ile
reverse total omuz protezi uyguladı¤ımız sınırlı sayıdaki olgumuzun sonuçlarını
de¤erlendirmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Olgularımızın üçüde tamir edilemez rotator cuff yırtı¤ı olan
hastalardı. Olgularımızın yaﬂları 72, 75 ve 78 idi. Aktif elevasyonları en fazla
20 derece (iki olgu) ve bir olguda 10 derece idi. Eksternal ve internal rotasyonlar
üç olguda en fazla 15 derece idi. Constant skorları 17, 22, 20 olarak saptandı.
VAS 2, 3, 2 olarak saptandı. Tüm olgulara anterolateral giriﬂim ile aynı tipte
implant kullanıldı.
Sonuçlar: Olgularımızın bir yıllık takip süreleri sonucunda VAS 8, 7, 9 Constant
skoru 57, 62, 60 olarak bulundu. Eksternal ve internal rotasyonlar 30, 45 ve
50 derece olarak saptandı. Aktif elevasyonları 75, 70 ve 80 derece idi.
Tart›ﬂma: Olgu sayımızın kısıtlı ve takip sürelerimizin çok erken olmasına
ra¤men reverse total omuz protezi sonuçlarının yüzgüldürücü oldu¤u
inancındayız.
Anahtar Kelimeler: Reverse total omuz protezi, rotator cuff artropatisi

OP-016
‹NTRAART‹KÜLER D‹STAL HUMERUS KIRIKLARININ CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE
TRISEPS-REFLECTING-ANKONEUS-PED‹KÜL VE OLEKRANON OSTEOTOM‹S‹
‹LE YAKLAﬁIMLARIN KARﬁILAﬁTIRILMASI: ERKEN DÖNEM KL‹N‹K VE
TRISEPS KAS KUVVET‹ SONUÇLARI
Ramazan Akmeﬂe, Ali ﬁahin, Safa Gürsoy, Osman Tecimel, Çetin Iﬂ›k,
Yenel Gürkan Bilgetekin, Murat Bozkurt, Metin Do¤an
Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, Ankara Atatürk E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
Amaç: ‹ntraartiküler distal humerus kırıklarına Triseps-Reflecting-AnkoneusPedikül (TRAP) ve Olekranon Osteotomisi (OO) ile yaklaﬂımlarda klinik sonuçları
ve triseps kasının ekstansiyon kuvvetindeki de¤iﬂikli¤i karﬂılaﬂtırmak.
Yöntem-Gereçler: AO-13-C tipi intrartiküler distal humerus kırı¤ı nedeniyle
paralel yerleﬂimli anatomik çift plak ile açık redüksiyon ve internal fiksasyon
uygulanan hastalar retrospektif olarak cerrahi yaklaﬂım açısından 2 grupta
incelendi. Grup-A’ya ortalama yaﬂı 43,6(20-78), ortalama takip süresi 13,1(529) ay olan TRAP uygulanmıﬂ 12 hasta (K/E=5/5); Grup-B’ye yaﬂ ortalaması
46,1(27-64), ortalama takip süresi 15,1(5-31) ay olan OO uygulanmıﬂ 8 hasta
(K/E=6/2) yerleﬂtirildi. Bu çalıﬂmaya dinamometrik testlerde de¤erlili¤i bozaca¤ı
için ameliyat sonrası ulnar sinir nöropraksisi geliﬂen 3 hasta (2’si TRAP, 1’i
OO) dahil edilmedi. Gruplar ameliyat sonrası son kontrollerinde hesaplanan
DASH skorları, dirsek ekstansiyon-fleksiyon hareket açıklı¤ı, el dinamometresiyle
ölçülen triseps kasının ekstansiyon kuvveti açısından karﬂılaﬂtırıldı.
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Kontrol grubu olarak her hastanın karﬂı sa¤lam dirse¤inin dinamometrik
ölçümleri yapılarak ameliyatlı dirsekteki ekastansiyon kas gücü kaybı hesaplandı.
Dinamometrik testler hastanın dirse¤i 90º fleksiyondayken uygulandı.
Bulgular: Kaynamama, redüksiyon kaybı, derin enfeksiyon görülmedi. Ortalama
DASH skoru Grup-A’da 19,6(5-63,3), Grup-B’de 19,4(5-45) bulundu, istatistiksel
olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ortalama ekstansiyon kusuru
Grup-A’da 8º(0º-30º), Grup-B’de 11,3º(0º-30º); ortalama fleksiyon hareket
açıklı¤ı Grup-A’da 120º(90º-130º), Grup-B’de 116,3º(100º-130º) ölçüldü. Her
iki durumda da istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). GrupA’da ortalama ekstansiyon kuvveti 12,1(9,3-15,2)N, karﬂı dirse¤e göre kuvvet
kaybı 0,9(0,1-1,9)N ve %7,2(0,8-15,5) saptandı. Grup-B’de sırasıyla 13,1(11,214,9)N, 1,0(0,2-2,1)N, %7,0(1,4-13,2) idi. Ekstansiyon kuvvet kaybı açısından
gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuçlar: ‹ntraartiküler distal humerus kırıklarının cerrahisine yaklaﬂımda
TRAP ya da OO hastanın yaﬂamsal fonksiyonları, komplikasyonlar ve triseps
kas kuvveti bakımından fark göstermemektedir. Ancak her iki yaklaﬂımda da
ekstansiyon kuvveti belirgin olarak azalmaktadır. En iyi cerrahi yaklaﬂımın
cerrahın kendisine güvendi¤i yaklaﬂım oldu¤u unutulmamalıdır. Ancak OO’de
kullanılan ek implantların ve yaratılan kondral hasarın sonuçlarının geç dönemde
de¤erlendirilmesi gerekebilir.
Anahtar Kelimeler: Distal humerus kırı¤ı, Olekranon osteotomisi, TRAP

RAD‹US BAﬁI KIRI⁄I CERRAH‹S‹ SONRASI SA⁄LAM VE KIRIK TARAFLAR
ARASI UZUN DÖNEM PROPR‹YOSEPS‹YON FARKLARI
Ayd›n Büdeyri1, Ahmet Ekin2, Mustafa Özkan3, Elif Akal›n
1
Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,‹zmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹zmir
Giriﬂ-Amaç: Dirsek travmasına sekonder geliﬂen radius baﬂı kırıkları sonucu
etkilenen el ve dirsek fonksiyonları, günlük yaﬂam ve profesyonel aktiviteleri
etkileyebilme potansiyeline sahiptir. Bu amaçla farklı tip radius baﬂı kırıklarının,
farklı cerrahi yöntemlerin dirsek propriyosepsiyonuna etki oranlarının
belirlenebilmesi amacıyla öncelikle kırık ve sa¤lam taraflar arası farkların
incelenemesi önem arz etmektedir.
Yöntem: 2000-2010 yılları arasında, radius baﬂı kırı¤ı tanısıyla opere edilen
toplam 23 sa¤ dominant hasta retrospektif–vaka kontrol çalıﬂması olarak
incelenmiﬂtir. Hastaların 9’u Mason-Johnston tip 2, 7’si tip 3, 7’si tip 4 olarak
nitelendirildi. 9 hastada kırık taraf dominant taraf ipsilateral uyumu vardı. 2
hastada posterior subluksasyon, 3 hastada O’Driscoll tip C koronoid kırı¤ı, 7
hastada MKL rüptürü mevcuttu. 10 artroplasti, 8 osteosentez, 5 eksizyon
uygulanmıﬂ olup, koronoid kırıkları vida, MKL rüptürleri çapalı sutürlerle tamir
edilmiﬂtir. Takip süresi 52,17 ay, ortalama yaﬂ 47,13’tür. Hastalar propriyoseptif
açıdan de¤erlendirilmek amacıyla Jamar El Fleksör Kavrama Kuvveti, DASH,
Mayo Dirsek Performans skorları, Repozisyon-Pik Tork testleri, Hareket Geniﬂli¤i,
Valgus açısı de¤iﬂimleri yönünden kırık-sa¤lam taraflar karﬂılaﬂtırılarak
de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Kırık-Sa¤lam taraflar arası Jamar skorda; istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmamıﬂtır (p=0,447). DASH skor ortalaması 17,1, Mayo Dirsek
Performans Skoru ortalama 87,6, 60° Aktif Repozisyon ve 120°-180° Ekstansör
Pik Tork de¤erlerinde sa¤lam taraf lehine istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar
bulunmuﬂtur (p=0,045, p= 0.033, p=0,017). Genel olarak kırık taraf ortalama
pronasyon defisiti 2.6°, supinasyon defisiti 4.7°, ortalama fleksiyon defisiti
0.4°, ekstansiyon defisiti 1°, valgus açısı artıﬂı 2.5°dir.
Tart›ﬂma: Radius baﬂı kırıkları uzun dönem cerrahi sonuçlarına yönelik, bireyler
arası kognitif ve propriyoseptif yetenek farkları, kırık-sa¤lam taraf karﬂılaﬂtırılması
ﬂeklinde minimize edilerek yapılan bu çalıﬂmada, propriyoseptif sonuçların
sa¤lam taraf düzeylerine yaklaﬂtı¤ı, ancak sa¤lam taraf ile kırık taraf arasında
hala istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark oldu¤u gözlemlenmiﬂtir. Radius
baﬂı kırıklarının dirsek propriyosepsiyonuna etkisini aydınlatmak adına travma
ﬂiddeti, taraf dominansı, farklı kırık ﬂiddetleri, ek yaralanmalar ve farklı cerrahi
yöntemlere yönelik ileri çalıﬂmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Radius baﬂı kırı¤ı, Dirsek Propriyosepsiyonu

OP-017
OPEN REDUCTION AND PLATE-SCREW FIXATION OF SPIRAL-MEDIAL
BUTTERFLY FRACTURES (AO-12-B1) IN DISTAL DIAPHYSIS
Kenan Koca, Tolga Ege, Mustafa Kurklu, Serkan Bilgic, Yuksel Yurttas,
Erbil Oguz, Erden Kilic, Mustafa Basbozkurt
Gulhane Military Medicine Faculty
Objective: The aim of the study was to investigate the results of treatment of
spiral –medial butterfly fractures in distal diaphysis of humerus
Materials-Methods: Between 2010-2011 years, seven patients were referred
to us spiral –medial butterfly fractures in distal diaphyisis of humerus. All
fractures results from traffic accident. All fractures were displaced and medial
butterfly was separated. All of them were treated with open reduction and
plate-screw fixation using lateral incision. Long medial butterfly fragment was
pulled with screws through plate holes. Passive elbow motion was started
immediately postoperative third day.
Results: All fractures were healed 3 months after surgery completely. No
patients had delayed union or nonunion. A patient had temporary radial nerve
palsy which is resolved 3 months after surgery. No patient had limitation of
shoulder motion. Two patients had minimal elbow extension (less than 10°).
Conclusion: Spiral-medial butterfly fractures are very rare and conservative
treatment pretty difficult due to angulations and separation between bone
fragments. We concluded that these fractures can be treated using lateral plate
fixation pulling medial butterfly with screws through plate hole
Keywords: fractures of distal humerus, medial butterfly, open reduction with
plate fixation

OP-019
RAD‹US BAﬁI KIRIKLARINDA FARKLI KIRIK T‹PLER‹N‹N CERRAH‹ SONRASI
UZUN DÖNEM D‹RSEK PROPR‹YOSEPS‹YONU AÇISINDAN
KARﬁILAﬁTIRILMASI
Ayd›n Büdeyri1, Ahmet Ekin2, Mustafa Özkan3, Elif Akal›n4
Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,‹zmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹zmir
Giriﬂ-Amaç: Travma ﬂiddeti, propriyoseptör hasarını beraberinde getirmektedir.
Dirsek propriyoseptörleri; kas, eklem kapsülü, ligaman, cilt üzerinde lokalizedir.
Güncel ortopedi ve nörofizyoloji literatürü incelendi¤inde kemik dokunun
propriyosepsiyona katkısına dair çalıﬂma bulunmamaktadır. Kemik dokunun,
ayrıca radius baﬂı kırık anatomisinin ve ciddiyetinin propriyosepsiyon hissine
etkilerinin incelenmesi amaçlanmıﬂtır.
Yöntem: 2000-2010 yılları arasında dirsek travması ile klini¤imize baﬂvuran,
Mason-Johnston Tip 2, 3 ve 4 radius baﬂı kırı¤ı tanısı ile opere edilen, sa¤
dominant, toplam 23 hasta retrospektif–vaka kontrol olarak incelendi. Kırık
parçalanması ve deplasmanına göre 9 hasta Hafif (Tip 2), 14 hasta A¤ır (Tip
3-4) olarak nitelendirildi. Uygulanan cerrahi; Hafif kırık grubunda; 5 Osteosentez,
4 Eksizyon, A¤ır kırık grubunda; 6 Artroplasti, 3 Artroplasti + MKL tamiri, 1
Artroplasti + Vida ile koronoid fiksasyonu + MKL tamiri, 3 Osteosentez, 1
Eksizyon ﬂeklindedir. Takip süresi 52,17 ay, yaﬂ 47,13 idi. Propriyoseptif
de¤erlendirilme amacıyla Jamar El Fleksör Kavrama Kuvveti, DASH, Mayo
Dirsek Performans skorları, Repozisyon-Pik Tork testleri, Hareket Geniﬂli¤i ve
Valgus açısı ölçümleri kırık-sa¤lam tarafların karﬂılaﬂtırılarak ele alınmıﬂtır.

118

7. OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹
7th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

OP-019 Devam›

OP-021

Bulgular: Hafif (Tip 2) ve A¤ır (Tip 3-4) kırıkların sa¤lam ve kırık tarafları
arasında; Jamar El Fleksör Kavrama Kuvveti, DASH, Mayo Dirsek Performans
skorlarında ve Valgus Açısı de¤iﬂikliklerinde; istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıﬂtır (p=0,166, p=0,329, p=0,172, p=0,679). 60° Pasif Repozisyon,
120° Flexor Pik Tork, Ekstansiyon ve Pronasyon geniﬂli¤i sonuçlarında Hafif
(Tip 2) kırıklar lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuﬂtur (p=0,013,
p=0,020, p=0,041, p=0,009).
Tart›ﬂma: Travma ﬂiddeti, kırık tipini ve ciddiyetini belirlemekte, dirsek
propriyosepsiyonu üzerinde direkt rol oynamaktadır. Kırık ﬂiddetine ba¤lı olarak
tercih edilen cerrahi yöntemler, dirsek indirekt propriyosepsiyon parametrelerini
(radial ön kol uzunlu¤u, valgus açısı, dirsek çevresi optimal kas uzunluk-gerilim
iliﬂkisi, radius baﬂının sekonder dirsek stabilizör etkisi) etkilemektedir. Bulgular
incelendi¤inde, radius baﬂı kemik dokusu, direkt propriyoseptör olarak
görünmemekte, sekonder stabilizör etki, vibrasyon, basınç, osteokondral a¤rı
gibi indirekt mekanizmalarla dirsek propriyosepsiyonuna sekonder olarak
katkıda bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kemik doku, Propriyosepsiyon, Radius baﬂı kırı¤ı

RAD‹US BAﬁI KIRIKLARINDA ARTROPLAST‹ VE OSTEOSENTEZ YÖNTEMLER‹N‹N
UZUN DÖNEM SONUÇLARININ PROPR‹YOSEPT‹F AÇIDAN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Ayd›n Büdeyri1, Ahmet Ekin2, Mustafa Özkan3, Elif Akal›n4
Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,‹zmir
3
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹zmir
Giriﬂ-Amaç: Profesyonel düzey propriyoseptif ihtiyaçları olan hasta
populasyonlarında, parçalı radius baﬂı kırı¤ı cerrahisinde tercihimiz hangi yönde
olmalıdır? Neden? Bu soruya cevap bulabilmek adına iki cerrahi yöntem arasındaki
uzun dönem propriyoseptif farkların ortaya konması amaçlanmıﬂtır.
Materyal/Metod: 2000-2010 yılları arası Tip 2,3,4 radius baﬂı kırı¤ı tanısıyla opere
olan 18 sa¤ dominant hasta, retrospektif, vaka-kontrol ﬂeklinde incelenmiﬂtir. 6
tane tip 3, 4 tane tip 4 hastaya Artroplasti, 5 tane tip 2, 1 tane tip 3, 2 tane tip 4
hastaya Osteosentez uygulanmıﬂtır. Kırıklara 1 posterior subluksasyon, 1 posterior
subluksasyon + MKL rüptürü, 3 O’Driscoll tip C koronoid kırı¤ı, 2 MKL rüptürü
eﬂlik etmeyteydi. 6 artroplasti, 4 osteosentez hastasında kırık taraf-dominant taraf
ipsilateral uyumu mevcuttu. Takip süresi 54 ay, yaﬂ 44,7 idi. Propriyoseptif analiz
amacıyla Jamar El Fleksör Kavrama Kuvveti, DASH, Mayo Dirsek Performans
skorları, Repozisyon-Pik Tork testleri, Hareket Geniﬂli¤i, Valgus açısı ölçümleri
kırık ve sa¤lam taraf karﬂılaﬂtırılarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Kırık ve sa¤lam tarafları arasında; Jamar, DASH, Mayo Dirsek Performans
Skorları, Pik Tork testleri, Hareket Geniﬂli¤i ve Valgus Açısı de¤iﬂikliklerinde; iki
yöntem arasında anlamlı fark bulunmamıﬂtır (p>0,05). 60° Aktif Repozisyonlamada;
Artroplasti lehinde istatistiksel anlamlı fark bulunmuﬂtur (p=0,020). Sa¤lam-kırık
taraf arası test ortalamaları; Artroplasti vakalarında; Jamar skor farkı 6.43lbs,
DASH 17.8, Mayo skor 88.1, Fleksör-Ekstansör Pik Tork farkı 4.55 N/m, PasifAktif Repozisyon farkı 0.6°, Ort.Hareket Geniﬂli¤i Kaybı 3°, Valgus Açısı 12.2°dir.
Osteosentez vakalarında; Jamar skoru farkı -0.64lbs, DASH 11.1, Mayo skor 90.3,
Fleksör-Ekstansör Pik Tork farkı 2.42N/m, Pasif-Aktif Repozisyon farkı 0.6°,
Ort.Hareket Geniﬂli¤i Kaybı 3.7°, Valgus Açısı 11° dir.
Tart›ﬂma: En iyiden kötüye sonuçlar sırasıyla; Jamar skorda; Osteosentez,
Artroplasti, DASH; Osteosentez, Artroplasti, Mayo skorda; Osteosentez, Artroplasti,
Pasif repozisyonda; Osteosentez, Artroplasti, Aktif repozisyonda; Artroplasti,
Osteosentez, Fleksör-Ekstansör pik tork testlerinde; Osteosentez, Artroplasti,
Hareket geniﬂliklerinde Fleksiyonda; Artroplasti, Osteosentez, Ekstansiyonda;
Osteosentez, Artroplasti, Pronasyonda; Osteosentez, Artroplasti, Supinasyonda;
Artroplasti, Osteosentez, Valgus açısı restorasyonunda; Osteosentez ≈ Artroplasti
ﬂeklindedir.
Anahtar Kelimeler: Artroplasti, Osteosentez, Radius baﬂı

OP-020
RAD‹US BAﬁI KIRIKLARINA EﬁL‹K EDEN EK YARALANMALARIN D‹RSEK
PROPR‹YOSEPS‹YONU ÜZER‹NE ETK‹LER‹

OP-022

Ayd›n Büdeyri1, Ahmet Ekin2, Mustafa Özkan3, Elif Akal›n
1
Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,‹zmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹zmir

TARAF DOM‹NANSININ RAD‹US BAﬁI KIRI⁄I CERRAH‹ TEDAV‹S‹ SONRASI
D‹RSEK PROPR‹YOSEPS‹YONU ÜZER‹NDEK‹ ROLÜ
Ayd›n Büdeyri1, Ahmet Ekin2, Mustafa Özkan3, Elif Akal›n
1
Bitlis Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2
Medical Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,‹zmir
Dokuz Eylül Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dal›, ‹zmir

Giriﬂ-Amaç: Radius baﬂı kırıklarında propriyoseptif sonuçlar do¤ru preoperatif
analiz, uygun cerrahi teknik, taraf dominansı gibi faktörlerin yanı sıra travma
ﬂiddetine ba¤lı olarak geliﬂen ek yaralanmalar etkisinde ﬂekillenmektedir. Eﬂlik
eden ek yaralanmalar, travma ﬂiddeti ile meydana gelen propriyoseptör kaybını
yansıtmaktadır. Bu çalıﬂmada radius baﬂı kırıklarına sık olarak eﬂlik eden
patolojilerin dirsek propriyosepsiyonuna etkileri incelenmiﬂtir.
Yöntem: Mason-Johnston Tip 2, 3, 4 radius baﬂı kırı¤ı tespit edilerek 20002010 yılları arasında opere edilen, sa¤ dominant 23 hasta retrospektif–vaka
kontrol ﬂeklinde incelenmiﬂtir. Hastalardan, MKL ve koronoid hasarı olmayan
14’ü ‹zole, 9’u Kompleks radius baﬂı kırı¤ı olarak nitelendirildi. 9 kompleks
kırıklı hastaya eﬂlik eden yaralanmalar; 1 posterior subluksasyon, 1 posterior
subluksasyon + MKL rüptürü, 3 O’Driscoll tip C koronoid kırı¤ı, 3 MKL rüptürü,
1 rekonstrükte edilemeyecek düzeyde parçalı-deplase radius baﬂı kırı¤ı idi. 14
izole kırı¤a, 6 Osteosentez, 4 Artroplasti, 4 Eksizyon; 9 kompleks kırı¤a ise, 3
Artroplasti + MKL tamiri, 2 Osteosentez + Vida ile koronoid fiksasyonu + MKL
tamiri, 1 Artroplasti + Vida ile koronoid fiksasyonu + MKL tamiri, 2 Artroplasti,
1 Eksizyon+MKL tamiri iuygulanmıﬂtır. Ortalama takip 52,17 ay, yaﬂ 47,13 idi.
Propriyoseptif de¤erlendirilme amacıyla Jamar El Fleksör Kavrama Kuvveti,
DASH, Mayo Dirsek Performans skorları, Repozisyon-Pik Tork testleri, Hareket
Geniﬂli¤i ve Valgus açıları ölçülerek kırık-sa¤lam taraflar karﬂılaﬂtırılmıﬂtır.
Bulgular: Jamar, DASH skor ve Valgus açısı de¤iﬂikliklerinde; istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıﬂtır (p=0,65, p=0,468, p=0,171). Mayo Skor,
60° Pasif repozisyon, 180° Ekstansör Pik Tork testlerinde; ‹zole kırıklar lehine
anlamlı fark bulunmuﬂtur (p=0,041, p=0,003, p=0,043). Hareket geniﬂli¤i
ölçümlerinde anlamlı fark bulunmamıﬂtır (p>0,05).
Tart›ﬂma: Travma ﬂiddeti ile geliﬂen ek yaralanmalar, dirsekte primer
propriyoseptör hasar oranını direkt olarak belirlemektedir. Cerrahi sonrası
dirsek stabilitesi, radial ön kol uzunlu¤u, valgus açısı, dirsek çevresi kas
uzunluk-gerilim de¤iﬂiklikleri ise indirekt rol oynamaktadır. Direkt-indirekt
parametrelerin optimal korunabildi¤i, travma ﬂiddetinin etkisi ile izole olarak
etkilenmiﬂ radius baﬂı kırıkları, kompleks kırıklardan daha olumlu sonuçlar
sergilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Dirsek propriyosepsiyonu, Medial Kollateral Ligaman,
Koronoid çıkıntı

Giriﬂ-Amaç: Taraf dominansının dirsek propriyoseptif sonuçlarına etkisi, kırık
taraf-dominant taraf uyumunun propriyoseptif iyileﬂme sürecinde olumlu bir
faktörolup olmadı¤ının incelenmesi amaçlanmıﬂtır.
Yöntem: Radius baﬂı kırı¤ı tanısı ile 2000-2010 yılları arasında 40 hasta cerrahi
olarak tedavi edilmiﬂ, VK‹’leri yakın, yeterli kognitif fonksiyona sahip 5 kadın, 18
erkek, toplam 23 sa¤ dominant hasta ile retrospektif–vaka kontrol çalıﬂması
olarak devam edilmiﬂtir. 14 nondominant taraf kırı¤ı, 9 dominant taraf kırı¤ı
incelendi. 9 vakada kırık taraf-dominant taraf ipsilateral uyumu mevcuttu. Ortalama
VK‹ 28,2 kg/cm2, takip süresi 52,17 ay, yaﬂ 47,13 idi. Hastaların 2’sinde dominant
tarafta posterior subluksasyon, 2’sinde nondominant, 1’inde dominant tarafta
O’Driscoll tip C koronoid kırı¤ı, 5’inde nondominant, 2’sinde dominant tarafta
MKL rüptürü mevcuttu. Propriyosepsiyonu de¤erlendirilmek amacıyla Jamar El
Fleksör Kavrama Kuvveti, DASH, Mayo Dirsek Performans skorları, RepozisyonPik Tork testleri dominant-nondominant taraf karﬂılaﬂtırılarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Dominant ve Nondominant taraf kırıkları arasında;Jamar skorlarında;
Nondominant taraf kırıklarında, dominant-nondominant taraf arasında,
nondominant taraf aleyhinde istatistiksel olarak anlamlı fark varken (p=0,026),
dominant taraf kırıklarında ise, dominant-nondominant taraf arası istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıﬂtır (p=0,635). Nondominant taraf kırıkları Jamar
ortalamaları, dominant taraftan düﬂük (Sol=29,50 lbs, Sa¤=37,85lbs), Dominant
taraf kırıkları Jamar ortalamaları, nondominant taraftan daha yüksektir (Sa¤=
40lbs, Sol=36,30lbs). DASH skor, 60°-90° Aktif-Pasif Repozisyon, 120°-180°
Fleksör Pik Tork testlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıﬂtır (p>0.05).
120°-180° Ekstansör Pik Tork testlerinde, Nondominant taraf kırıkları aleyhinde
anlamlı fark varken (p=0,038 p=0,017), Dominant taraf kırıklarında anlamlı fark
bulunmamıﬂtır (p>0.05).
Tart›ﬂma: Travma sonrası nondominant taraf propriyoseptif kaybının daha yüksek,
uzun dönem iyileﬂme potansiyelinin daha az oldu¤u, istatistiksel olarak anlamlı
fark düzeyleriyle desteklenmektedir. Dominant tarafta ise propriyoseptif kayıp
daha düﬂük, iyileﬂme potansiyeli ise, özelleﬂmiﬂ nörolojik ve kortikal innervasyon
kapasitesi nedeniyle, daha fazladır. Sonuçlar en fazla nondominant taraf düzeylerine
kadar inmektedir. Bu bulgu, Dominant taraf kırıkları ile nondominant sa¤lam
taraf arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmaması ile desteklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Dirsek Propriyosepsiyonu, Radius Baﬂı Kırı¤ı, Taraf Dominansı
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OP-023

OP-025

HUMERUS SEGMENT KAYIPLARINDA SERBEST VASKÜLAR‹ZE F‹BULA GREFT‹
‹LE REKONSTRÜKS‹YON

ROTATOR MANﬁET YAﬁAM KAL‹TES‹ ÖLÇE⁄‹N‹N (RC-QOL) TÜRKÇE’YE
UYARLANMASI

Mehmet Armangil1, Mert Karaduman1, Baver Acar2, Mehmet Demirtaﬂ1,
S›rr› Sinan Bilgin
1
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
El Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2
ﬁanl›urfa Siverek Devlet Hastanesi, ﬁanl›urfa

Taner Güneﬂ1, Ünal Erkorkmaz2, Recep Kurnaz1, Erkal Bilgiç1, Ferhat Taﬂ,
Bora Bostan1
1
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Tokat
2
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Tokat

Giriﬂ: Uzun kemiklerde segment kayıplarında rekonstrüksiyon yöntemleri zor
ve zahmetlidir. Alt ekstremitede, geliﬂen komplikasyonlar nedeniyle, eksternal
tespitle segment taﬂınması daha ön plana çıkmıﬂtır. Ancak üst ekstremite de
serbest vaskülarize fibula grefti (SVFG) ile segment kaybının telafisinde halen
altın standart olarak yerini korumaktadır. Humerustaki kayıpların telafisinde
proksimalde omuz, distalde dirsek ekleminin fonksiyonelli¤inin korunması
önemlidir, iﬂte bu yüzden humerusta kararlı tespit önemli ve gereklidir. Bu
çalıﬂma da amaç; humerus segment kayıplarının SVFG ile rekonstrüksiyonunda
kararlı tespitin greft hipertrofisini engellemedi¤ini ve fonksiyonel iyileﬂmeye
katkıda bulundu¤unu gösterilmesidir.
Materyal-Metod: Klini¤imizde 7 olguya humerus cisim segment kaybı nedeniyle
SVFG ile rekonstrüksiyon uygulandı. 5 olguda segment kaybı sebebi malign
tümordü ve bunlardan üçü primer, ikisi sekonder rekontrüksiyondu. 2 olgu
travma sebebiyle rekonstrükte edildi; bir olguda tekrarlayıcı kaynamama
ameliyatları sebebiyle aseptik segment kaybı, di¤er olguda ateﬂli silah yaralanması
nedeniyle osteomyelit ile birlikte segment kaybı mevcuttu. Olguların dördü
erkek, üçü kadın, yaﬂ ortalaması 32.5 yıl, takip süre ortalaması 3.2 yıldır.
Rekonstrükte edilen segment kaybı ortalaması 12.5 (9-17) cm olarak tespit
edildi. Tümör olgularında fonksiyonel sonuçlar Toronto Ekstremite Salvage
Skoru (TESS) ile de¤erlendirildi.
Sonuç ve Çıkarımlar: Olguların biri hariç hepsinde tam kemik kaynama elde
edildi. ‹ki olguda tespitte mekanik yetmezlik sonucu revizyon sonrası kaynama
elde edildi. Tümör olgularında TESS ortalama 83.2 (45-100) tespit edildi.
Travma sonrası yapılan rekonstrüksiyonlarda ek yaralanmalar ve sekeller oldu¤u
için fonksiyonellik tam olarak de¤erlendirilemedi ancak yapılan rekonstrüksiyonun
ek fonksiyonel kayıp yaratmadı¤ı tespit edildi. Primer ve sekonder
rekonstrüksiyonda kaynama açısından fark saptanmazken, primer
rekonstrüksiyonda fonksiyonel sonuçların daha iyi oldu¤u görüldü. Humerus
segment kayıplarında SVFG humerus medullası içine yerleﬂtirilmesi, kilitli
plaklarla kararlı tespitin yapılması sonucu kaynama oranı yüksek ve erken
harekete baﬂlamanın mümkün oldu¤u tespit edildi. Serimizde kararlı tespit
uygulanan olgularda greft hipertrofisinin engellenmedi¤i görüldü.
Anahtar Kelimeler: Humerus segment kaybı, vaskülarize fibula grefti

Günümüzde tedavi sonuçlarının de¤erlendirilmei amacı ile hasta merkezli yaﬂam
kalite de¤erlendirme sistemleri daha fazla kullanılmaktadır. Bu sistemlerin
bazıları genel sa¤lık durumunun yaﬂam kalitesi üzerine etkisini de¤erlendirirken
bazı sistemler problem bazlı olarak yaﬂam kalitesini de¤erlendirebilmektedir.
Rotator manﬂet yaﬂam kalite ölçe¤i (RC-QoL) manﬂet problemlerinin yaﬂam
kalitesi üzerine etkisini de¤erlendirmek amacı ile oluﬂturulmuﬂtur. Bilindi¤i
üzere manﬂet sorunları omuzun fonksiyonları üzerine etki etmeleri yanında
genel yaﬂam kalitesini de etkilemektedir. De¤erlendirme sistemlerinin farklı
kültür ve diller açısından sa¤lıklı de¤erlendirilebilmesi için geçerli ve güvenli
olması gereklidir. Bu çalıﬂmada rotator cuff yırtı¤ı olan hastaların yaﬂam
kalitelerini de¤erlendirmek için kullanılan, hastaların yanıtladı¤ı, Türkçe RCQoL ölçe¤inin Türk toplumunda geçerlili¤i ve güvenirli¤i araﬂtırılmıﬂtır.
RC-QoL ölçe¤inin orijinal hali, Yabancı Diller Okulunda görev yapan 2 adet
ö¤retim üyesi tarafından ayrı ayrı ‹ngilizceden Türkçeye çevrilmiﬂ ve her iki
dile hakim bir ortopedi uzmanı tarafından birleﬂtirilerek Türkçe versiyonu elde
edilmiﬂtir. Klini¤imizde rotator mannﬂet yırtı¤ı nedeni ile cerrahi tedavi planlanan
55 hastaya RC-QoL ölçe¤inin Türkçe versiyonu birebir görüﬂme biçiminde
uygulandı. Ölçek bir hafta arayla 2 kez dolduruldu. Elde edilen veriler kullanılarak
RC-QoL Türkçe versiyonu, güvenirlik analizi ve do¤rulayıcı faktör analizi ile
de¤erlendirildi.
5 alt boyutta bölünebilen RC-QoL ölçe¤i güvenirlik analizi ile incelendi¤inde
cronbach alfa katsayıları 0.895 ile 0.958 arasında de¤iﬂmiﬂtir ve total olarak
de¤erlendirildi¤inde katsayının 0.980 oldu¤u saptanmıﬂtır. Buna göre ölçe¤in
Türk toplumuna uygun oldu¤u gösterilmiﬂtir. Alt boyutlar arasında istatistiksel
olarak anlamlı iliﬂki bulunmuﬂtur. Yapı geçerlili¤i, iç tutarlı¤ı ve alt grup iliﬂkileri
açısından orijinal versiyon ile çok yakın sonuçlar elde edilmiﬂtir.
Elde edilen sonuçlar RC-QoL ölçe¤inin Türkçe versiyonunun, Türk toplumunda
rotator cuff yırtı¤ı olan hastaların yaﬂam kalitelerini de¤erlendirmek için geçerli
ve güvenilir bir araç oldu¤unu göstermiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: Rotator manﬂet, RC-QoL, Yaﬂam Kalitesi

OP-024

OP-026

ARTROSKOP‹K ROTATOR MANﬁET TAM‹R‹ SONRASI TENDON BOYUTLARI
‹LE ‹ﬁLEVSEL SONUÇLAR ARASINDAK‹ ‹L‹ﬁK‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

TOROKAL K‹FOZ AÇISININ SKAPULAR DÜZLEMLE VE ROTATOR KILIF
PATOLOJ‹LER‹YLE ‹L‹ﬁK‹S‹; RADYOLOJ‹K DE⁄ERLEND‹RME

Gökay Görmeli1, Cemile Ayﬂe Görmeli, Ulunay Kanatl›3, Selçuk Bölükbaﬂ›
1
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Van
2
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Van
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara

Nevzat Selim Gökay1, Mehmet Demirok1, Murat Tonbul1, Alper Gökçe1,
Aliye Y›ld›r›m Güzelant2, Ayﬂe Banu Sar›fak›o¤lu2
Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Tekirda¤
2
Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana
Bilim Dal›, Tekirda¤

Amaç: Çalıﬂmamızın amacı artroskopik rotator manﬂet tamiri sonrası tendon
boyutları ile iﬂlevsel sonuçlar arası iliﬂkinin de¤erlendirilmesidir.
Yöntem: Ocak 2009 ile Haziran 2012 tarihleri arasında 480 hastaya rotator
manﬂet onarımı yapıldı. Bu hastalardan 114’üne ortalama 18,3 (12-26) ay
sonra ultrasonografi yapılarak tendon bütünlü¤ü ve kalınlı¤ı koronal ve sagittal
oblik sonografik görüntülerle de¤erlendirildi. ‹ﬂlevsel sonuçlar Constant
skorlaması ile de¤erlendirildi. Hastaların 66’sı kadın 48’ise erkekti. Elde edilen
veriler T testi ve Pearson katsayıları ile de¤erlendirildi.
Bulgular: Sonografik incelemede 114 hastanın 110’unda tendonun iyileﬂti¤i
görüldü. Ameliyat olmuﬂ tarafta ortalama tendon kalınlı¤ı koronal planda
6.22±1.45 mm ve sagittal oblik planda 5.98±1.22 mm olarak saptandı. Sa¤lam
tarafta ortalama tendon kalınlı¤ı koronal planda 6.46±1.15 mm ve sagittal oblik
planda 6.12±1.22 mm olarak saptandı. Koronal ve sagitttal oblik planların
ortalaması ameliyat olan tarafta 6.10±1.18 mm; sa¤lam tarafta 6.34±1.14 mm
olarak ölçüldü. Ameliyatlı ve sa¤lam tarafın ortalama tendon kalınlıkları arasında
anlamlı fark saptanmadı. Rotator manﬂet onarımı uygulanan tendonların
ortalama kalınlıkları ile omuz gücü arasında istatistiksel olarak anlamlı, düﬂük
düzeyde pozitif bir iliﬂki saptanmıﬂtır (p<0.05; r: 0.322). Hastaların sa¤lam
taraflarının omuz tendon kalınlıkları ile omuz gücü arasında ise anlamlı, orta
derecede pozitif bir iliﬂki saptanmıﬂtır (p<0.05; r: 0.436). Ameliyat sonrası
Constant skoru ortalaması ise 97.5 olarak saptandı.
Sonuç: Artroskopik tamir sonrası izlemlerde tendon bütünlü¤ünün korunmuﬂ
olması beklenmekle birlikte tendon bütünlü¤ü ile omuz gücü arasında iliﬂki
saptanması hastaların erken dönemde, tendonları atrofiye u¤ramadan yapılan
cerrahi tedaviden daha fazla yarar göreceklerini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Artroskopi, omuz, ultrason

Subakromiyal sıkıﬂma sendromunu arttıran nedenler, yapısal ve fonksiyonel
olarak iki grupta toplanabilir. Akromiyon anatomisi fonksiyonel nedenlerden
sayılabilir. Fonksiyonel nedenler arasında skapulotorasik eklem iliﬂkisinin de
önemli oldu¤u düﬂünülmektedir. Kifoz açısındaki artıﬂın skapula pozisyonunu
de¤iﬂtirdi¤i bilinmektedir. Ancak akromiyon tipinin mi yoksa kifoz derecesinin
mi hastalı¤ın geliﬂiminde daha baskın rol oynadı¤ı bilinmemektedir. Bu çalıﬂma
yukarıdaki iki parametre ile rotator kılıf patolojileri arasındaki iliﬂkiyi mukayeseli
olarak de¤erlendirmek amacıyla planlandı.
Poliklini¤imize baﬂvuran ve subakromiyal sıkıﬂma sendromu tanısı alan 30
hasta çalıﬂmaya dahil edildi (8 erkek,22 kadın ortalama yaﬂ; 48.2 da¤ılım; 2865 ). Hastalara omuz AP, servikotorakal lateral, supraspinatus outlet grafileri
ve omuz MR çekildi. AP grafide akromiyohumeral aralı¤ın ölçümü yapıldı.
Servikotorakal lateral grafide segmenter Cobb açısı ve skapula ile yer düzlemi
arasındaki açı ölçüldü. Supraspinatus outlet grafisinde ise akromiyonun tipi
de¤erlendirildi. Rotator kılıf patolojileri MR görüntüleriyle derecelendirildi.
Akromiyohumeral aralı¤ın azalması ile rotator kılıfta yırtık insidansının arttı¤ı
saptandı (P<0.05). Kifoz açısının 35 derece ve üzerinde olan hastalarda
akromiyon tipinden ba¤ımsız olarak daha sık rotator kılıff patolojisi görüldü¤ü
tespit edildi (p<0.01).
Subakromiyal sıkıﬂma sendromu, sadece akromiyon anatomisine ba¤lı olarak
geliﬂmemektedir. Artmıﬂ kifoz açısı da hastalı¤ın ortaya çıkmasına sebep olan
önemli bir faktördür. Bu hastaların postür açısından da de¤erlendirilmesinin,
tedavinin planlanması açısından önemli olaca¤ını düﬂünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Rotator kılıf; Torakal Kifoz; Akromiyon Tipi
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OP-027

OP-029

KRON‹K SUBAKROM‹YAL ‹MP‹NGEMENT SENDROMUNDA AKROM‹YON
MORFOLOJ‹S‹N‹N ROLÜ

SUPRASP‹NATUS TENDONU YIRTI⁄I DÜﬁÜNÜLEN HASTALARDA OMUZ
ULTRASONOGRAF‹S‹ BULGULARININ OMUZ ARTROSKOP‹S‹ BULGULARI
‹LE KARﬁILAﬁTIRILMASI

Ali Ayd›n1, Vahit Y›ld›z2, Fatih Kalal›3, Murat Topal1, Ayﬂenur Dostbil4,
Pelin Ayd›n5
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Erzurum
2
Yeniﬂehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Kahramanmaraﬂ
3
Ka¤›zman Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Kars
4
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim
Dal›, Erzurum
Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim
Dal›, Erzurum

Cemile Ayﬂe Görmeli1, Gökay Görmeli2, Ulunay Kanatl›3
1
S.B. Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Van
2
S.B. Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Van
3
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
Amaç: Çalıﬂmamızda supraspinatus tendonu yırtı¤ı düﬂünülen hastaların omuz
ultrasonografisi bulgularını omuz artroskopisi bulguları ile karﬂılaﬂtırarak omuz
ultrasonografisinin supraspinatus tendonu patolojilerini saptamada algoritmadaki
yerini ve güvenilirli¤ini ölçmeyi amaçladık.
Gereç-Yöntem: Supraspinatus tendon yırtı¤ı ön tanısı ile omuz artroskopisi
planlanan 50 hastada cerrahi gerçekleﬂmeden bir hafta önce omuz
ultrasonografisi yapıldı. Supraspinatus tendonu yırtı¤ı ﬂüphesi olan omuz
ultrasonografi incelemesi ile de¤erlendirilerek bulgular kaydedildi. Ardından
omuz artroskopisi uygulanan hastaların bulguları kaydedildi. Elde edilen
artroskopik veriler ultrasonografi verileri ile karﬂılaﬂtırıldı.
Bulgular: Çalıﬂmamızda artroskopik veriler referans alındı¤ında supraspinatus
tendonuna yönelik ultrasonografik de¤erlendirmede tam kat yırtık saptanmasının
sensitivitesi %91, spesifitesi %88; parsiyel yırtık saptanmasının sensitivitesi
%86, spesifitesi %82 ve tendinozis saptanmasının sensitivitesi %98, spesifitesi
%71’dir.
Sonuç: Supraspinatus tendon patolojilerini saptamada yüksek sensitivite ve
spesifite oranı ultrasonografi incelemesinin etkin ve güvenilir bir yöntem
oldu¤unu gösterir ve çalıﬂmamız ultrasonografi incelemesinin algoritmada
maliyeti fazla ve invaziv olan di¤er yöntemlerden daha önce kullanılması
gerekti¤ini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: artroskopi, omuz ultrasonografisi, supraspinatus tendonu

Giriﬂ: Omuz a¤rısının en sık sebebi kronik subakromiyal impingement
sendromudur. ‹lk olarak 1972 yılında Neer subakromiyal impingementı
tanımlamıﬂtır. Ekstrensek impingementin sebebi olarak akromiyoklavikuler
eklem patolojileri, osteofitler,subakromiyal bursanın akut ve kronik
inflamasyonları, korakoakromiyal ligamentin kalınlaﬂması ya da kalsifikasyonu,
proximal humerus kırıkları, akromiyonun ﬂeklindeki varyasyonlar gibi muhtelif
sebepler tanımlanmıﬂtır. Primer intrensek patolojiler olarak rotator cuff tendon
dejenerasyonu, SLAP lezyonları, labral yırtıklar, ön omuz laksite ve instabilitesi,
posterior kapsül kontraktürü, humerus baﬂı lezyonları ve glenoid lezyonları
tanımlanmıﬂtır. Çalıﬂmamızda akromiyon morfolojisini de¤iﬂtirmeksizin,
artroskopik subakromiyal dekompresyon yapılan hastalardaki klinik sonuçları
de¤erlendirerek akromiyon tipinin subakromial impingementtaki etkisini
araﬂtırmayı öngördük.
Materyal-Metod: Kronik impingementlı toplam 45 hastayı çalıﬂmamıza dahil
ettik. Bu hastalar akromiyon tiplerine göre 3 gruba ayrıldı.6 (13.3%) hastada
tip 1 akromiyon, 24 (53.3%) hastada tip 2 akromiyon ve 15 (33.3%) hastada
tip 3 akromiyon vardı. Klinik de¤erlendirme için Constant skorlama sitemi
kullanıldı. Her üç gruba da akromiyon morfolojisini de¤iﬂtirmeden artroskopik
subakromiyal dekompresyon yapıldı. Artroskopik subakromiyal dekompresyon
öncesi ve sonrası her üç grupun Constant skorları de¤erlendirildi. Ortalama
takip süresi 28.6 (12-47) aydı. Artroskopik subakromiyal dekompresyon öncesi
ile sonrası arasındaki ortalama Constant skor farkı tip 1 akromiyon grubunda
58.3, tip 2 akromiyon grubunda 58.21 ve tip 3 akromiyon grubunda ise 54.07
idi. Her üç grubun Constant skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark gözlenmedi (p>0.005). Her üç grupta da artroskopik subakromiyal
dekompresyon sonrası Constant skorlarında istatistiksel olarak anlamlı bir
düzelme gözlendi (p<0.005).
Sonuç: Bu çalıﬂmanın sonucunda kronik subakromiyal impingement etyolojisinde
akromiyon tipinin önemli bir rolünün olmadı¤ı sonucuna vardık. Subakromiyal
impingementın tedavisinde, akromiyon tipini de¤iﬂtirecek majör bir akromiyoplasti
yapmadan, artroskopik subakromiyal dekompresyon ile baﬂarılı sonuç elde
edilebilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kronik subakromiyal impingement, artroskopik subakromiyal
dekompresyon, akromion morfolojisi

OP-028

OP-030

KRON‹K ‹MP‹NGEMENT SENDROMUNDA SLAP LEZYONU GÖRÜLME SIKLI⁄I
VE O’BR‹EN TEST‹N‹N DUYARLILI⁄I

ARTROSKOP‹K SUBSKAPULAR‹S TAM‹R‹
Taner Güneﬂ, Recep Kurnaz, Erkal Bilgiç, Ferhat Taﬂ, Bora Bostan
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Tokat

Vahit Y›ld›z1, Ali Ayd›n2, Murat Topal2, Kutsi Tuncer2, Ömer Selim Y›ld›r›m2,
Pelin Ayd›n3, Ayﬂenur Dostbil
1
Yeniﬂehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Kahramanmaraﬂ
2
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Erzurum
3
Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana
Bilim Dal›, Erzurum
4
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim
Dal›, Erzurum

Subskapularis (Sbs) tendon yırtı¤ı sanıldı¤ının aksine nadir de¤ildir. Yırtık
olması durumunda omuzun stabilitesinde ve fonksiyonlarında bozulma meydana
gelmektedir. Her zaman manyetik rezonans (MR) görüntülemede di¤er manﬂet
tendonlarında oldu¤u gibi Sbs yırtı¤ı saptanamayabilir. Dikkatli klinik ve
artroskopik muayene ile anlaﬂılabilir. Bu çalıﬂmada yırtık nedeni ile artroskopik
Sbs tamiri uyguladı¤ımız hastaların sonuçlarını yayınlamaktayız.
18 hastaya (7 bayan, ortalama yaﬂ 57 yıl) artroskopik Sbs tamiri uygulandı.
Yırtıkların 3’ü izole iken 15’i di¤er manﬂet yırtıkları ile kombine idi. Artroskopik
tamir için tüm hastalarda standart anteriyor ve anterosuperolateral portal
kullanıldı. 4 hastada dü¤ümsüz tamir uygulanırken di¤erlerinde dü¤ümlü tamir
uygulandı. Hastalar ameliyat öncesinde ve son kontrollerde ASES, ConstantMurley ve RC-QoL skalaları ile de¤erlendirildi. Ayrıca kas güçleri klinik olarak
kaydedildi. Takip süresi ortalama 16 aydır.
Hastaların ameliyat öncesi de¤erlendirilmesinde ASES, Constant-Murley ve
RC-QoL skalaları sırası ile 41, 28, ve 39 iken, son takipte hepsinde iyileﬂme
oldu¤u gözlendi ve sırası ile 89, 87 ve 90 olarak ölçüldü. Ameliyat öncesinde
ortala kas gücü 3.3/5 iken son kontrolde 4.5/5 oldu¤u saptandı. Sbs tamiri ile
ilgili komplikasyon saptanmadı.
Sbs yırtı¤ı ve yetmezli¤i omuzda ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Bu nedenle
klinik olarak dikkatli de¤erlendirilmeli ve tedavisi yapılmalıdır. Artroskopi ile
MR’da saptanmayan yırtıklar saptanabilir ve tedavisi güvenli ve etkili bir ﬂekilde
yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: Subskapularis, Artroskopi, Tamir

Amaç: Bu çalıﬂmada slap lezyonların kronik sıkıﬂma sendromlu hastalarda
görülme sıklı¤ını ve O’brien testinin duyarlılı¤ını araﬂtırmayı amaçladık.
Metod: Çalıﬂmaya kronik sıkıﬂma sendromu ön tanısı olan artroskopik
dekompresyon planlanan 48 hasta dahil edilmiﬂtir. Tüm hastalara operasyon
öncesinde Neer, Hawkins ve O’brien testleri yapıldı. Tüm hastalara omuz
artroskopisi yapıldı ve hastalar kronik sıkıﬂma sendromu ve slap lezyonları
açısından de¤erlendirildi. Daha sonra testlerin duyarlılıkları istatistiksel olarak
karﬂılaﬂtırıldı.
Sonuçlar: Hastaların ortalama yaﬂı 45.8’dir (da¤ılım 35-69). 48 hastanın 45’nin
subakromiyal sıkıﬂması oldu¤u; 32’sinin ise slap lezyonları ve internal sıkıﬂması
oldu¤u omuz artroskopisinde tespit edildi. Kronik sıkıﬂma sendromunda Neer
ve Hawkıns testleri için duyarlılık oranları 95.6% olarak hesaplandı, internal
sıkıﬂma ve slap lezyonlarında ise O’brien testinin sensitivitesi 94.1% olarak
hesaplandı. Testler arasında belirgin istatistiksel fark saptanmadı (p>0.05).
Çıkarımlar: Kronik sıkıﬂma sendromu olan hastaların 72.72% sinde slap
lezyonları görülmüﬂtür. Tanıda O’brien testinin, Hawkins ve Neer testi ile birlikte
kullanılmasının uygun olaca¤ını düﬂünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Kronik sıkıﬂma sendromu, O’Brien testi, SLAP lezyon
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OP-031

OP-033

SUBAKROM‹YAL ‹MP‹NGEMENT ‹LE SUBKORAKO‹D ‹MP‹NGEMENTIN
B‹RL‹KTE GÖRÜLME SIKLI⁄I VE KL‹N‹⁄E ETK‹S‹

TRANSOLEKRANON T‹P‹ D‹RSEK KIRIKLI ÇIKIKLARINDA TEDAV‹ YAKLAﬁIMI
Arel Gereli, Ufuk Nalbanto¤lu, Bar›ﬂ Kocao¤lu, Umut Akgün, Metin Türkmen
Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD ‹stanbul

Ali Ayd›n1, Vahit Y›ld›z2, Murat Topal1, Ömer Selim Y›ld›r›m, Pelin Ayd›n3,
Ayﬂenur Dostbil4, Kutsi Tuncer1
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Erzurum
2
Yeniﬂehir Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Kahramanmaraﬂ
3
Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana
Bilim Dal›, Erzurum
4
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim
Dal›, Erzurum

Amaç: Nadir görülen transolekranon tipi dirsek kırıklı çıkıklarında tedavi
yaklaﬂımını ve sonucu etkileyen etmenleri ortaya koymak.
Hastalar ve Yöntem: Olekranon kırı¤ı ile birlikte dirsek çıkı¤ı görülen 11 hasta
geriye dönük incelendi. Çalıﬂma grubunda 9 erkek 4 kadın vardı. Ortalama yaﬂ
48,5 (33-73), ortalama takip süresi 59,3 ay (19-96 ay) bulundu. Yedi hastada
2 parçalı olekranon kırı¤ı varken 4 hastada çok parçalı kırık vardı. Tüm hastalarda
ulnotroklear iliﬂki bozulmuﬂtu. Sekiz hastada eﬂlik eden radyus baﬂı kırı¤ı da
mevcuttu. Bu hastaların yedisine plak ve vidalar ile tespit uygulandı. Bir hastada
radyus baﬂı protezi kullanıldı. Dokuz hastada olekranon ve troklear çentik plak
vida sistemleri ile yapılandırıldı. Bu hastalarda takipte tekrar çıkık görülmedi.
Olekranonda iki parçalı kırık bulunan 2 hasta tel germe yöntemi ile ameliyat
edilmiﬂti. Bu hastalara takipte görülen tekrar çıkık nedeniyle plak vida sistemi
ile yapılandırma uygulandı. ‹kinci ameliyat sonrası bu hastalarda tekrar çıkık
görülmedi. Son kontrolde hastaların dirsek eklem hareket aralı¤ı ölçüldü. Nesnel
de¤erlendirme Mayo dirsek de¤erlendirme sistemi ile yapıldı. Dirsek ekleminde
artroz Broberg Morrey de¤erlendirme sistemi ile evrelendirildi.
Sonuçlar: Son kontrolde dirsek fleksiyon-ekstensiyon aralı¤ı ortalama 112°
(70-140°), ortalama fleksiyon 128° (100-140°), ortalama ekstensiyon kaybı
15,4° (0-30°) bulundu. Ortalama önkol rotasyon aralı¤ı 142,7° (120-160°)
bulundu. Ortalama Mayo dirsek de¤erlendirme puanı 90,4 (70-100) bulundu.
Son kontrolde dört hastada evre 1, dört hastada evre 2 ve iki hastada evre 3
artroz saptandı.
Tart›ﬂma: Transolekranon tipi dirsek kırıklı çıkıklarında temel sorun troklear
çenti¤in kemik bütünlü¤ünün bozulmasıdır. Bu duruma dirse¤in anterior kemik
deste¤inin bozuldu¤u radyus baﬂı kırı¤ı da ço¤u kez eﬂlik eder. Kararlı bir
dirsek eklemi elde etmek için troklear çentik ve radyus baﬂı gibi dirse¤in kemik
desteklerinin güçlü bir ﬂekilde yapılandırılması yeterlidir.Olekranon kırı¤ı basit
iki parçalı bile olsa mutlaka plak vida tespiti gibi güçlü sistemlerle onarılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: dirsek, kırıklı çıkık, transolekranon

Amaç: Çalıﬂmamızdaki amaç, kronik subakromiyal sıkıﬂma ve subkorakoid
sıkıﬂma sendromlarının birlikte görülme sıklı¤ını belirlemek ve artroskopik
subakromiyal dekompresyon sonrası hastaların klini¤ine etkisini belirlemektir.
Metod: Çalıﬂmaya kronik subakromiyal sıkıﬂma sendromu olan 40 hasta dahil
edilmiﬂtir. artroskopik subakromiyal dekompresyon öncesi ve sonrasında,
UCLA ve Constant-Murley omuz skorları de¤erlendirildi. Subakromiyal ve
korakohumeral mesafeler MRG ile ölçüldü. Wilcoxon Signed Rank testi ve
Mcnemar testi kullanılarak sonuçlar de¤erlendirildi.
Sonuç: MRG sonuçlarına göre kronik subakromiyal sıkıﬂması olan 14 (35%)
hastanın artroskopik subakromiyal dekompresyon öncesi subkorakoid sıkıﬂması
mevcuttu. Bu hastalarda ortalama korakohumeral mesafe 7.18 mm (5-11) mm
olarak ölçüldü ve hastalar ortalama 27.3 ay (da¤ılım 12-48 ay) takip edildi.
Artroskopik subakromiyal dekompresyon sonrası hiçbir hastada subkorakoid
sıkıﬂmaya rastlanmadı; ve ortalama korakohumeral mesafe 12.85mm olarak
ölçüldü. Artroskopik subakromiyal dekompresyon sonrası Constant-Murley
omuz de¤erlendirme skoru ortalama 15.55 ten 72.40 (2-52) yükseldi; ve UCLA
omuz skoru 8.10 (0-25) dan 30.95 (7-35) yükseldi. Constant-Murley omuz
de¤erlendirme skoru 15.55 (2-52) den 72.40 (2-90) a yükseldi. UCLA omuz
skoru 8.10 (0-25) dan 30.95 (7-35) e yükseldi.
Çıkarımlar: Kronik subakromiyal sıkıﬂma %35 olguda subkorakoid sıkıﬂma ile
birliktedir. Artroskopik subakromiyal dekompresyon sonrası korakohumeral
mesafe de artmıﬂtır ve hasta klini¤inde belirgin bir gerileme olmuﬂtur.
Anahtar Kelimeler: Subakromiyal sıkıﬂma, Subkorakoid sıkıﬂma, Artroskopik
subakromiyal dekompresyon
OP-032

OP-034

D‹RSEK KIRIKLI ÇIKIKLARI ‹LE B‹RL‹KTE GÖRÜLEN KORONO‹D UÇ
KIRIKLARINDA (REGAN MORREY T‹P 1) TEDAV‹ YAKLAﬁIMI

KOMPLEKS D‹RSEK KIRIKLI ÇIKIK OLGULARINDA TEDAV‹ SONUÇLARIMIZ
Yunus Güzel, Burkay Kutluhan Kaç›ra, Harun Kütahya, Onur Bilge,
Serdar Toker, Mustafa Yel
Konya Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilimdal›,
Konya

Ufuk Nalbanto¤lu, Arel Gereli, Umut Akgün, Bar›ﬂ Kocao¤lu, Mustafa Karahan
Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD ‹stanbul
Amaç: Koronoid uç kırı¤ı (Regan-Morrey tip 1) ile birlikte olan kötü üçleme
tipi dirsek kırıklı çıkıklarında tedavi yaklaﬂımı tartıﬂmalıdır.Çalıﬂmamızın amacı
tip 1 koronoid uç kırı¤ının kötü üçleme yaralanmalarında sonuca etkisini
araﬂtırmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Posterior dirsek çıkı¤ı, radius baﬂı kırı¤ı ve tip 1 koronoid
uç kırı¤ı bulunan 13 hasta çalıﬂma grubunu oluﬂturdu. Ortalama yaﬂ 46,9 (3370), ortalama takip süresi 42,6 ay (17-84 ay) bulundu. Sekiz hastada Mason
tip 2 radius baﬂı kırı¤ı varken 5 hastada tip 3 kırık mevcuttu. Regan-Morrey
sınıflamasına göre tüm hastalarda tip 1 koronoid kırı¤ı mevcuttu. Tedavide
tüm hastalara kapalı/açık reduksiyon, radius baﬂının plak/vida ile tespiti ve
lateral ba¤ tamiri uygulandı. Koronoid uç kırı¤ına yada anterior kapsüle müdahale
edilmedi. Son kontrolde hastaların dirsek eklem hareket aralı¤ı ölçüldü. Nesnel
de¤erlendirme Mayo dirsek de¤erlendirme sistemi ile yapıldı. Dirsek ekleminde
artroz Broberg Morrey de¤erlendirme sistemi ile evrelendirildi.
Sonuçlar: Ameliyat sırasında ve sonrası takipte yapılan muayenelerde dirseklerde
çıkma e¤ilimi yada tekrar çıkık saptanmadı. Son kontrolde dirsek fleksiyonekstensiyon aralı¤ı ortalama 116° (90-140°), ortalama fleksiyon 133° (110140°), ortalama ekstensiyon kaybı 16° (0-40°) bulundu. Ortalama önkol
rotasyon aralı¤ı 123° (110-140°) bulundu. Ortalama Mayo dirsek de¤erlendirme
puanı 90,3 (75-100) bulundu. Son kontrolde on hastada evre 1, üç hastada
evre 2 artroz saptandı.
Tart›ﬂma: Cerrahi olarak tedavi edilmeyen tip 1 koronoid uç kırıkları, dirsek
kırıklı çıkıklarında sonucu olumsuz etkilememektedir. Bu hastalarda dirsek
reduksiyonu, radius baﬂının sıkı tespiti ve lateral ba¤ yapılarının onarımı baﬂarılı
sonuç almak için yeterlidir. Regan-Morrey tip 1 koronoid uç kırı¤ı ile birlikte
görülen dirsek kırıklı çıkıkları kötü üçleme dahilinde de¤erlendirilmemelidir.
Anahtar Kelimeler: dirsek, kırıklı çıkık, kötü üçleme

Kompleks dirsek çıkıkları sıklıkla instabildir, cerrahi tedavi gerektirir ve ciddi
komplikasyonlarla seyredebilen vakalardır.
A¤ustos 2008 ile Ekim 2011 tarihleri arasında 14 kompleks dirsek çıkı¤ı olan
hasta cerrahi olarak tedavi edildi. Hastalar ortalama 21 ay (4–42 ay) takip
sonrası de¤erlendirildi. Hastaların 11’i erkek (%73) ve 3’ü kadındı (%27).
Ortalama yaﬂ 31 (6–62 yaﬂ) yıl idi. Hastaların 2’sinde olekranon kırı¤ı, 1’inde
humerus distal parçalı kırı¤ı, 2’sinde medial epikondil kırı¤ı, 1’inde lateral
epikondil kırı¤ı, 1’inde lateral kondil kırı¤ı mevcuttu. 6 hastada radius baﬂı kırı¤ı
ve bunların 3’ünde ek olarak koronoid kırı¤ı da bulunmaktaydı. Kondil ve
epikondil kırı¤ı olan 4 hastaya kapalı redüksiyon ve K telleri ile tespit yapıldı.
Olekranon kırı¤ı olan 2 hastada gergi bandı tekni¤i uygulandı. Humerus distal
uç parçalı kırı¤ı olan bir hasta minivida ile tespit edildi. Çok parçalı radius baﬂı
kırı¤ı olan 2 hastaya radius baﬂı protezi yapıldı. 4 hastada minivida ve miniplakla
radius baﬂı tespit edildi. Koronoid kırı¤ı olan 3 hastanın 1’ine tespit, 1’ine
eksizyon, 1’ine de cerrahisiz takip uygulandı. Lateral ve medial kollateral ba¤
lezyonu olan bir hastada her 2 ba¤ dikiﬂ ankor ile tespit edildi.
Hastalar ortalama 21. ayda Roberts kriterleri kullanılarak de¤erlendirildi.
Sonuçlar 4 hastada (%28) çok iyi, 5 hastada (%35) iyi, 3 hastada (%21) orta
ve 2 hastada (%14) kötüydü.
Sonuçları iyi olan hastaların çocuk yaﬂlarda olması ve ba¤ hasarının bulunmaması
tedavi baﬂarısını artırmıﬂtır. Daha kompleks ve ba¤ hasarı ile birlikte daha uzun
hareketsizlik dönemi gerektiren hastalarda ise yeterli fonksiyonel sonuç
alınamamıﬂtır.
Anahtar Kelimeler: dirsek çıkı¤ı, koronoid kırı¤ı, radius baﬂı kırı¤ı
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OP-035

OP-037

AKUT D‹RSEK KIRIKLI ÇIKIK OLGULARINDA ANKONEUSPLAST‹

HUMERUS ﬁAFT KIRI⁄IYLA B‹RL‹KTE ‹PS‹LATERAL ATLANMIﬁ D‹RSEK
ÇIKI⁄I: OLGU SUNUMU

Mehmet Hakan Özsoy, Metin Iﬂ›k, Abdurrahman Sakao¤ullar›, Hac› Mustafa
Özdemir, Mehmet Yücel, Veysel Ercan Dinçel, Abdullah ‹yigün
SB Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i

Özgür Karakoyun1, Metin Küçükkaya2
1
Kastamonu Münif ‹slamo¤lu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Kastamonu
2
‹stanbul Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Giriﬂ: Dirsek kırıklı çıkık olgularında radius baﬂı parçalı kırı¤ının öncelikli tedavisi
primer osteosentezdir. Osteosentez mümkün de¤ilse radius baﬂı replasmanı
önerilen tedavidir. Radius baﬂı artroplastisinde, radius baﬂı anatomisi ve
radiokapitellar eklem iliﬂkisinin protez ile sa¤lanmasında sorunlar mevcuttur.
Ayrıca aseptik gevﬂeme, protez çıkı¤ı, protrüzyon ve yükseklik farkı gibi
komplikasyonlar bildirilmektedir.
Bu çalıﬂmanın amacı; dirsek kırıklı çıkık olgularında, primer osteosentezin
mümkün olmadı¤ı radius baﬂının parçalı kırıklarında, lateral ve medial yapıların
onarımına ilaveten radius baﬂı rezeksiyonu ve ankoneus artroplastisinin
sonuçlarını incelemektir.
Yöntem: Çalıﬂmaya ortalama yaﬂları 42,2 (38-46 yıl) olan 5 hasta (3 erkek, 2
kadın) dahil edilmiﬂtir. Lateral giriﬂimle lateral kapsüloligamentöz yapıların
onarımı ve radius baﬂı eksizyonu ile bu bölgeye ankoneusplasti uygulandı.
Medial giriﬂimle de medial kollateral ba¤ onarımı ve ulnar sinir anterior
transpozisyonu yapıldı. Dört hasta akut dönemde opere edildi. Bir hafta sonra
baﬂvuran (radius baﬂı rezeke edilmiﬂ olarak) 1 hastaya medial onarıma ilaveten
serbest otolog palmaris longus tendon grefti ile medial ba¤ rekonstrüksiyonu
yapıldı.
Bulgular: Ortalama takip süresi 4,2 yıldır (2 – 8 yıl). Beﬂ hastanın son takipteki
ortalama Mayo dirsek performans skoru 91 (Mükemmel, 85-100), ortalama
Oxford dirsek skoru 41,4 (Tatmin edici düzeyde eklem fonksiyonu kazanılmıﬂ
olup baﬂka bir tedavi gerektirmemektedir, 38-44), ortalama DASH skoru 13,76,
ortalama Mayo el-bilek skoru 91 idi. Elbilek yumruk sıkarak stres PA grafilerinde
ortalama 2,01 mm (0,14-2,93 mm) radial kısalma saptandı. Son takipte hiçbir
hastada el-bilek a¤rısı saptanmadı. Ortalama fleksiyon 125° (120-135) idi.
Ortalama 10° ekstansiyon kaybı (5-25) mevcuttu. Ön kol supinasyonda (dirsek
ekstansiyonda iken) ortalama 20° kayıp mevcuttu. Hiçbir hasta günlük iﬂlerinde
zorlanma bildirmedi.
Ç›kar›mlar: Medial ve lateral yapıların primer onarımı ve ankoneusplasti ile
dirsek stabilitesi ve fonksiyonlarının geri kazanılması mümkündür. Ankoneusplasti
ayrıca daha az maliyetli bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: ankoneusplasti, dirsek çıkık, radius baﬂı

Giriﬂ: Dirsek eklemi, eriﬂkinlerde en çok çıkan ikinci eklemdir. Humerus ﬂaft
kırıkları ile birlikte ipsilateral dirsek çıkı¤ı çok nadir görülmektedir ve baﬂlangıçta
dirsek çıkı¤ı atlanabilmektedir. Bu olgu sunumunda amacımız humerus ﬂaft
kırıklarıyla birlikte dirsek çıkıklarının da görebilece¤ine dikkati çekmektir.
Olgu: 23 yaﬂında bayan hasta araç dıﬂı trafik kazası sonrası acil servise
baﬂvurmuﬂ. Hastanın çekilen grafilerinde sol humerus ﬂaft kırı¤ı tanısı konarak
hastaya “hanging cast” alçı yapılmıﬂ. Hastanın kolunda aﬂırı ödem oldu¤undan
dolaﬂım takibi amacıyla 1 gün hastaneye interne edilmiﬂ. Hasta humerus kırı¤ı
nedeniyle aylık grafi kontrollerine ça¤rılmıﬂ. Hastanın 3. Ayda yapılan kontrolünde
alçı çıkarılmıﬂ ve kırık hattında patolojik hareket oldu¤u saptanması üzerine
hasta poliklini¤imize yönlendirildi. Hastanın 3. Ayında yapılan muayene ve
çekilen grafilerinde sol humerus ﬂaft kırı¤ı ve ipsilateral dirsek çıkı¤ı oldu¤u
saptandı. Hastanın nörolojik muayesinde hasar saptanmadı. Hastanın dirse¤i
kapalı olarak redükte olmaması üzerine, genel anestezi altında açık redüksiyon
yapıldı. Operasyon esnasında dirsek eklemi stabil bulunmaması üzerine menteﬂeli
dirsek fiksatörü tatbik edildi. Humerus kırı¤ı tübüler eksternal fiksatör ile tespit
edildi. Hastaya postop 3 gün pasif olarak fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri
baﬂlandı. 6. Haftada hastanın fiksatörü çıkarıldı ve humerus kırı¤ı için TSF tipi
sirküler eksternal fiksatör tatbik edildi. Hasatanın 4. ay takibinde dirsek eklemi
stabil ve 120 derece fleksiyon yapabilmekte 30 derece ekstansiyon kaybı
mevcuttu.
Sonuç: Humerus ﬂaft kırıklarıyla birlikte dirsek çıkı¤ı çok nadir de olsa
görülebilmektedir. Bu tür vakalar, dirsek çıkı¤ının tedavisinde eksternal fiksatör
kullanılması nedeniyle humerus kırı¤ının tedavisinin de eksternal fiksatör ile
yapılmasını gerektirmektedir. Bu durumda kırı¤ın tedavisini zorlaﬂtırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: dirsek çıkı¤ı, humerus kırı¤ı, eksternal fiksatör

OP-036

OP-038

KOMPLEKS D‹RSEK ÇIKI⁄ININ CERRAH‹ TEDAV‹S‹: EN SIK GÖRÜLEN EKLEM
‹Ç‹ KIRIK VE BA⁄ YARALANMASI HANG‹S‹D‹R? CERRAH‹ TEDAV‹DE
SIRALAMA NASIL OLMALIDIR?

KAP‹TELLUM VE TROKLEA KIRIKLARININ CERRAH‹ TEDAV‹S‹N‹N GEÇ DÖNEM
SONUÇLARI VE GÖRÜLEN KOMPL‹KASYONLAR

Mehmet O¤uz Durakbaﬂa, Serkan Kahraman, Mehmet Kuyumcu, Fatih Çetinkaya
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoji
Klini¤i

Mehmet O¤uz Durakbaﬂa, Gürkan Gümüﬂsuyu, Mutlu Güngör, Mehmet Nurullah
Ermiﬂ
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i

Amaç: Kompleks dirsek çıkı¤ı (KDÇ) olan olguların klinik sonuçlarını, en sık
görülen eklem içi kırık ve ba¤ yaralanmasını ve tedavi basamaklarını bildirmektir.
Gereç-Yöntem: 2009-2011 tarihleri arasında cerrahi giriﬂim yapılan KDÇ olan
6 hasta geriye dönük de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastaların beﬂi erkek biri kadın, yaﬂ ortalaması 36 (17-50) yıldı.
Etyoloji, iki hastada merdivenden düﬂme, iki hastada basit düﬂme, bir hastada
yüksekten düﬂme, bir hastada motorsiklet kazası ﬂeklindeydi. Travma dört
hastada dominant, 2 hastada non-dominant taraftaydı. Çıkı¤a üç hastada radius
baﬂı+koronoid çıkıntı, bir hastada radius baﬂı+olekranon, bir hastada lateral
kondil+koronoid çıkıntı ve bir hastada radius baﬂı+koronoid çıkıntı+olekranon
ve proksimal ulna kırıkları eﬂlik ediyordu. Üç hastada lateral kollateral ligaman
kompleksi, bir hastada pronator kas grubu ve medial kollateral ligaman rüptürü
vardı. Dört hastada lateral, iki hastada medial+lateral insizyon kullanıldı. Bir
hastada radius baﬂı protezi, iki hastada radius köﬂe kırı¤ına eksizyon, iki hastada
radius baﬂı kırı¤ına mini vida, iki hastada koronoid çıkıntı kırı¤ının ankor ile
tamiri, iki hastada olekranon kırı¤ına plak-vida osteosentezi, üç hastaya lateral
kollateral ligaman komleksi tamiri ve bir hastaya pronator kas grubu tamiri
yapıldı. Transolekranon kırıklı çıkı¤ı olan bir hastada postoperatif 2. ayda
olekranon üzerindeki pla¤ın cilt tahriﬂine ba¤lı infeksiyon geliﬂti. Pla¤ın tahriﬂe
neden olan kısmı kesilerek çıkarıldı ve olekranon kırı¤ındaki hatalı kaynama
düzeltilerek Kirschner teli ve gergi bandı yöntemi uygulandı. Mayo dirsek
performans indeksine göre bu hastada orta, di¤er beﬂ hastanın ikisinde çok
iyi, üçünde iyi sonuç elde edildi.
Sonuç: Bu çalıﬂmada KDÇ’nda en sık rastlanılan eklem içi kırı¤ın radius baﬂı
ve koronoid çıkıntı kırı¤ı, en sık yaralanan ba¤ın lateral kollateral ligaman
kompleksi oldu¤u gözlenmiﬂtir. KDÇ’nın cerrahi tedavisinde ilk olarak dirse¤in
lateral kompartmanı (lateral kollateral ligaman kompleksi ve radius baﬂı)
onarılmalıdır. Transolekranon kompleks çıkıklarda olekranon tespit edilmelidir.
Bu onarımlara ra¤men dirsek ekstansiyonda çıkıyorsa sırasıyla anterior (koronoid
çıkıntı) ve medial kompartman (pronator grup kaslar ve medial kollateral
ligaman)onarımı yapılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: kompleks dirsek çıkı¤ı, radius baﬂı, koronoid çıkıntı

Amaç: Cerrahi tedavi edilen humerus distal koronal plan kırıklarının geç dönem
sonuçlarını ve görülen komplikasyonları bildirmektir.
Gereç-Yöntem: 2003-2009 yılları arasında cerrahi tedavi edilen humerus distal
koronal plan kırı¤ı olan 15 hasta geriye dönük olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: Hastaların beﬂi erkek, 10’u kadın, yaﬂ ortalamaları 36(11-76)yıl,
ortalama izleme süresi 50(21-91)aydı. Dubberley sınıflandırmasına göre iki tip
1, altı tip 2, yedi tip 3 kırık vardı. Sekiz hastada lateral epikondil kırı¤ı(LEK)
mevcuttu. Travma ile ameliyat arası geçen süre ortalama 8(1-19)gündü.
Hastaların 11’inde lateral, dördünde posterior giriﬂim uygulandı. Bir kırık dıﬂında
tespit anteroposterior gönderilen baﬂsız vidalarla sa¤landı. Ameliyat sonrası
hemen aktif hareket baﬂlandı. Heterotopik ossifikasyon(HO) proflaksisi için
Indomethazine(3x25mg/gün) üç hafta süreyle kullanıldı. Kırıkların biri dıﬂında
tümü üç ay içerisinde kaynadı. Ortalama Mayo dirsek performans indeksi
(MEPI)skoru 83.3(60-100) idi; yedi olguda mükemmel, iki olguda iyi, altı olguda
orta sonuç elde edildi. Avasküler nekroz(AVN) insidansı %27, dejeneratif
artrit(DA) %40, HO %47 olarak bulundu. Tip 1, 2 ve 3 kırıkların ortanca MEPI
skoru sırasıyla 100(IQR 95-100), 100(IQR 95-100) ve 65(IQR 60-70) idi. Tip
3 kırıklarının ortanca MEPI skoruyla tip 1 ve tip 2 kırıklarınınki arasında anlamlı
fark vardı (p=0.037, p=0.002). AVN ve eklem basamaklaﬂması ile DA geliﬂimi
arasında anlamlı iliﬂki mevcuttu (p=0.004, p=0.002). HO(+) grupta LEK görülmesi
HO(-) gruba göre anlamlı derecede yüksekti (p=0.004). Travma ile ameliyat
arasında geçen süre ile AVN, DA geliﬂmesi ve MEPI de¤erleri arasında anlamlı
iliﬂki saptanmadı (p=0.753, p=0.955, p=0.787).
Sonuçlar: Kapitellum ve troklea kırıkları eklem içi serbest kırıklar olmalarına
ra¤men cerrahi tedavileri sonrası kaynama sorunu nadiren yaﬂanmaktadır.
Dubberley tip 1 ve tip 2 kırıklarda mükemmel sonuç elde edilmekte, tip 3
kırıklarda özellikle posterior parçalanmanın oldu¤u B tipi kırıklarda AVN ve
eklem basamaklaﬂması geliﬂmekte ve bu iki ölçüt DA’i davet etmektedir. LEK’nın
eﬂlik etti¤i olgularda HO görülme riski yüksektir. Travma ile ameliyat arası
geçen süre sonucu olumsuz etkilememektedir.
Anahtar Kelimeler: kapitellum ve troklea kırıkları, avasküler nekroz, heterotopik
ossifikasyon

123

7. OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹
7th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

OP-039

OP-041

ER‹ﬁK‹N KAP‹TELLUM KIRIKLARINDA UYGULANAN CERRAH‹ TEDAV‹N‹N
FONKS‹YONEL SONUÇLARI

KLAV‹KULA KIRIKLARINDA K‹L‹TL‹ PLAK UYGULAMA SONUÇLARI
Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ali Erﬂen2, Ata Can Atalar1, Hayati Durmaz1, Mehmet
Demirhan
1
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
2
K›z›ltepe Devlet hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Kerem Bilsel1, Ata Can Atalar2, Mehmet Erdil1, Mehmet Kap›c›o¤lu2, Hasan
Hüseyin Ceylan1, Cengiz ﬁen1, Mehmet Demirhan
1
Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, ‹stanbul
3
Koç Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

Amac: Deplase klavikula kiriklarinda uyguladigimiz kilitli anatomik plak ile
osteosentez yonteminin sonuclari retrospektif olarak degerlendirildi.
Gerecler-Yontem: 2007-2010 yillari arasinda klavikula kirigi tanisiyla operatif
olarak tedavi edilen 42 hastadan anatomik kilitli plak uygulanan 34 hasta ( 22
erkek, 11 kadin; ort yas 37,5;dagilim 17-66) calismaya alindi. Bir olguda ise
bilateral klavikula kirigi vardi. 15 olguda ek yaralanmalar mevcut idi. ( 6 kot
kirigi, 4 humerus diafiz kirigi, 1 hastada brakial pleksus hasarı,2 radius distal
uc kirigi,1 glenoid boyun kirigi, 1 ramus pubis inferior kirigi.. 7 olgu öncelikli
konservatif takip edilip sonrasında semptomatik kaynamama geliﬂen hastalardı.
4 olguda plak ile osteosenteze ek olarak grefonaj yapildi. Klinik ve radyolojik
sonuclar DASH ve Constant skorlari ile degerlendirildi. Olgular ortalama 21
ay( dagilim 3 ay-50 ay) sureyle takip edildi.
Sonuclar: Tum olgularda ortalama 12,1 haftada, kaynamama nedeniyle opere
edilen hastalarda kaynama ortalama 18,6 haftada kaynama saglandi. Ortalama
Quick DASH skoru 17,9; ortalama Constant skoru 79,4 idi. Kaynamama sonrası
opere edilen hastaların skorlarıyla primer kırık tespiti yapılan hastaların skorları
kıyaslandı¤ında primer kırık tespiti yapılan hastaların fonksiyonel skorları daha
iyiydi ama istatiksel olarak anlamlı de¤ildi.(p>0.05) Hastaların 3 tanesinde karsi
klavikulaya gore 1 cm kisalik, 4 hastada ise omuz asimetrisi tespit edildi. Eslik
eden ipsilateral ust ekstremite yaralanmasi olan 8 vakada ortalama constant
skoru( 58,3) belirgin olarak daha dusuk olarak tespit edildi. (p < 0,05)
Yaﬂ,cinsiyet,dominant taraf kıyaslamalarında istatiksel olarak skorlamalarda
anlamlı fark tespit edilmedi.(p>0,05)
Cikarimlar: Kilitli plak ile osteosentez yontemi eriskin deplase klavikula
kiriklarinda guvenle tercih edilebilecek tedavi yontemidir. Konservatif takip
sonrasında kaynamama tedavisinde greftleme ile kilitli plak uygulaması öncelikli
tedavi seçenekleri arasında olmalıdır.Eslik eden ipsilateral ust ekstremite
yaralanmalarinin klavikula kiriklarinda elde edilecek fonksyonel sonuclara
etkisinin oldugu bilinmelidir. Klavikula kirikli olgularda eslik eden kot kirigi
ihtimali unutulmamalidir.
Anahtar Kelimeler: Klavikula kır¤ı, Kilitli plak

Giriﬂ: Eriﬂkinlerde izole kapitellum kırı¤ı nadir görülen dirsek yaralanmasıdır.
Tedavi edilmedi¤inde ya da geç kalındı¤ında eklem fonksiyonları kötü etkilenir.
Dirsek eklemini ilgilendiren di¤er kırıklarda oldu¤u gibi kapitellum kırıklarında
da erken mobilizasyona izin veren anatomik fiksasyon tedavide esastır.
Çalıﬂmamızın amacı kapitellum kırı¤ı nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan
hastaların radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarını araﬂtırmaktır.
Materyal and Metod: 2001 – 2011 yılları arası iki merkezde tedavi gören,
iskelet matüritesi tamamlanmıﬂ, yaﬂ ortalaması 45,3 (16-70) olan 18 kapitellum
kırı¤ı vakasını (12 kadın, 6 erkek) retrospektif olarak inceledik. Hastalarda ek
bir osseöz patoloji veya nörovasküler defisit yoktu. Travma mekanizmalarında,
8 hastada açık el üzerine, 6 hastada fleksiyonda iken dirse¤in üzerine düﬂme,
2 hastada ise künt travma mevcuttu. Bryan ve Morrey tarafından tanımlanmıﬂ
ve McKee tarafından modifiye edilmiﬂ, kırı¤ı 4 tipe ayıran sınıflama kullanıldı.
7 hastada Tip 4(koronal makaslama), 5 hastada Tip 3 (parçalı), 6 hastada ise
Tip 1(Hahn Steinthal) kırık mevcuttu. Cerrahi seçenek olarak tüm hastalarda
açık redüksiyon ve internal anatomik tespit uygulanmıﬂtı. 13 hastada tam yivli
baﬂsız kanüllü vida, 3 hastada normal kanüllü vida, 2 hastada ise Herbert vidası
ile tespit yapılmıﬂtı. Tüm hastalara en geç birinci haftada erken hareket
baﬂlanmıﬂtır. Postoperatif dönemde hiçbir hastada avasküler nekroz, kaynamama,
hetertopik ossifikasyon, artroz ve nörovasküler problem görülmezken, implant
çıkartılması da yapılmamıﬂtır. Ortalama 43,1 aylık (8- 120) takip sonrasında
hastalara direkt radyografik incelemeyle beraber dirsek ekleminin fonksiyonları,
hareket açıklı¤ı ve stabilite de¤erlendirilmesi için Mayo dirsek performans ve
DASH skorları uygulandı.
Sonuçlar: Yapılan takip kontrolleri sonrasında hastalarda iyi hareket açıklı¤ına
sahip stabil ve a¤rısız dirsek eklemleri oldu¤u gözlendi. Ortalama ekstansiyon
defisitlerinin 8,9°, fleksiyon açılarının ise 132,8° oldu¤u görüldü. Hastaların
ortalama Mayo dirsek performans skoru 86,7 (±14,7), ortalama DASH skoru
ise 18,7 (±20,4) oldu¤u görüldü. Bu sonuçlar ıﬂı¤ında eriﬂkin izole kapitellum
kırıklarının tedavisinde uygulanan erken harekete izin verebilen stabil anatomik
redüksiyon ve internal tespitinin iyi fonksiyonel sonuçlar verdi¤i kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: kapitellum kırı¤ı, eriﬂkin, internal fiksasyon

OP-040

OP-042

2011 VAN DEPREM‹NDE ÜST EKSTREM‹TE KAS ‹SKELET YARALANMALARININ
KL‹N‹K PROF‹L‹

TREATMENT OF TYPE II DISTAL CLAVICULAR FRACTURES BY OPEN
REDUCTION INTERNAL FIXATION WITH AO LOCKING HOOKED CLAVICLE
PLATE

Gökay Görmeli1, Cemile Ayﬂe Görmeli2, Recep Dursun3
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Van
2
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji klini¤i, Van
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Acil T›p Klini¤i, Van
1

Ashok Kumar Dawar
Orthopaedics Department, ESI Hospital,Okhla, New Delhi 110020
Objective: Type II fractures of lateral third of clavicle are complex injuries with
a high incidence of non-union.Consequently,many authors advocate primary
surgical intervention. In this study,we present our experience in treating these
fractures primarily by open reduction and internal fixation with AO locking
hooked clavicular plate.
Methods:11 patients (mean age 32 years) of unstable Neer type II distal clavicle
fractures were primarily treated by open reduction internal fixation with AO
titanium locking hooked clavicular plate. Shoulder movements were started
on second day of surgery. All cases were evaluated clinically and radiologically.
Plate was removed after 4 months. Mean followup was 12 months.
Results: All the fractures united in 12 weeks(Range 10-16 weeks). Complications
like infection or implant failure were not observed. Stress fracture was observed
in one case. All patients regained most of pre-surgery range of shoulder
movements after surgery. Mean constant score 4 weeks after surgery was 88
which increased to 94 after removal of plate. All patients joined duty in 4-6
weeks.
Conclusion: Locking hooked clavicle plate fixation is good alternative for
treatment of type II distal clavicle fractures without significant complications.
The most important advantage of this plate is that shoulder movements can
be started early resulting in faster functional recovery and mechanics of
acromio-clavicular joint is not disturbed. The only disadvantage of this method
is the need for second surgery for plate removal.
Keywords: clavicular fractures, hooked clavicle plate, acromio-clavicular joint

Amaç: 2011 Van depreminde Van Bölge E¤itim ve Araﬂtırma Hastanesi’ne
baﬂvuran üst ekstremite travmalarının tanımlayıcı analizi sunarak daha sonraki
deprem felaketlerine yanıt için kaynak oluﬂturmaktır.
Metod: Kas iskelet yaralanması bulunan toplam 285 hasta kabul edildi. Yaralanma
profili, yakınmalar, hasar yerleﬂimleri ile tipleri, tedavi ve prognoz bilgilerini
içeren tıbbi kayıtlar geriye dönük olarak de¤erlendirildi.
Bulgular: 285 hastadan 144’ünde kırık öyküsü vardı. Üst ekstremite kırı¤ı
sayısı 65 (%22,1) olarak saptandı. Kırıkların 23’ünde (%7.8) humerus kırı¤ı,
16’sında (%5.4) radius kırı¤ı, 12’sinde (%4.1) ulna kırı¤ı 13’ünde (%4.4) ise
metakarp ve falanks kırı¤ı izlendi. 65 kırıktan 31’i (%47.6) çoklu kırık, 12’si
(%18.4) ise parçalı kırıktı. Cerrahi prosedürler debridman, kapalı redüksiyon
ve eksternal fiksasyon, açık redüksiyon ve internal fiksasyon olarak uygulandı.
Sonuç: Deprem felaketi sonrası mortalite ve morbidite oranını azaltmak için;
erken ve etkili triaja önem verilmeli, hastalar hastaneye nakledildikten sonra
hastaların klinik özelliklerine göre tedavi uygulanmalı ve birçok klini¤in birbiriyle
uyumlu ve iﬂbirli¤i içerisinde çalıﬂmaları gerekmektedir. Koﬂullar zor olsa da
iyi bir kayıt sistemi, yaﬂanacak olası felaketlere yol gösterici olacaktır.
Anahtar Kelimeler: deprem, üst ekstremite, yaralanma profili
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OP-043

OP-044 Devam›

ARTROSKOP‹K OMUZ CERRAH‹S‹NDE ROP‹VAKA‹N KULLANIMLI ANALJEZ‹K
YÖNTEMLER‹N‹N KARﬁILAﬁTIRILMASI

de¤iﬂimi verileri Normal Da¤ılıﬂ gösterdi¤inden tanımlayıcı istatistikler çizelgelerde
ortalama±SD olarak ifade edildi. Preoperatif ısılar kovariyet olarak kullanılarak,
bu de¤erlere göre düzeltilmiﬂ postoperatif ısı ortalamalarının ANCOVA analizi
yapıldı. Ateﬂin oluﬂumundaki risk faktörlerini belirlemede cinsiyet, tanı, cerrahi,
süre kullanılarak risk oranları hesaplandı. Delta ısı, yaﬂ normal da¤ılıma uydu¤u
için paired samples-t, preoperatif ısı ve süreler için Mann Whitney U testi
uygulandı. Kategorik verilerin karﬂılaﬂtırılmasında ki-kare kullanıldı. Önemlilik
düzeyi olarak α=0.05 de¤eri esas alındı.
Bulgular: Artroskopik ve artroskopi+mini open uygulanan gruplar arasında
cinsiyet, ameliyat süresi, preoperatif vücut ısıları arasında fark yoktu (p>0.05).
Delta ısı artroskopi grubunda 1.23±0.76 0C, di¤er grupta 0.8±0.49 0C idi
(p<0.05). Postoperatif ısı artıﬂında süre, cinsiyet ve tanı bir risk faktörü de¤ildi.
Cerrahi yöntem ısı artıﬂında bir risk faktörü olarak bulundu (p=0.021). Isı
4.saatte yükselmeye baﬂlayıp, antipiretik sonrası 6.saatte normale indi.
Sonuç: Artroskopik ve artroskopi+miniopen yöntemleri karﬂılaﬂtırıldı¤ında;
subfebril ısı artıﬂı artroskopik grupta daha yüksekti. Hastaya uygulanan cerrahi
yöntemin artroskopik veya artroskopi+miniopen olması subfebril ısı artıﬂında
bir risk faktörüdür. Ancak subfebril ısı artıﬂının patofizyolojisini açıklamamız
için daha geniﬂ serilere gerek oldu¤unu düﬂünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Omuz Artroskopisi, Komplikasyon, subfebril ısı

Baransel Sayg›1, Özgür Karaman1, Murat Bezer2, Emre Ketenci3,
Mustafa Karahan
1
Fatih Sultan Mehmet E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji
Klini¤i, ‹stanbul
2
Marmara Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
Haydarpaﬂa E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
Amaç: Artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası ropivakain’in subakromial boﬂluk
içi pompa ile kullanımının a¤rıyı azaltmaktaki gerçek etkinli¤inin
de¤erlendirilmesidir. Morfin-ketorolak-ropivakain karıﬂımına, sonrası uygulanan
subakromial ropivakain infüzyonunun yapılan olgularda a¤rı kesici etkinli¤inin
saptanmasıdır.
Yöntem: 36 hasta rastgele üç gruba ayrıldı. Subakromial dekompresyon ve
rotator kılıf tamirleri, artroskopik olarak genel anestezi altında ﬂezlong
pozisyonunda yapıldı. Grup 1 ve 2’deki hastaların subakromial boﬂluklarına
kateter yerleﬂtirildi. Tüm hastalara operasyon bitiminde uyandırılmadan, 15 ml
% 0.5’lik ropivakain, 15 mg ketolorak, 4 mg morfin sülfat karıﬂımı subakromial
aralıklarına uygulandı. Grup 1’de ek olarak 100 ml % 0.5 ropivakain içeren bir
a¤rı pompası 4ml/saat hızında gidecek ﬂekilde konuldu. Grup 2’de ek olarak
4ml/saat hızında gidecek ﬂekilde 100 ml serum fizyolojik (plasebo) içeren bir
a¤rı pompası kondu. Grup 3’te hiçbir ek uygulama yapılmadı. A¤rı seviyeleri
Görsel Analog Skalası (GAS) ile de¤erlendirildi.
Bulgular: 12 erkek, 19 kadın hasta çalıﬂmaya alındı. Ameliyat sonrası ilk 1.
saatte a¤rı skorları açısından gruplar arasında fark yoktu. Bunu takip eden 24
saat boyunca a¤rı ölçümlerinde (GAS), Grup 2’deki hastaların di¤er iki gruba
göre anlamlı olarak daha az a¤rısı oldu¤u ve daha az a¤rı kesici kullandı¤ı
görüldü (p<0.05). Aynı gün için 1. ve 3. gruplardaki hastaların a¤rı skorlarında
anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Geriye kalan takip süresi boyunca tüm gruplardaki
hastaların a¤rı skorları arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0.05). Bunun yanında
gruplar arasında klinik ve omuz constant skorları açısından fark olmadı¤ı
(p>0.05); fakat grupların kendi içlerinde ameliyat öncesine göre klinik ve omuz
constant skorları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir düzelme oldu¤u
(p<0.05) görüldü.
Ç›kar›mlar: Artroskopik rotator kılıf onarımı sonrası yapılan tek bir ropivakainketolorak-morfin karıﬂımının bu karıﬂıma ek olarak konulan 24 saatlik ropivakain
a¤rı pompası infüzyonu kadar etkili oldu¤u görülmüﬂtür. Plasebonun daha
etkili oldu¤u ropivakainin uzun dönem, klini¤i etkileyecek etkisinin olmadı¤ı
görülmüﬂtür. Subakromial boﬂlu¤a uygun bir analjezinin yapılması durumunda
a¤rı pompasına gerek duyulmayabilece¤i belirlenmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: artroskopi, omuz, ropivakain

OP-045
COMPARISON OF ACTIVE AND PASSIVE MEASUREMENTS OF SHOULDER
PROPRIOCEPTION IN HEALTY INDIVIDUAL
Meriç Ünal1, Banu Dilek2, Selmin Gülbahar2, Elif Akal›n2, Devrim Akseki3,
Halit P›nar4
1
Isparta özel ﬂifa hastanesi ortopedi ve travmatoloji Klini¤i
2
Dokuz eylül üniversitesi fizik tedavi ve rehabilitasyon AD
3
Bal›kesir üniversitesi ortopedi ve travmatoloji AD
4
Dokuz eylül üniversitesi ortopedi ve travmatoloji AD

OP-044
OMUZ ARTROSKOP‹S‹ SONRASI SUBFEBR‹L ISI ARTIﬁI
2

3

Background Data and Purpose: Importance of proprioception in the treatment
and prevention of sports injuries has become increasingly clear. Measurement
of proprioception is still controversial and no standard method exists. The
purpose of this study was to determine the differences between active and
passive measurements of shoulder proprioception in healthy volunteers.
Materials-Methods: Twentytwo women, 12 men, total 34 healthy volunteers
with normal shoulders whose ages were between 22 and 29 (av. 26.18) were
included in the study. Proprioceptive level was measured from the dominant
extremity with the technique of both active and passive joint position sense
by a isokinetic dynamometer. 00 neutral and 300 external rotation were selected
as the starting positions, and the tests were done at 100 internal and 100
external rotation positions from these angles. A total of eight comparisons
were done according to these parameters. Statistical analyses were done by
Wilcoxon Ranked Sign test.
Results: Significant differences were found between reproduction errors of
target angles between passive and active measurements at all degrees(p<0.05).
We found significant difference between active and passive measurements at
internal and external rotation from 0 degree position(p<0.05) and also there
were significant difference found at internal and external rotation from 30
degree external rotation position(p<0.05)
Conclusion: Active and passive testings of proprioception seem to give different
results. These differences should be kept in mind during proprioception
measurements.
Keywords: shoulder, proprioception, joint position sense

1

Ahmet Piﬂkin, Ebru Kelsaka , Eyup Ça¤atay Zengin, Yüksel Bek , Birol Gülman ,
Murat Erdo¤an1
1
Ondokuzmay›s Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Samsun
2
Ondokuzmay›s Üniversitesi T›p Fakültesi Anesteziyoloji ABD Samsun
Ondokuzmay›s Üniversitesi T›p Fakültesi Biyoistatistik ABD Samsun
Giriﬂ: Omuz artroskopisinde literatürde birtakım komplikasyonlardan bahsedilse
de postoperatif vücut ısısı artıﬂından bahsedilmemektedir. Çalıﬂmamızda,
klini¤imizde artroskopi uyguladı¤ımız omuz hastalarının retrospektif
de¤erlendirmesinde gözlemledi¤imiz postoperatif ısı artıﬂını sunduk.
Materyal-Metod: Klini¤imizde 24.12.2009-31.12.2011 tarihleri arasında
artroskopik ve artroskopi+miniopen yöntemle ameliyat edilen 56 hasta
retrospektif de¤erlendirildi. 34 sıkıﬂma sendromlu hastanın 20’si artroskopik,
14’ü miniopen, 22 rotator manﬂet lezyonlu hastanın 6’sı artroskopik, 16’sı
miniopen yöntemle ameliyat edildi. Olguların yaﬂ, cinsiyet, operasyon süresi,
tanı, preoperatif ve postoperatif 24 saatlik izlem formları incelendi. 37 0C’nin
üzeri ısı subfebril ateﬂ olarak kabul edildi. Postoperatif gözlenen en yüksek ısı
ile preoperatif ısı arası fark delta ısı olarak hesaplandı.
Çalıﬂmanın örneklem büyüklü¤ü, %95 Güven aralı¤ı,% 80 power, 0.8 birim
etki büyüklü¤ü, 1 birimlik standart sapma de¤erleri için hesaplandı¤ında
gruplarda 27 hastanın yeterli oldu¤u belirlendi. Delta ısı olarak adlandırılan ısı

125

7. OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹
7th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

OP-046

OP-048

EFFECT OF HOT APPLICATION ON SHOULDER PROPRIOCEPTION IN NORMAL
INDIVIDUALS

PROKS‹MAL HUMERUS KIRIKLARINDA K‹L‹TL‹ PLAK UYGULAMALARININ
FONKS‹YONEL SONUÇLARI
Murat Sayl›k1, Kemal Gökkuﬂ2, ‹rfan Bilgesoy3
Bahar Hastanesi Bursa
2
Memorial Hastanesi Antalya
3
‹negöl Devlet Hastanesi

Meriç Ünal1, Banu Dilek2, Selmin Gülbahar, Elif Akal›n2, Devrim Akseki3,
Halit P›nar4
1
Isparta Özel ﬂifa Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon AD
3
Bal›kesir Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD
4
Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD

1

Background Data and Purpose: Proprioception has been shown to be affected
by several factors such as exercise, fatigue, injury, surgery, rehabilitation and
bandage or splint application. Although it is commonly used in sports
rehabilitation, little is known about the effect of hot on proprioceptive capability.
The purpose of this study was to investigate the effect of hot application on
shoulder proprioception in normal individuals.
Materials-Methods: Eighteen women, 12 men, total 30 healthy volunteers
with normal shoulders whose ages were between 22 and 29 (av. 26.2) were
included in the study. Proprioceptive level was measured from the dominant
extremity before and after hot pack application with the technique of both
active and passive joint position sense by a isokinetic dynamometer. Same
measurements were repeated one week later by using the same pack, this time
without heating it. 00 neutral and 300 external rotation were selected as the
starting positions, and the tests were done at 100 internal and 100 external
rotation positions from these angles. The effects of hot pack application on
active and passive joint position sense were tested. A total of sixteen comparisons
were done according to these parameters. Statistical analyses were done by
Wilcoxon Signed Ranks and T-tests.
Results: Significant differences were noted (p<0.05) in only two of eight
parameters when we compared both applications on the shoulder. However,
five of the eight comparative parameters showed significantly decreased
reproduction errors following hot application (p<0.05). Hot application minimized
the reproduction errors in four of the four passive joint position sense testing,
but in only one of the four active joint position testing.
Conclusion: Results of this study supports that hot application increases the
proprioceptive capability of the shoulder. These findings should be taken into
consideration for the prevention and treatment of sports injuries.
Keywords: shoulder, hot application, proprioception

Amaç: Humerus proksimal uç kırıklarında açık redüksiyon ve Proksimal Humeral
Internal Locking (PHILOS) uygulamalarımızın fonksiyonel sonuçları
de¤erlendirildi.
Metod: 2008-2011 yılları aralı¤ında, ayrıﬂmıﬂ humerus proksimal uç kırı¤ı
olan, Proksimal Humeral Internal Locking System(PHILOS) pla¤ı uygulanan
20 hasta de¤erlendirmeye alındı. Hastaların 12’si (%60) kadın, 8’i (%40) erkekti.
Ortalama yaﬂ;54 (da¤ılım 45-63).Kırık oluﬂumu ve ameliyata alınma süresi
ortalama 2.2 gün (da¤ılım 1-4). Neer sınıflamasına göre 4 hastada 4 parçalı,6
hastada 3 parçalı,1 hastada 3 parçalı kırıklı çıkık, 9 hastada iki parçalı ayrılmıﬂ
kırık vardı. Tomografi çekilen hastalar 3 ve 4 parçalı olan kırıklardı. En kısa 5
delikli, en uzun 8 delikli PHILOS pla¤ı uygulandı. Tüm hastalara standart
deltopektoral aralıktan, kırık parçaların kanlanması bozulmadan PHILOS pla¤ı
uygulandı. Humerus baﬂı çıkı¤ının eﬂlik etti¤i 3 parçalı kırıkta önce humerus
baﬂı glenoidle eklemleﬂtirilerek sonra kırık tespiti uygulandı. Gref uygulanması
gerekmedi. Kırık kaynama bulguları görüldükten sonra benzer programlı fizik
tedavi uygulandı. Ameliyat sonrası 2.günde pasif, 15.günde aktif omuz
egzersizlerine izin verildi. Hastalar Klinik ve Radyografik olarak ortalama 17.5
ay (da¤ılım 14-32) takip edildi. Fonksiyonel sonuçlar için Constant skorlaması
kullanıldı.Ayrıca Kol, Omuz ve El Sorunları anketi(DASH) ile de¤erlendirildi.
Sonuçlar: Hastaların 18’i (%90) iyi anatomik,2’si (%10) varus konumunda
iyileﬂti.
4 parçalı kırıklı 2 hastada rotator kılıf onarımı uygulandı.Bu hastaların aktif
omuz hareketlerine 1.ayda izin verildi, bunlardan biri fonksiyonel olarak kötü
sonuçlandı. Kırık kaynama süresi ortalama 2.5 ay (da¤ılım 2-4).Constant Skoru
ortalama 74.5 (da¤ılım 51-93). 11 hasta mükemme l (%55), 4 hasta iyi (%20),
4 hasta orta (%20), 1 hasta kötü (%5) sonuçlandı.Ortalama DASH Skoru 23.5
(da¤ılım 11-46) bulundu. Avasküler nekroz,implant yetmezli¤i redüksiyon
kaybı,derin enfeksiyon,nörovasküler yaralanma görülmedi.
ÇIKARIMLAR:Proksimal humerus kırıklarında, kırık kanlanması bozulmadan,
yeterli redüksiyon sonrası PHILOS pla¤ı ile yeterli kırık stabilizasyonu
sa¤lanabilece¤i ve iyi fonksiyonel sonuçlar alınabilece¤i görüldü.
Anahtar Kelimeler: humerus kırı¤ı, kilitli plak, parçalı kırık

OP-047

OP-049

GÖVDE STAB‹L‹ZASYON EGZERS‹ZLER‹N‹N SUBAKROM‹YAL SIKIﬁMA
SENDROMLU HASTALARIN REHAB‹L‹TASYONUNDAK‹ ETK‹S‹

PROKS‹MAL HUMERUS KIRIKLARININ CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE
DELTOPEKTORAL VE LATERAL DELTO‹D SPL‹T YAKLAﬁIMLARIN
KARﬁILAﬁTIRILMASI: ERKEN DÖNEM KL‹N‹K VE DELTO‹D KAS KUVVET‹
SONUÇLARI

Nazan Canbulat1, Aksel Seyahi2, Ata Can Atalar3, Özgür Koyuncu2, Ender Berker1,
Mehmet Demirhan4
1
Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü
2
Amerikan Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
3
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›
4
Koç Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

Ramazan Akmeﬂe, ﬁahin Cepni, Safa Gürsoy, Çetin Iﬂ›k, Osman Tecimel, Yenel
Gürkan Bilgetekin, Murat Bozkurt
Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, Ankara Atatürk E¤itim Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi
ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
Amaç: Proksimal humerus kırıklarında kullanılan deltopektoral (DP) ile lateral
deltoid split (LDS) cerrahi yaklaﬂımlarının hastanın klinik sonuçlarına ve Deltoid
kasının abduksiyon kuvvetine olan etkisini karﬂılaﬂtırmak.
Yöntem-Gereçler: Proksimal humerus kırı¤ı nedeniyle Philos pla¤ı ile açık
redüksiyon ve internal fiksasyon uygulanan hastalar retrospektif olarak cerrahi
yaklaﬂım açısından 2 grupta incelendi. Grup-A’ya ortalama yaﬂı 55,5(37-76),
ortalama takip süresi 13,3(6-22) ay olan DP uygulanmıﬂ 12 hasta (K/E=6/6);
Grup-B’ye yaﬂ ortalaması 58(43-79), ortalama takip süresi 14,5(8-21) ay olan
LDS uygulanmıﬂ 8 hasta (K/E=5/3) yerleﬂtirildi. Neer sınıflamasına göre GrupA’da 6 Tip-2, 3 Tip-3, 3 Tip-4 kırık vardı. Grup-B’de kırıkların 3’ü Tip-2, 3’ü Tip3, 2’si Tip-4’tü. Gruplar ameliyat sonrası son kontrollerinde hesaplanan DASH
skorları, omuz abduksiyonu hareket açıklı¤ı, el dinamometresiyle ölçülen deltoid
kasın abduksiyon kuvveti açısından karﬂılaﬂtırıldı. Kontrol grubu olarak her
hastanın karﬂı sa¤lam omzunun dinamometrik ölçümleri yapılarak ameliyatlı
omuzdaki abduksiyon kas gücü kaybı hesaplandı. Dinamometrik testler hastanın
omzu 40° abduksiyon, dirse¤i 90° fleksiyondayken uygulandı. Omuzun ilk 30°
abduksiyonunda görev alan supraspinatusun etkisi azaltıldı. Supraspinatus
tendonu kırı¤ın tipine ba¤lı olarak hastalarda farlı drecede zedelenmiﬂ olabilirdi.
Bulgular: Kaynamama, redüksiyon kaybı, derin enfeksiyon, aksiler sinir felci
görülmedi. Ortalama DASH skoru Grup-A’da 36,3(14,2-70), Grup-B’de 30,9(17,545,8) bulundu, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Ortalama
abduksiyon hareket açıklı¤ı Grup-A’da 109,7°(76°-130°), Grup-B’de 113,9°(95°130°) ölçüldü, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). GrupA’da ortalama abduksiyon kuvveti 9,7(8,4-11,8)N, karﬂı omuza göre kuvvet kaybı
2,8(0,8-5,1)N ve %21,6(6,4-35,2) saptandı. Grup-B’de sırasıyla 11,3(9,4-13,2)N,
1,5(0,8-2,6)N, %11,6(7,8-16,9) idi. Deltoidin abduksiyon kuvvet kaybı açısından
gruplar arasında anlamlı fark saptandı (p<0.05).
Sonuçlar: Proksimal humerus kırıklarının açık cerrahisine yaklaﬂımda DP ya da
LDS hastanın yaﬂamsal fonksiyonları ve komplikasyonlar bakımından fark
göstermezken DP’de daha belirgin bir deltoid kas kuvvet kaybı oluﬂmaktadır. En
iyi cerrahi yaklaﬂımın cerrahın kendisine güvendi¤i yaklaﬂım oldu¤u
unutulmamalıdır. Ancak LDS gerek minimal invaziv sonucu kozmetik açıdan,
gerekse deltoidin kuvvetinin daha iyi korunması açısından önemli avantajlar
sa¤lamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Deltopektoral, Lateral Deltoid Split, Proksimal humerus kırı¤ı

Amaç: Çalıﬂmamızda gövde stabilizasyon egzersizlerinin subakromiyal sıkıﬂma
sendromlu hastaların omuz fonksiyonları ve klinik ﬂikayetleri üzerine olan
etkisinin incelenmesi amaçlandı. Standart rehabilitasyon programına eklenen
gövde stabilizasyonu egzersizlerinin sadece standart rehabilitasyonla
karﬂılaﬂtırıldı¤ında daha iyi klinik sonuçlar verebilece¤i hipotezi sınandı.
Yöntem: Otuzaltı hasta (ort yaﬂ 53.3 (29-75) rastgele, gövde egzersizleri (grup
1) (n=18) ve standart tedavi (grup 2) (n=18) gruplarına randomize edildi. Her
iki gruptaki hastalara TENS, ultrason ve ROM ve güçlendirme egzersizlerinden
oluﬂan aynı standart rehabilitasyon programı uygulandı. Gövde egzersizleri
grubuna ilaveten gövde stabilizasyon egzersizleri de eklendi. Tüm hastalar
ameliyat öncesi, ameliyat sonrası 6. hafta ve 6. ayda DASH, Constant ve ASES
skorları ile de¤erlendirildi. ‹statistiksel analizde Wilcoxon ve Mann-Whitney U
testleri kullanıldı.
Sonuçlar: Gruplar ortalama yaﬂları (P=0.35) ve ameliyat öncesi ortalama
skorları açısından (DASH, Constant ve ASES için sırasıyla P=0.10; p=0.35,
P=0.48) homojen idi. Her iki grupta da 6. Hafta sonunda tüm fonksiyonel
skorlarda anlamlı bir iyileﬂme saptandı (Grup 1 DASH, Constant ve ASES için
sırasıyla p=0.0001; p=0.0001 ve p=0.001. Grup 2 DASH, Constant ve ASES
için sırasıyla p=0.0001; p=0.0001 ve p=0.001). Gövde stabilizasyon egzersizleri
grubundaki (grup 1) 6. hafta ve 6. ay Constant ve ASES skorlarının standart
tedavi grubunun skorlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede iyi oldu¤u
görüldü (6. hafta için p=0.008 ve p=0.039; 6. ay için p=0.002 ve p=0.001).
Ç›kar›m: Subakromiyal sıkıﬂma sendromlu hastalarda standart rehabilitasyon
programına gövde stabilizasyon egzersizlerinin eklenmesi klinik sonuçları
olumlu yönde etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Subakromiyal sıkıﬂma sendromu, gövde stabilizasyon
egzersizleri
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OP-052

YAﬁLILARDA ÇOK PARÇALI PROKS‹MAL HUMERUS KIRIKLARINDA
HEM‹ARTROPLAST‹ TEDAV‹S‹N‹N FONKS‹YONEL VE RADYOLOJ‹K SONUÇLARI

YAﬁLILARDA DEPLASE HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARININ KONSERVAT‹F
TEDAV‹ SONUÇLARI: PROSPEKT‹F B‹R ÇALIﬁMA

Mehmet Kerem Canbora1, Atilla Polat1, Özkan Köse2, Emre Bilgin1,
Mücahit Görgeç1
1
Haydarpaﬂa Numune E.A Hastanesi. 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, ‹stanbul.
2
Antalya E.A Hastanesi, 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, Antalya

Mehmet Kerem Canbora1, Özkan Köse2, Atilla Polat1, Levent Konuko¤lu1,
Mücahit Görgeç1
1
Haydarpaﬂa Numune E.A Hastanesi. 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, ‹stanbul.
2
Antalya E.A Hastanesi, 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, Antalya

Amaç: Yaﬂlı hastalarda çok parçalı humerus proksimal kırıklarının tedavisinde
çeﬂitli yöntemler kullanılabilir. Bu geriye dönük çalıﬂmanın amacı erken
hemiartroplasti (HA) ile tedavi edilen humerus proksimal kırıklı olgularımızın
fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını sunmak ve literatür eﬂli¤inde tartıﬂmaktır.
Gereç-Yöntem: Klini¤imizde 2004- 2010 tarihleri arasında humerus proksimal
kırı¤ı nedeniyle HA uygulanan 24 olgu çalıﬂmaya alındı. Kırıklar Neer sınıflaması
kullanılarak sınıflandırıldı. Son kontrolde olguların fonksiyonel durumları Constant
omuz skoru (CS), görsel a¤rı skalası (VAS) ve Quick-DASH skorları kullanılarak
de¤erlendirildi. Omuz hareket açıklıkları ölçüldü. Radyografilerde tüberkül konumu,
rezorbsiyonu, göçü (TG), kaynama, glenoid artroz, protez sapında osteolizis,
heteropik kemikleﬂme de¤erlendirildi. Radyolojik bulgular ile fonksiyonel durum
arasındaki iliﬂki analiz edildi.
Sonuçlar: Olguların % 80 i kadın ve ortalama yaﬂ 69,5±33,34 yıl idi. Yaralanmaameliyat süresi ortalama 11 gün (4-26), ortalama takip süresi 53,0±24,86 aydı.
11 olguda dört parçalı kırık, 4 olguda üç parçalı kırık, 3 olguda kırıklı-çıkık, 4
olguda baﬂ ayrılması, 2 olguda anatomik boyun kırı¤ı vardı. Ortalama öne fleksiyon
85,8°±55,27, dıﬂ rotasyon 19,1°±10,49, iç rotasyon L4 seviyesinde idi. Kırık
öncesi 12,68±11,09 puan olan Quick-DASH skorları son takipte 48,60±14,17
puan olarak saptandı (p=0.001). Son de¤erlendirmede ortalama CS’u 48.8±27,11
idi.18 olguda (%75) a¤rı saptanmadı. Tüberkulum majusun (TM) konumu uygun
olan (16 olgu) ve olmayan (8 olgu) olgularda ortalama CS’ u sırasıyla 55±30,24
puan ve 37,1±42,12 puan idi (p<0.05). TG ile CS’u arasında anlamlı iliﬂki
saptanmadı (p>0,05). 18 (%75) olguda TM ta kaynama elde edildi. 4 olguda
tuberkül rezorbsiyonu,1 olguda superiora göç, 1 olguda kaynamama saptandı.
Hiçbir olgumuzda prostetik sapta gevﬂeme gözlenmedi. Takiplerinde 8 olgumuzda
(%33) komplikasyon görüldü Beﬂ olgumuz tekrar ameliyat edildi.
Çıkarımlar: Yaﬂlı humerus proksimal kırıklı olguların HA ile tedavi sonuçları a¤rı
bakımından tatminkardır. Buna karﬂın kırık öncesi fonksiyonel seviye hedefine
ulaﬂılamamaktadır. Tüberküllerin durumunun fonksiyonel sonuçlarda belirleyici
faktör oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Bu tip kırıkların tedavisinde uygulanan HA
önceden tahmin edilemeyen zorlu komplikasyonlara açık ve tekrar ameliyat riski
yüksek bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: hemiartroplasti, humerus proksimal kırık

Amaç: Bu prospektif çalıﬂmanın amacı konservatif tedavi edilen 65 yaﬂ üzeri
2, 3 ve 4 parçalı deplase humerus üst uç kırıklarının fonksiyonel sonuçlarını
bildirmektir.
Olgular ve Yöntem: 2009 ile 2011 arasında baﬂvuran 65 yaﬂ üzeri deplase
humerus üst uç kırıklı olgular arasından, ameliyat edilemeyen 34 olgu çalıﬂmaya
dahil edildi. Kırıklar Neer sınıflamasına göre sınıflandırıldı. Konservatif tedavi
sonrası kaynama, humeral baﬂın pozisyonu, omuz fonksiyonları ve hareket
açıklı¤ı (HA) 1.3. 6. ve 12. aylarda takip edildi. Komplikasyonlar kayıt edildi.
Sonuçlar: En az 6 ay takip edilen 29 olgunun (21 kadın, 8 erkek) verileri analiz
edilmiﬂtir. Ortalama yaﬂ 78±8,6 (65-93) yıldı. 17 olguda 3 parçalı, 8 olguda 2
parçalı ve 4 olguda 4 parçalı kırık mevcuttu. Ortalama takip süresi 14±4,4 (724) aydı. Ortalama kırık kaynama süresi 2,8±0,5 (2-4) aydı. Sırasıyla 6. hafta,
3.ay ve 6. aylarda Constant skorları; 41±9,3, 60,5±14,4 ve 71±15,5 puan olarak
saptandı. Takipler sırasında Constant skorunun anlamlı olarak arttı¤ı görüldü
(p=0.0001). HA nın sa¤lam tarafa göre ortalama %75’i (%30-%96) 6. ayda
geri kazanıldı. 6.ayda ortalama VAS skoru 1,3±1,5 (0-5) puandı. Kırık öncesi
QuickDASH skorları 9,68±14,09 iken son takipte anlamlı arttı¤ı 23,30±18,17
saptandı (p=0.001). 6.ayda Constant skoru ile yaﬂ (rho=-0,391) ve Neer
sınıflaması (rho=-0,203) arasında anlamlı ters bir iliﬂki saptandı. Kaynama
sonrası Constant skoru ile humeral baﬂın koronal plandaki pozisyonu arasında
anlamlı iliﬂki bulunamadı (rho=0.095). Buna karﬂın 3. aydan sonra varus
grubunda iyileﬂme hızı daha yüksek bulundu. 3 olguda yanlıﬂ kaynama,4 olguda
avasküler nekroz, bir olguda pseudoartroz ve bir olguda evre 2 osteoartit
saptandı.
Çıkarımlar: Yaﬂlılarda deplase humerus üst uç kırıklarında uygun konservatif
tedavi ile omuz hareketlili¤i ilk 6 ay içinde dramatik olarak düzelmektedir ve
a¤rı azalmaktadır. Humeral baﬂtaki parçalanma ve yaﬂın artıﬂı fonksiyonel
sonuçları kötüleﬂtirmekle beraber humeral baﬂ pozisyonunun koronal de¤iﬂiklikleri
fonksiyonel sonuçları etkilememektedir. Ameliyat edilemeyen deplase humerus
üst uç kırıklı yaﬂlı olgularda konservatif tedavi halen geçerli bir seçenektir ve
sonuçları tatminkardır.
Anahtar Kelimeler: proksimal humerus kırıkları, konservatif tedavi

OP-051

OP-053

PROKS‹MAL HUMERUS KIRIKLARININ KAPALI REDÜKS‹YON VE P‹NLEME
‹LE TEDAV‹S‹

HUMERUS ANTER‹OR YÜZÜ PERKUTAN PLAK UYGULAMASI ‹Ç‹N UYGUN
MUDUR? KADARVA ÇALIﬁMASI; ANATOM‹K ENGELLER‹N TANIMLANMASI

Onur Bilge, Mustafa Yel, Burkay Kutluhan Kaç›ra, Yunus Güzel,
Orhan Büyükbebeci, Kenan Güvenç
Konya Üniversitesi, Meram T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Konya

Gazi Huri1, Ömer Sunkar Biçer1, Akif Mirio¤lu1, Hakan Öztürk2, Cenk Özkan1,
Mehmet Ali Deveci1, Ismet Tan
1
Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Adana
2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dal›, Mersin

Proksimal humerus kırıkları, acilde görülen tüm kırıkların % 4-5’ini
oluﬂturmaktadır. Sıklı¤ı yaﬂlı nüfusun artması ile artıﬂ gösterir. Parçalı ve
deplase kırıkların tedavisinde hangi yöntemin seçilece¤i halen tartıﬂmalıdır.
Kırı¤ın yeterli de¤erlendirilmesi, hastanın yaﬂı, mesle¤i, ek hastalıkları, sportif
faaliyetleri, tedaviye uyumu ve cerrahın deneyimi tedavi planı yapılırken göz
önünde bulundurulması gereken faktörlerdir. Bu çalıﬂmanın amacı, deplase
parçalı proksimal humerus kırıklarında kapalı redüksiyon sonrasında çoklu Kteli ile pinleme sonuçlarının de¤erlendirilmesidir. Bu çalıﬂmada 2003 ile 2011
yılları arasında Meram Tıp Fakültesi’nde proksimal humerus kırı¤ı nedeniyle
kapalı redüksiyon ve çoklu K-teli ile tedavi edilen ve takibi yapılabilen 42 hasta
de¤erlendirilmiﬂtir. Hastaların 28’i (% 67) erkek, 14’ü (%33) kadın ve ortalama
yaﬂları 44 idi. Neer sınıflamasına göre yirmibir hastanın 3 parçalı, onbeﬂ
hastanın 4 parçalı, altı hastanın 2 parçalı kırı¤ı mevcuttu. 2 hastada ek olarak
humerus ﬂaft kırı¤ı, 1 hastada humerus suprakondiler kırık, 1 hastada da ulna
cisim kırı¤ı tespit edildi. Tüm hastalara skopi eﬂli¤inde kapalı redüksiyon
uygulandı. Yeterli redüksiyonun oldu¤u görüldükten sonra çoklu yivli K-telleri
ile perkütan tespit yapıldı. Ameliyat sonrasında bel destekli basit omuz askısı
takılıp, el bile¤i ve dirsek hareketlerine izin verildi. Hastalar 1. hafta, 3. Hafta
ve 6. hafta kontrollere ça¤rıldı. Altı haftadan sonra röntgenografik olarak
kaynama görülen hastalardan sedasyon eﬂli¤inde telleri çıkarılıp, pandüler
hareketlere ve aktif egzersizlere baﬂlandı. Ortalama takip süresi 39 aydı. Tüm
hastalar cerrahi sonrası altıncı ayda ve birinci yılda Constant skorlama sistemine
göre de¤erlendirildi. Ortalama de¤erler sırasıyla 75 ve 84 olarak saptandı.
Deplase, parçalı proksimal humerus kırıklarının tedavisinde seçilecek ideal
yöntem için tartıﬂmalar sürmektedir. Tedavisinde kapalı redüksiyon ve çoklu
pinleme baﬂarılı klinik sonuçlar verdi¤i görülmüﬂtür. Kırı¤ın ilk andaki
redüksiyonunun iyi yapılması, en az üç adet ucu yivli K-telinin kullanılması
takiplerde oluﬂabilecek redüksiyon kayıpları ve implant migrasyonunu
önleyecektir. Pinler çıkartıldıktan sonra rehabilitasyona erken baﬂlanması omuz
fonksiyonlarının geri dönüﬂü için gereklidir.
Anahtar Kelimeler: proksimal humerus, kapalı redüksiyon, pinleme

Giriﬂ: Humerus cisim kırıklarının tedavisinde minimal invazif perkütan plak
uygulaması sırasında karﬂılaﬂılabilecek nörovasküler yapılar hakkında klinik ve
anatomik çalıﬂmalar bulunmasına ra¤men, perkütan plak uygulaması sırasında
iﬂlemi zorlaﬂtırabilecek veya plak yerleﬂimini bozabilecek mekanik engeller
hakkında bir çalıﬂmaya rastlanmamıﬂtır. Bu çalıﬂmanın amacı humerus cisim
kırıklarının anterior perkütan plakla tespiti sırasında karﬂılaﬂılabilecek mekanik
engellerin incelenmesidir.
Materyal Metot: Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Laboratuarındaki
6 erkek kadavranın anatomik bütünlü¤ü tam olan 12 üst ekstremitesi
incelenmiﬂtir. Anatomik diseksiyon kola 60 derece abdüksiyon ve ön kola supin
pozisyon verilerek yapılmıﬂtır. Distalde biceps brachii ve brachialis kasları
arasından 4.5 mm’lik ince profilli bir plak brakialis kasının merkezinde oluﬂturulan
submuskuler bir tünel içinden distalden proksimale ilerletilerek, karﬂılaﬂılan
mekanik engeller belirlenmiﬂtir.
Sonuçlar: Humerus anterior yüzüne plak uygulaması sırasında, iﬂlemi
zorlaﬂtıracak veya plak malpozisyonuna yol açabilecek en önemi yapılar deltoid
insersiyonun anterior kısmı ve brakialis kasının baﬂlangıcının en proksimal
kısmı olarak gözlenmiﬂ, belirlenen anatomik engellerin lateral epikondile olan
uzaklıkları ölçülmüﬂtür. Lateral epikondil - deltoid anterior insersiyosu proksimali
arası mesafenin, lateral epikondil - deltoid anterior insersiyosu distali arası
mesafenin, lateral epikondil - brakiyalis baﬂlangıcı arası mesafenin total humerus
boyuna olan oranları sırası ile 69,4%, 51%, and 54,2% olarak hesaplanmıﬂtır.
Ç›kar›m: Çalıﬂmamız sonucunda mekanik engeller açısından perkütan plak
uygulamasının klasik olarak önerilen retrograd yerine antegrad yönde yapılmasının
daha uygun ve güvenli olaca¤ı kanaatine varılmıﬂtır. Humerus alt 1/2 anterior
yüzeyinde perkütan plak uygulaması açısından mekanik engel bulunmamaktadır.
Anahtar Kelimeler: perkütan plak, humerus cisim kırı¤ı, engel
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OP-054

OP-055 Devam›

HUMERUS C‹S‹M KIRIKLARINDA UYGULADI⁄IMIZ PR‹MER AKUT
FONKS‹YONEL ALÇILAMA TEDAV‹ TEKN‹⁄‹ VE KL‹N‹K SONUÇLARIMIZ

Tart›ﬂma: AC eklem stabilizasyonu sonrası yetmezlik oranı ortalama %10
olarak belirtilmektedir. Revizyon olgularında fiksasyon ve rekonstrüksiyon
sonrası stabilizasyonun devam ettirilmesi oldukça güçtür. Revizyon olgularında
tek baﬂına hook plak uygulanması komplikasyonları nedeni ile önerilmemektedir.
Yine tek baﬂına tendon grefti ile rekonstrüksiyonun revizyon olgularında yeterli
stabilizasyonu sa¤lamadı¤ı, zamanla greftin kendi içerisinde ve sutur bölgerinde
yetmezlik geliﬂti¤i bilinmektedir. Revizyon olgularında stabilizasyonun devam
ettirilmesi zor oldu¤u için güçlü bir stabizilizasyon aracı olan hook plakla
redüksiyon korunarak,greftin anatomik olarak korakoid, konoid ve trapezoid
kemik tünellerden geçmesi de sa¤lanarak ve daha küçük çaplı drilleme yapılarak
greft-kemik integrasyonunun daha hızlı olması amaçlandı.
Anahtar Kelimeler: akromioklaviküler eklem dislokasyonu, anterior tibialis
tendon rekonstrüksiyonu, hook plak

Faruk Aky›ld›z1, Mahir Mahirogullari2, Hasan Turgut3, Selami Cakmak2,
Selahattin Ozyurek4, Uzeyir Tirmik5
1
Malatya Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Malatya
GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Istanbul
3
Siirt Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Siirt
4
Izmir Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Izmir
5
Merzifon Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Amasya
Giriﬂ: Humerus cisim kırıkları tüm kırıkların % 1-3’ünü oluﬂturmaktadır. Bu
çalıﬂmamızda, konservatif tedavinin uygun görüldü¤ü humerus cisim kırıklarında
hastayla karﬂılaﬂıldı¤ı anda yapılan fonksiyonel alçılamanın tekni¤ini tarifleyerek
etkinli¤ini ve sonuçlarını ortaya koymayı amaçladık.
Hasta ve Yöntemler: 2006-2011 yılları arasında tedavi edilen sıralı 38 hasta
çalıﬂmaya dâhil edilmiﬂtir. Hastaların tamamında ilk tedavide akut fonksiyonel
alçılama yapılmıﬂ, de¤erlendirme için Hunter fonksiyonel skorlama sistemi
kullanılmıﬂtır. Hastalardan durumu uygun olanlar hastaneye yatırılarak yakın
takibe alınmıﬂlardır. Yatırılmayan hastalarda ilk gunlerde gunde birkaç defa,
3. günden sonra hergün 1 defa kontrole ça¤rılmıﬂlardır. Bu kontrollerde alçinın
sıkıp sıkmadı¤ı, gevﬂekli¤i kontrol edilmiﬂ ve revizyon yapılmıﬂtır. ‹lk hafta
sonunda takip aralı¤ı açılmıﬂtır.
Sonuç: Ortalama takip süresi 23,32 ay (15-61 ay) idi. 4 hastaya redüksiyon
kaybı nedeniyle cerrahi tedavi uygulandı. Kalan 34 humerus kırı¤ında ortalama
13,93 haftada (8-23,2) kaynama elde edildi. Hunter kriterlerine göre 32 hastada
mükemmel (G5), 2 hastada iyi (G4) sonuçları alındı. Ortalama 7,79 dereceli
(1-23) varus-valgus açılanması ortalama 7,55 derece (1-24) ön-arka açılanma
geliﬂti.
Tart›ﬂma: Sarmiento alçılama yöntemi uzun yıllardır humerus kırıkları tedavisinde
kullanılmakta ve etkinli¤i kabul görmektedir. Akut Sarmiento alçısı uygulamada
en önemli nokta hastayı yakın takipte tutarak oluﬂabilecek komplikasyonların
önüne geçmek ve alçının etkinli¤ini artırmaya çalıﬂmaktır.
Ç›kar›mlar: Humerus cisim kırıklarında akut fonksiyonel alçılama tedavi
sonuçlarının mükemmel sonuçlar alınabilecek etkin bir tedavi oldu¤unu
düﬂünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Humerus, kirik, fonksiyonel alcilama
OP-055

OP-056

AKROM‹OKLAV‹KÜLER EKLEM REKONSTRÜKS‹YONU REV‹ZYON
CERRAH‹S‹NDE HOOK PLAK VE ANTER‹OR T‹B‹AL‹S TENDON ALLOGREFT‹
‹LE ANATOM‹K TR‹PLE TÜNEL TEKN‹⁄‹: YEN‹ CERRAH‹ TEKN‹K

OLEKRANON KIRI⁄I TESP‹T‹NDE MOD‹F‹YE GERG‹ BANDI YÖNTEM‹.
K-TELLER‹ NEREDEN UYGULANMALIDIR?

1

2

1

Mehmet Hakan Özsoy1, Deniz Demiryürek2, Alp Bayramo¤lu2, Eray Tüccar3,
Onur K›z›lay1, Ceren Günenç2, Hac› Mustafa Özdemir1, Abdurrahman Sakao¤ullar›1
1
SB Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i
2
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi, Anatomi AD
3
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Anatomi AD

1

Alper Deveci , Ahmet F›rat , Serdar Y›lmaz , Kaz›m Onur Ünal ,
Halil ‹brahim Açar3, Murat Bozkurt4
1
Etlik ‹htisas E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
2
Keçiören E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Anatomi Anabilim Dal›, Ankara
4
Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

Amaç: Olekranon kırıklarının tedavisinde modifiye gergi-bandı yöntemi (MGB)
sık kullanılmaktadır. Ancak K-tellerinin giriﬂ noktası konusunda net bilgi
bulunmamaktadır. Cerrahi sonrası ekstansiyon kaybı sıklıkla görülebilmektedir.
K-telleri ile eklem penetrasyonu bu kısıtlılık nedenlerinden biridir. Bu çalıﬂmanın
amacı, ulna proksimalinden farklı giriﬂ noktalarından uygulanan K-tellerinin
eklem içinde olma olasılıklarını de¤erlendirmektir.
Yöntem: 50 eriﬂkin kadavra kuru olekranonundan birebir modelleme yapıldı.
Her modelden 2ﬂer adet üretildi. Modeller üzerinde AO 21-B1 eklem içi transvers
olekranon kırı¤ı oluﬂturuldu. Olecranon posterioru koronal planda 3 farklı alana
ayrıldı ve 2’ﬂer adet 1.6mm K-teli bu alanlardan anteriorda biceps tüberkülünün
hemen distalinden çıkacak ﬂekilde ve eklem yüzüne paralel ve birbirine paralel
olacak ﬂekilde gönderildi. K-telleri olekranon posteriorunda posterior ve orta
1/3ten uygulandı. K-tellerinin eklem hasarı yapıp yapmadı¤ı gözlendi. ‹statistiksel
incelemede Friedman ve Wilcoxon testleri kullanıldı.
Bulgular: Posterior 1/3’te ise hiçbir tel eklem hasarı yapmadı. Orta 1/3’te eklem
hasarı görüldü. Eklem hasarı olanlar ile olmayanların olekranon yükseklikleri
arasında fark vardı (p=0.001).
Sonuçlar: Modifiye gergi-bandı yöntemi ile tedavi edilen olekranon kırıklarında
K-tellerinin olekranonun posterior 1/3’ünden uygulanmasında eklem penetrasyon
riskini olmamaktadır. Olekranon boyutları ile iliﬂkili olarak orta 1/3’ten K-teli
uygulamasında eklem penetrasyon riski vardır.
Anahtar Kelimeler: olekranon kırı¤ı, modifiye gergi bandı, eklem penetrasyonu

Amaç: Akromioklaviküler eklem dislokasyonu revizyon cerrahisi anatomik
iliﬂkinin de¤iﬂip kaybolması ve stabilize edici yapıların yoklu¤u nedeni ile
oldukça güçtür. Çalıﬂmamızda 5 revizyon olgusunda uyguladı¤ımız yeni bir
cerrahi teknik olarak sunmaktayız.
Materyal ve Metot: Çalıﬂmamızda daha önce Rockwood tip V AC dislokasyon
nedeni ile 2 Boshwort, 2 modifiye Boshwort ve 1 semitendinöz allogreft ile
rekonstrüksiyon yapılmıﬂ ve yetmezlik geliﬂmiﬂ 5 hastaya revizyon uyguladık.
‹lk cerrahi ile revizyon cerrahisi arası ortalama süre 6 hafta (3-8 hafta) olarak
de¤erlendirildi. Hook plak ile AC eklem stabilizasyonu yapıldıktan sonra trapezoid
ve konoid ligamanların klavikula üzerindeki anatomik izdüﬂümleri üzerinden
4 mm.lik drilleme yapıldı. Korakoid proçese ise dikey yönde yine 4 mm. tünel
açıldıktan sonra 6.mm.lik ATT korakoklaviküler ligaman rekonstrüksiyonuna
uygun ﬂekilde anatomik pozisyonda önce korakoid proçesten geçirildi. Ardından
önceden Kracow ile hazırlanmıﬂ greft uçları konoid ve trapezoid anatomik
yerlerinden geçirildi.Konoid ve trapezoid yapıﬂma yerlerinden çıkan greft uçları
klavikula altyüzüne çevrilerek birbirlerine gergin bir ﬂekilde ba¤landı. Hastalar
ortalama 12 ay (8-16 ay) klinik ve radyolojik olarak izlendi.Takiplerde hastaların
de¤erlendirilmesi Constant skoru, VAS ve x-ray (korakoklaviküler mesafe) ile
yapıldı.
Sonuçlar: ‹zlemde hiçbir hastada redüksiyon kaybı izlenmedi. Ortalama
korakoklaviküler mesafe 24.3 iken ameliyat sonrası 8.3 e geriledi. Ortalama
Constant skoru 42.4 ten 90.8 e yükseldi. Ortalama VAS skoru 8,2 den 1,8 e
geriledi.
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OP-057

OP-059

ÇOCUKLARDAK‹ TRAVMAT‹K D‹RSEK ÇIKIKLARI VE KUB‹TUS VALGUS
GEL‹ﬁ‹M‹

ÇOCUKLARDA ‹HMAL ED‹LM‹ﬁ D‹RSEK ÇIKIKLARI
Bekir Yavuz Uçar1, Ahmet Kapukaya1, Mehmet Gem2, Mehmet Bulut1, ‹brahim
Azboy1, Abdullah Demirtaﬂ1
1
Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Diyarbak›r
2
Diyarbak›r E.A. Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Diyarbak›r

Müjdat Adaﬂ1, Mehmet Kürﬂat Bayraktar1, Murat Çakar1, Metin Uzun2,
Yusuf Özcan1, Ali Ça¤r› Tekin1, ‹smail Kalkar1
1
SB Okmeydan› E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
2
Ac›badem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, ‹stanbul

Amaç: Dirse¤in redükte edilmemiﬂ eski çıkıkları nadir görülürler. Bu hastaların
ço¤unda geçirmiﬂ oldukları sınıkçı müdahalesi vardır. Amacımız seyrek görülen
ve ço¤unlukla olgu sunumu olarak sunulmuﬂ olan bu olguların çocuk hastalardaki
sonuçlarını de¤erlendirmektir.
Yöntem: Retrospektif olarak izole gecikmiﬂ dirsek çıkı¤ı nedeniyle tedavisi
yapılmıﬂ olan 16 çocuk hasta çalıﬂmaya dahil edildi. Tüm hastalar sınıkçı
müdahalesi geçirmiﬂlerdi. Ortalama yaﬂ 12,13 yıl (7-16) idi. Ortalama çıkık
süreleri 35,5 gün (25-60) idi. Tüm hastalara posterior yaklaﬂım ve triceps adele
uzatmalı açık reduksiyon uygulandı. Redüksiyon sonrası ligamanlar onarılmadı.
‹ki adet Kirschner teli ile güçlendirme yapıldı. Üç hafta alçı atelde tutuldu.
Sonrasında teller ve atel çıkarıldı. Açılı breys kullanılarak egzersizlere baﬂlandı.
Fizyoterapist eﬂli¤inde rehabilitasyon programına alındı. Tüm hastalarımızın
preop ve son kontrol dirsek hareket açıklıkları kaydedildi. Son kontrol Mayo
Dirsek Performans Indeks skorları ölçüldü. Bu ölçümlerin istatistiksel analizleri
yapıldı.
Bulgular: Ortalama izlem süresi 37,25 ay (14-70) idi. Mayo skorlamasına göre
14 hastamızda (%87.5) tatminkar sonuçlar elde edildi. Ortalama Mayo skoru
83,44 idi. ‹yi sonuçların alt sınırı olan 75 puan baz alındı¤ında istatistiksel
anlamlı (p<0.05) düzelme mevcuttur. Preop ortalama eklem hareket açıklı¤ı(ROM)
24 derece iken son kontrollerde 92.81 derece idi. ROM istatistiksel anlamlı
düzeyde artmıﬂtır (p<0.001).
Ç›kar›mlar: Üç haftadan uzun süreli çıkıklar gecikmiﬂ olarak nitelendirilmektedir.
Çocuk hastalarda sınıkçı müdahalesi görmelerine ra¤men tatminkar sonuçlar
elde edilmiﬂtir. Triceps adele uzatmalı açık reduksiyon ve sonrasında uyumlu
rehabilitasyon programları ile baﬂarılı sonuçlar alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: gecikmiﬂ dirsek çıkı¤ı, triceps adele uzatması

Amaç: Klini¤imizde, çocuklarda görülen ve konservatif tedavi edilen basit dirsek
çıkıklarının kısa dönem fonksiyonel ve klinik sonuçları de¤erlendirildi.
Çalıﬂma Planı: Çalıﬂmamıza basit dirsek çıkı¤ı olan ve konservatif tedavi
uygulanan 11 hasta (1 kız, 10 erkek; ort yaﬂ 9,5;da¤ılım 8-11) alındı. Çıkıların
tamamı kapalı ve posterolateral yöndeydi ve hastaların hiçbirinde eﬂlik eden
dirsek çevresi kırı¤ı yoktu. Tüm hastalara kapalı redüksiyon ve uygun pozisyonda
uzun kol alçı - atel uygulandı. Atel hastalarda ortalama 3,3 hafta (da¤ılım 3-6
hafta) kaldı ve atel çıkartılır çıkartılmaz aktif harekete baﬂlandı. Sonuçlar Mayo
Dirsek performans skalasına göre de¤erlendirilerek 75 puan ve üstü yeterli
sonuç olarak kabul edildi. Ortalama izlem süresi 24,3 ay (da¤ılım 23 – 26 ay)
idi.
Sonuçlar: Mayo Dirsek performans skalasına göre olguların tümünde yeterli
(çok iyi ve iyi) sonuç elde edildi. Hastaların 6’sında (%54) dirsek hareket açıklı¤ı
tamdı. 5 (%46) olguda, 10-20° arasında de¤iﬂen (ort 16) ekstensiyon kısıtlılı¤ı
ve dirsek taﬂıma açılarında 8-20° (ort 14,4) artma (kubitus valgus) görüldü.
Hareket açıklı¤ı tam olan olgulardan birinde aynı tarafta radius alt uçta kırık
mevcuttu. Hiçbir olguda eklem sertli¤i, heterotopik ossifikasyon ve tekrarlayan
çıkık gibi komplikasyonlar gözlenmedi. Yalnızca bir olguda (%1) ulnar sinir
nöropraksisi gözlendi. 8 hafta sonra, klinik kendili¤inden düzeldi.
Çıkarımlar: Çocuklardaki izole dirsek çıkıkları çok nadir görülmekle birlikte;
acil kapalı redüksiyon ve uygun pozisyonda immobilizasyon ve erken dönemde
baﬂlanan rehabilitasyonla baﬂarılı ﬂekilde tedavi edilmektedir. Fakat hastaların
ilerleyen dönemde yaﬂadı¤ı en büyük sorun, kubitus valgus deformitesinin
geliﬂmesidir. Hasta ve aile, bu deformitenin geliﬂebilme ihtimali konusunda
bilgilendirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Anahtar sözcükler: Çocuk; çıkık; dirsek; dirsek eklemi;
kubitus valgus
OP-058

OP-060

ÇOCUK SUPRAKOND‹LER HUMERUS KIRI⁄INDA LATERAL ÇAPRAZ
TELLEMEN‹N (DORGAN’IN TEKN‹⁄‹) B‹YOMEKAN‹K ANAL‹Z‹

ÇOCUKLUK ÇA⁄I RAD‹US BOYUN KIRIKLARININ CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE
UYGULADI⁄IMIZ AÇIK YERLEﬁT‹RME VE K-TEL‹ ‹LE TESP‹T‹N FONKS‹YONEL
SONUÇLARI

Resul Musao¤lu1, Kaya Memiﬂo¤lu, Tuncay Baran1, Abdülkadir Cengiz2
1
Kocaeli Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji AD,
Kocaeli
2
Kocaeli Üniversitesi Teknik E¤itim Fakültesi, Makine E¤itimi Bölümü

Emrah Kovalak, Onat Üzümcügil, Gökhan Barbaros, Engin Çarkç›,
Yusuf Öztürkmen, Alican Bar›ﬂ, Tolga Tüzüner
S.B. ‹stanbul E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul

Amaç: Çocukluk ça¤ı suprakondiler humerus kırıklarında lateralden tellemenin
( Dorgan’ın tekni¤i) biyomekanik özelliklerini di¤er telleme konfigürasyonlarıyla
biomekanik özelliklerini karﬂılaﬂtırmaktır.
Lateral tellemede tüm teller lateralden uygulandı¤ı için sinir hasarı riski yoktur
ve tespit güvenli¤i di¤er telleme tekniklerden farklı de¤ildir.
Metod: 50 adet sentetik humerus maketinin olekranon fossa ortasından
kesilmesi ile suprakondiler humerus kırı¤ı simüle edilmiﬂtir. Kırıklar 10’ar
modelden oluﬂan 5 ayrı gruba ayrıldı. 5 farklı telleme konfigürasyonu uygulandı:
2 lateral ve 1 medial tel ( 3 çapraz ), 2 lateral diverjan telleme, 2 lateralden
paralel telleme, 1 lateral ve 1 medialden çapraz telleme, ve 2’side lateralden
uygulanan çapraz telleme (Dorgan tekni¤i ). Bütün kırıklar 1.5mm (0.062 inch.)
Kirschner teli ile tespit edildi. Biyomekanik testler, laboratuar tasarımı torsiyonel
test cihazı ile gerçekleﬂtirildi. Tüm modellerin 10 kez 5-50 N aralı¤ında torsiyonel
dirençleri test edildi ve sonuçların istatistiki analizi yapıldı.
Sonuçlar: En iyi biyomekanik sonucun 2 lateral ve 1 medial ( 3 çapraz ) tel ile
sa¤landı¤ı, 1 lateralden ve 1 medialden uygulanan çapraz tellemenin ise 2
lateralden çapraz (Dorgan’ın tekni¤i) telleme ile benzer sonuçlar verdi¤i,
lateralden diverjan ve paralel tellemenin en düﬂük biyomekanik de¤eri oldu¤u
ölçüldü.
Tart›ﬂma: Tamamı lateralden (Dorgan tekni¤i) uygulanan çapraz telleme
tekni¤inin biyomekanik açıdan di¤er çapraz telleme teknikleri kadar güvenilir
ve etkin oldu¤u görülmüﬂtür. Tekni¤in tamamen lateralden uygulanması, ulnar
sinir hasarına yol açmayacak olması, aynı stabiliteyi sa¤layabiliyor ve ö¤renme
e¤risinin düﬂük olması gibi avantajları bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: suprakondiler humerus kırı¤ı, pinleme, biyomekanik stabilite

Amaç: Radius boyun kırı¤ı nedeni ile açık yerleﬂtirme ve K-teli ile tespit
uyguladı¤ımız 14 yaﬂ altı çocuk hastaların orta dönemdeki fonksiyonel
sonuçlarının de¤erlendirilmesi.
Yöntem: Bu çalıﬂmada klini¤imizde 2004-2010 yılları arasında radius boyun
kırı¤ı tanısı konularak açık yerleﬂtirme ve K-teli ile tespit uygulanan 11 çocuk
hasta (4 kız, 7 erkek, ortalama yaﬂ 11,9 (da¤ılım 8-14)) geriye dönük olarak
fonksiyonel açıdan de¤erlendirildi. 8 hastanın sol, 3 hastanın sa¤ radius boyun
kırı¤ı mevcut idi. Hastaların tamamında sa¤ üst ekstremite dominant taraf idi.
Kırıkların sınıflandırılmasında Judet’in radius boyun kırıkları sınıflandırması,
fonksiyonel de¤erlendirmede ise Tibone ve Stolz sınıflaması kullanıldı. Sa¤lam
ekstremite kontrol amaçlı de¤erlendirildi.
Hastalara ameliyat sonrası 3 hafta önkol nötral pozisyonda dirsek üstü atel
uygulandı ve 3 hafta sonunda atel çıkartılarak aktif hareket baﬂlandı. K-tellerinin
çıkartılma süresi ortalama olarak 4,5 hafta (da¤ılım 3-6 hafta) idi. Hastaların
ameliyat sonrası 3. ay, 6.ay ve 12. aylarda rutin kontrolleri yapıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama izlem süresi 36,5 ay idi (da¤ılım 15-84 ay). Judet
sınıflamasına göre 8 hasta tip 3, 1 hasta tip 4A, 2 hasta tip 4B olarak
de¤erlendirildi. Tip 3 kırı¤ı olan bir ve tip 4A kırı¤ı olan bir hastada yer
de¤iﬂtirmemiﬂ ve konservatif kalınan proksimal ulna kırı¤ı mevcut idi. Tibone
ve Stolz sınıflamasına göre 5 hastada mükemmel, 3 hastada iyi, 3 hastada orta
sonuç elde edildi. Proksimal ulna kırı¤ının eﬂlik etti¤i tip 4A hastada mükemmel,
tip 3 hastada ise orta sonuç elde edildi. Hastaların hiçbirinde valgus deformitesi
izlenmedi. Radyografik olarak hiçbir hastada avasküler nekroz, heterotopik
ossifikasyon ve radyoulnar sinostoz geliﬂmedi.
Ç›kar›mlar: Hiperpronasyon yaralanmalarından ba¤ımsız olarak radius boyun
kırıkları, çocuklarda oldukça nadir görülen kırıklardır. Çalıﬂmamızın sonuçlarına
göre çocukluk ça¤ı radius boyun kırıklarının cerrahi tedavisinde açık yerleﬂtirme
ve K-teli ile tespit etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olarak de¤erlendirilmiﬂtir
Anahtar Kelimeler: Çocuk, K-teli, radius
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OP-061

OP-063

SICAK VE SO⁄UK UYGULAMALARIN D‹RSEK EKLEM‹ EKLEM POZ‹SYON
DUYUSUNA ETK‹S‹

TEN‹SÇ‹ D‹RSE⁄‹NDE,EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY(ESWT)
UYGULAMASIYLA,PERKÜTAN TENOTOM‹N‹N KARﬁILAﬁTIRILMASI

Haydar Kaynak1, Muammer Altun1, Meriç Ünal2, Muhammet Özer1,
Devrim Akseki3
1
Celal Bayar Üniversitesi Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
2
Isparta Özel ﬁifa Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i
3
Bal›kesir Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Murat Sayl›k1, Kemal Gökkuﬂ2, Selami Kocagil1
Bahar Hastanesi Bursa
2
Memorial Hastanesi Antalya

1

Amaç: Dirençli lateral epikondilit (tenisçi dirse¤i) hastalarında, extracorporeal
shock wave therapy(ESWT) uygulanan hastalarla, perkütan tenotomi yapılan
hastaların sonuçları karﬂılaﬂtırıldı.
Çal›ﬂma Plan›: Çalıﬂmaya uzunsüreli-a¤rılı tenisçi dirse¤i olan ve en az 3 ay
konservatif tedavi gören 83 hasta alındı.Grup1;ESWT grubu,72
hastaya(%86.5)uygulandı,Grup 2; Cerrahi grubu,11 hastaya(%13.5) perkütan
tenotomi uygulandı.
Konservatif tedavi gören:NSAID, USG, steroid enjeksiyonu, fonksiyonel breys
ve manüplasyon uygulanan hastalardı, ayrıca thompsen testi veya sandalye
testinden biri pozitifse, bu hastalar çalıﬂma gruplarımızı oluﬂturdu.Hastaların
yaﬂ ortalaması 34(da¤ılım 27-54).ESWT cihazı olarak; Pnömatik radyal shock
dalgasıyla çalıﬂan cihaz kullandık.ESWT tedavisi düﬂük enerjili(1500ﬂok),
elektrohidrolik metodla ve lokal anestezi uygulanmadan ortalama 4 seans(da¤ılım
3-5) uygulandı.Genel anestezi altında 11 hastaya perkütan ekstensör tenotomi
uygulandı. Her iki grup 2.ve 4.hafta,3.6 ve 12.ay kontrole ça¤rıldı.Hasta
de¤erlendirmelerinde; Roles ve Maudsley skoru kullanıldı, a¤rı için VAS skoru
kullanıldı.
Sonuçlar: Her iki grupta tedavi sonrası hasta de¤erlendirmeleri;gece a¤rısı,
istirahat a¤rısı, basınç a¤rısı, thomsen testi ve sandalye testiyle yapıldı.Karﬂı
tarafla kavrama gücü karﬂılaﬂtırılarak 5 dereceye ayrıldı.Her iki gupta tedavi
sonrası a¤rı geriledi, kavrama gücü arttı hastalık derecesi geriledi.
Roles ve Maudsly skorlamasında iyi ve mükemmel olarak de¤erlendirilen
skorlar, baﬂarılı olarak kabul edildi.ESWT uygulanan grupta %68.5 baﬂarı oranı,
tenotomi uygulanan grupta %71 baﬂarı oranı görüldü.Her iki grubun baﬂarı
oranları arasında istatistiki fark yoktu.(p<0.05).‹statiksel de¤erlendirmede,
eﬂleﬂtirilmiﬂ örneklerde T-testi kullanıldı.VAS skoru Grup-1’de:23, Grup-2’de:27
ölçüldü istatistksal fark yoktu.(p<0.05)
Ç›kar›mlar:ESWT mekanizması tam olarak açıklanamamıﬂ ancak bazı teoriler
geliﬂtirilmiﬂtir; direk stimülasyon, neovaskülarizasyon, nociceptörleri baskılama
etkisi, hiperstimulasyon mekanizmasının blo¤u.Literatürdeki ortak kanı ESWT’nin
sonuçlarının iyi komplikasyonlarının çok az olmasıdır.Gruplardaki hasta sayısının
yakın olmamasını çalıﬂmamızdaki eksiklik olarak gördük.Bu çalıﬂma sonrası
ESWT’ nin non invaziv bir yöntem olarak cerrahi tedaviye tercih edilebilece¤i
sonucuna vardık.
Anahtar Kelimeler: ESWT, lateral epikondil, tenotomi

Spor yaralanmalarıyla ilgilenen bilim dallarında propriosepsiyon kavramının
önemi her geçen gün biraz daha fazla anlaﬂılmaktadır. Propriyoseptif egzersizlerle
tedavi sonuçları daha iyi hale getirilebilmekte, yeniden yaralanma riski
azaltılabilmektedir. Ayrıca yaralanma öncesi propriyoseptif e¤itimle, yaralanma
sıklı¤ının da azaltılabildi¤ine inanılmaktadır. Bandajlama, breysleme, kas
yorgunlu¤u, egzersiz ya da cerrahi tedavi gibi birçok faktörün propriosepsiyonu
etkiledi¤i gösterilmiﬂtir. Sportif rehabilitasyonda sık kullanılan sıcak ya da so¤uk
uygulamalarının propriyosepsiyona etkileri ise bilinmemektedir. Bu çalıﬂmanın
amacı, sıcak ve so¤uk uygulamanın Tegner aktivite düzeyi 5-8 arasında olan
sa¤lıklı bireylerin dirsek eklemlerinde propriyosepsiyonu etkileyip etkilemedi¤ini
ortaya koymaktır.
Yaﬂları 18 ile 28 arasında de¤iﬂen (ort: 20.93±2.13 ), toplam 82 sa¤lıklı birey
çalıﬂmaya alındı. Deneklerin tümünün dominant ekstremitesi sa¤ taraftı ve hepsi
Tegner aktivite düzeyi 5-8 arasında de¤iﬂen Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu
ö¤rencileri idi. Dominant dirse¤in (sa¤) propriyosepsiyonu dijital gonyometre
yardımıyla aktif eklem pozisyon duyusu tekni¤i kullanılarak, birer hafta arayla
baﬂlangıçta, so¤uk ve sıcak uygulama sonrası ölçüldü. 30 ve 60 derecelik dirsek
fleksiyon pozisyonları hedef açılar olarak belirlendi. Verilerin istatistiksel analizi
için GNL General Linear Model Repeated Measure, Paired Samples t-test,
Pearson Correlation kullanıldı.
Sıcak uygulama sonrasında, dirsek propriyosepsiyonunda iyileﬂmeyi iﬂaret eden
her iki hedef açının anlamlı derecede azalmıﬂ tekrarlama hataları saptandı
(p<0.017). So¤uk uygulama sonrasında ise iki hedef açının birinde
propriyosepsiyonda kötüleﬂme anlamına gelen anlamlı artmıﬂ tekrarlama hataları
oldu¤u gözlendi (p<0.017).
Tegner aktivite düzeyi 5-8 arasındaki sa¤lıklı bireylerde, sıcak uygulama sonrasında
propriyosepsiyon düzeyinin arttı¤ı, so¤uk uygulama ile propriyosepsiyonun
kötüleﬂti¤ini saptadık. Bu bulgular umut verici görünmektedir ve gelecekteki
baﬂka çalıﬂmalarla da desteklenirse spor yaralanmalarının önlenmesi ya da
tedavisinde yararlı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Propriyosepsiyon, Dirsek eklemi, Sıcak-so¤uk uygulaması

OP-062
PREVALENCE OF A VARIANT PATHWAY IN OSSIFICATION AND FUSION
OLECRANON APOPHYSIS IN ADOLESCENTS
Michael H Johnson1, Donna Pacicca2
Department of Orthopaedics; University of Missouri-Kansas City; Kansas City,
MO, USA.
2
Department of Orthopaedics; Children’s Mercy Hospital; Kansas City, MO,
USA.
1

Background: The olecranon apophysis is commonly used to assess skeletal
maturity in children. The development of the olecranon apophysis has been
previously described by Sauvergrain and Dimeglio. They have reported only
one pathway, beginning with the appearance of the 1st ossific nuclei and later
the 2nd ossific nuclei, which is seen on the articular side of the apophysis.
The presence of both ossific nuclei is seen at age 11 years in girls (13 in boys).
The two ossific nuclei then fuse to form an intra-articular appearing physis.
In contrast, the authors of this study have determined that a separate pathway
exists where the physis assumes an extra-articular appearance. In this pathway,
the 2nd ossific nuclei (articular-sided) fuses to the ulna before fusing to the
1st ossific nuclei, giving a crescent shaped extra-articular physis. These
developmental differences may be related to olecranon stress fractures in
adolescents.
Methods: Lateral elbow radiographs taken for bone age determination were
retrospectively reviewed in 607 patients. Radiographs in 108 patients were
sufficient to differentiate the intra-articular and extra-articular appearing
pathways. The prevalence of each pathway was calculated and the interobserver reliability of this classification was also tested with 26 individuals
reviewing radiographs of 20 randomly selected patients.
Results: The intra-articular pathway was observed in 42 patients, while the
extra-articular pathway was seen in 66 patients (prevalence =.39 +/-.09 and.61
+/-.09, respectively). Inter-observer reliability was found to be excellent (r
=.86) with no significant difference between physicians and non-medically
trained individuals.
Conclusions: The extra-articular pathway is more common than the intraarticular pathway and differentiating the pathways is accurate and reliable.
Further studies are needed to determine if these pathways are related to
olecranon stress fractures.
Keywords: olecranon, elbow, apophysis
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PP-001

PP-003

COMPAR‹SON OF THERAPEUT‹C EFFECTS OF ULTRASOUND-GU‹DED
PLATELET-R‹CH PLASMA INJECT‹ON AND DRY NEEDL‹NG ‹N ROTATOR
CUFF D‹SEASE

PARS‹YEL OMUZ PROTEZ‹ UYGULANAN OLGULARIMIZIN KL‹N‹K,
RADYOGRAF‹K VE ULTRASONOGRAF‹K DE⁄ERLEND‹RMELER‹
Volkan Öztuna1, Turan Yaro¤lu1, Mehmet Çolak1, Meltem Nass Duce2
1
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Mersin
2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji Anabilim Dal›, Mersin

Sang Chul Lee, Sung Kyun Kim
Department of Physical Medicine & Rehabilitation, Myongji Hospital, Kwandong
University College of Medicine, Gyunggi, South Korea

Amaç: Parsiyel omuz protezi (PP) uygulanan hastalarımızın fonksiyonel,
radyografik ve ultrasonografik de¤erlendirmeleri arasında korelasyon varlı¤ını
araﬂtırmak.
Hastalar ve Yöntem: Haziran 2005- Kasım 2010 tarihleri arasında travma
nedeniyle PP uygulanan 23 hastadan takipleri yapılabilen 13 hasta ( 9 kadın,
4 erkek ) çalıﬂmaya alınıdı. Hastaların hepsinde Neer Tip II çimentolu protez
kullanıldı. Ortalama 41,7 ay (10-74 ay) takip edilen hastalarımızın fonksiyonel,
radyografik ve ultrasonografik de¤erlendirmelerini yaptık. Fonksiyonel
sonuçlarımızı Constant ve QDASH skorlaması ile de¤erlendirdik. Hastalarımızın
radyografik de¤erlendirmesinde kulandı¤ımız parametreler:
1- Humeral ofset (HO)
2- Subakromial aralık
3- Protez ile tüberkülum majus arasındaki mesafe (humeral yükseklik)
Hastalarımıza GE Healthcare LOGIQ P6 ultrasonografi cihazı ile dorsal, ventral,
lateral-süperior planlarda de¤erlendirme yapıldı.
Hastalarımızda radyografik, ultrasonografik ve fonksiyonel de¤erlendirmeler
arasındaki uyum Pearson korelasyon yöntemiyle yapıldı.
Sonuçlar: Hastalarımızın ortalama Constant skoru 64,3 (17-93), ortalama
QDASH 23.6 (4.5-72), ortalama elevasyon 108,40 idi. HO 28,7 mm (21-33)
idi. Subakromial aralık ortalama 7,9 (3-12mm), humeral yükseklik ise 8,5 (413mm) olarak bulundu.
HO ve Constant skoru arasında pozitif yönlü ve istatistiksel anlamlı derecede
yüksek düzeyde bir korelasyon vardı (r=0,712; p=0,006). HO ve Elevasyon
arasında pozitif yönlü ve istatistiksel anlamlı derecede yüksek düzeyde bir
korelasyon vardı(r=0,795; p=0,001). Subakromial aralık ve Elevasyon arasında
pozitif yönlü ve istatistiksel anlamlı derecede orta düzeyde bir korelasyon vardı
(r=0,644; p=0,018). Hastalarımızın ultrasonografik sonuçları fonksiyonel
sonuçları ile karﬂılaﬂtırıldı. Biseps tendonu sa¤lam olanlar ile QDASH skorları
arasında anlamlı (p=0,022) iliﬂki vardı. Bir hasta hariç tümünde subskapularis
kası atrofik olarak de¤erlendirildi. Supraspinatus tendonunda bir hastamızda
kalsifik tendinit, bir hastamızda kalsifik tendinit ve atrofi, bir hastamızda da
tendinozis izlendi. Hastalarımızın hepsinde deltoid normal olarak izlendi. 1
hastada infraspinatusda tendinozis görüldü. Efüzyonla klinik skorlar arasında
anlamlı iliﬂki saptanmadı.
Tart›ﬂma: PP uygulanan hastaların klinik sonuçlarının iyi olması için humeral
ofsetin, subakromiyal aralı¤ın düzgün restore edilmesi ve biseps tendonu dahil
bütün yumuﬂak dokuların ve tuberkullerin uygun ﬂekilde tamir edilmesi gerekir.
Anahtar Kelimeler: Proksimal humerus kırıkları, protez, klinik-radyolojikultrasonografik sonuçlar

Objective: To compare the effects of platelet-rich plasma (PRP) injection with
those of dry needling on shoulder pain and function in patients with rotator
cuff disease.
Design: A single-center, prospective, randomized, double-blinded, controlled
study.
Setting: University rehabilitation hospital.
Subjects: Thirty-nine patients with a supraspinatus tendon lesion (tendinosis
or a partial tear less than 1.0 cm, but not a complete tear) who met the inclusion
criteria were recruited between June 2010 and February 2011.
Intervention: Two dry needling procedures in the control group and 2 PRP
injections in the experimental group were performed to the affected shoulder
at 4-week intervals using ultrasound guidance.
Main measures: The shoulder pain and disability index (SPADI), passive range
of motion (ROM) of the shoulder, a physician global rating scale at the 6month follow-up, adverse effects monitoring, and an ultrasound measurement
were used as outcome measures.
Results: In both groups, the SPADIs were reduced at the 3- and 6-month
follow-ups. The reduction of the SPADI in the PRP group was more significant
than in the dryneedling group after treatment. No severe adverse effectswere
observed in either group.
Conclusions: PRP injections for rotator cuff disease provided more significant
pain relief and improved arm function, but not ROM of the shoulder compared
to dry needling. These findings suggest that treatment with autologous PRP
injections is safe and useful for rotator cuff disease.
Keywords: Rotator cuff, Platelet-rich plasma, ultrasound

PP-002
LATERAL EP‹KOND‹L‹TL‹ HASTALARDA KAS GÜCÜNÜN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
Nilgün Türkel1, Derya Çelik2, Hlial Çil1, Kerem Bilsel3, Ata Can Atalar
1
‹stanbul Universitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›
2
‹stanbul Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
3
Bezmialem Vakif Universitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›
Amaç: Lateral epikondilit tanısı konmuﬂ hastalarda üst ekstremite kas gücünün
belirlenmesi.
Metod: Çalıﬂmaya ortopedi uzmanı tarafından kronik lateral epikondilit tanısı
konumuﬂ muayenede eklem hareket kısıtlılı¤ı ve travma hikayesi olmayan ve
ﬂikayetleri en az 6 aydır devam eden 18 hasta (14 kadın, 4 erkek ort yaﬂ; 45,2)
dahil edildi. Fizyoterapiye yönlendirilen 18 hastanın 10’unda hasta taraf dominant
idi. Sırasıyla hasta ve sa¤lam ekstremitelerin kas kuvveti ile kavrama kuvveti
farklı iki el dinamometresi (hydraulic hand dynomemeter ve hand held
dynomometer) ile de¤erlendirildi. Her bir kas testinden sonra 30 sn dinlenme
süresi verildi. Testler 3’er kez tekrarlandı ve ortalaması alındı. A¤rı vizüel analog
skala (VAS) ile de¤erlendirildi. Sa¤lam ve hasta taraf kas kuvveti karﬂılaﬂtırması
independent simple t test ile yapıldı ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.
Bulgular: De¤erlendirilen tüm kasların kuvveti sa¤lam tarafa oranla daha zayıf
bulundu. Fakat bu zayıflık ekatansör grup kaslar ve omuz fleksiyounuda
istatistiksel anlamlı idi(p<0,05). Hastaların istirahat VAS’ı 3, aktivite sırasındaki
VAS’ı ise 7,3 bulundu. 18 hastanın dördüne daha önce injeksiyon yapılmıﬂtı.
Sonuç: Kronik lateral epikondilit tanısı konmuﬂ hastalarda a¤rı ve kullanmamaya
ba¤lı olarak tüm ön kol kasları ve omuz fleksörlerinde zayıflık görülmekle
beraber özellikle kavrama ve el bile¤i ve dirsek ekstansiyonu kuvvetinde
istatistiksel anlamlı olarak zayıflık bulundu. Hastaların tedavi programı
düzenlenirken bu durumun göz önüne alınması fonksiyonel durumlarının
geliﬂtirilmesi açısından önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, kas kuvveti, dinamometre

PP-004
ARTROSKOP‹K OMUZ CERRAH‹S‹ OLGULARINDA POSTOPERAT‹F ANALJEZ‹K
TÜKET‹M‹NE C‹NS‹YET‹N ETK‹S‹
Eyup Ça¤atay Zengin1, Ahmet Piﬂkin1, Ebru Kelsaka2, Murat Erdo¤an1,
Hicabi Sezgin1, Birol Gülman1
1
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD,
Samsun
2
Ondokuz May›s Üniversitesi T›p Fakültesi, Anesteziyoloji ABD, Samsun
Giriﬂ: Artroskopik omuz cerrahisi uygulanan hastalarda postoperatif a¤rı önemli
bir sorundur. Çalıﬂmamızda artroskopik omuz cerrahisi sonrasında postoperatif
a¤rı tedavisi için subakromial kateter uyguladı¤ımız hastaları retrospektif olarak
de¤erlendirdik.
Materyal-Metod: Klini¤imizde 24.12.2009-31.12.2011 tarihleri arasında rotator
manﬂet yırtı¤ı veya sıkıﬂma sendromu nedeniyle artroskopik ve artroskopi+miniaçık yöntemi ile opere olan toplam 20 hastayı retrospektif olarak de¤erlendirdik.
Operasyonun sonunda subakromial alana kateter yerleﬂtirildi ve hasta kontrollü
analjezi yöntemi ile lokal anestezik+opioid infüzyonu baﬂlandı. Kateter 48 saat
yerinde tutuldu. Hastaların a¤rıları VAS ile de¤erlendirildi. VAS de¤erleri >7
olanlara dolantin iv, VAS’ı 4-7 olanlara tenoksikam 20 mg iv yapılması planlandı.
30 dakika sonra VAS<4 olmaz ise ek analjezik olarak da parasetamol 1 gr
infüzyon uygulandı.
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Bulgular: Sıkıﬂma sendromu (n=12) ve rotator manﬂet yırtı¤ı (n=8) tanılarıyla
hastalar artroskopi (n=11) veya artroskopi+mini-açık yöntemi (n=9) ile opere
edildi. Hastaların yaﬂları 56.8±13.6, cerrahi süre 103.8±35.2 dk, kadın/erkek
cinsiyetleri 10/10 idi. Hastaların hiçbirinin 48 saat boyunca VAS de¤eri 7’nin
üzerinde olmadı¤ı için dolantin kullanılmadı. Sadece 7 hastada tenoksikam
(K/E=4/3) ve 6 hastada parasetamol ihtiyacı oldu. Parasetamol uygulanan
hastaların hepsinin cinsiyeti kadın idi. Postoperatif 48 saat boyunca hiçbir
hastada katetere ait komplikasyon gözlenmedi.
Sonuç: Subakromial kateter, yan etki ve komplikasyona neden olmaması,
iﬂlemin kolay uygulanması ve etkin bir analjezi sa¤laması nedeniyle artroskopik
omuz cerrahisi geçiren hastalarda güvenle kullanılabilir. Bu hastalarda sistemik
opioid ihtiyacının olmaması, opioide ba¤lı yan etkilerin (bulantı-kusma, kabızlık
vb) görülmemesine neden olarak hasta konforunu arttırır. Ek analjezik ihtiyacının
sadece kadın cinsiyette olması, cinsiyetin a¤rı de¤erlendirmesi üzerine etkisini
göstermesi açısından önemlidir ve akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Omuz artroskopisi, subakromial katater

Ç‹FT SIRA MARG‹N CONVERGENE ‹LE TEDAV‹ ED‹LEN ROTATOR MANﬁET
YIRTIKLARININ SONUÇLARI
Ahmet F›rat, ‹smail Demirkale, ‹rfan Tepe, Ahmet Osman, Murat Altay,
Mehmet ‹smail Safa Kap›c›o¤lu
Keçiören E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi
Amaç: Çalıﬂmamızın amacı artroskopik çift sıra magrin convergence tekni¤i
ile tamir edilen rotator manﬂet yırtıklarının fonksiyonel sonuçlar›n›
de¤erlendirmekti.
Yöntem ve Gereçler: Çalıﬂmaya 8’i kadın ve 4’ü erkek 12 hasta alındı. Ortalama
yaﬂ 50(44-69) idi. Subscapularis yırtı¤ı olan hastalar çalıﬂmaya dahil edilmedi.
Tanısal artroskopide 5 hastada biseps dejenerasyonu tespit edildi¤inden
tenotomi uygulandı. Sonrasında subakromiyal aralı¤a geçilerek bursektomi ve
akromiyoplasti yapıldı. Hastalar koronal planda Patte klasifikasyon sistemine
göre; evre 1-yırtık ucu kemik insersiyoda (2 hasta,%17), evre 2-humerus baﬂı
seviyesinde (6 hasta,%50), evre 3-glenoid seviyesinde (4 hasta, %33) retrakte
olarak sınıflandı. Hastaların hepsinde tam kat RM yırtı¤ı mevcuttu. Elman ve
Gartsman tiplendirmesine göre hastaların 7’sinde U-ﬂeklinde, 3’ünde L tipi,
1’inde ters L tipi, 1’inde trapezoidal yırtık mevcuttu. RM ayak izi burr ile
tazelendikten sonra medial sıraya çift ipli, 5 mm’lik metalik anchor yerleﬂtirildi.
Medial sıra sütürlerinin bir ucu yırtı¤ın anteriorundan di¤er ucu posteriordan
geçirildi. Bu iﬂlem medialden laterale do¤ru iki ip içinde belli aralıklarla uygulandı.
Sonra sütürler matris ﬂeklinde dü¤ümlendi ve ipleri kesilmedi. Lateral sıra için
tüm hastalarda Footprint ankor (Simth&Nephew) kullanıldı. ‹pler gerilerek
sütür köprüsü oluﬂturacak ﬂekilde yüklenerek ankor laterale çakıldı ve kesilerek
operasyona son verildi. Hastalarıa standart rehabilitasyon programı uygulandı.
Hastaların ameliyat öncesi ve son kontrolde VAS skorları, aktif eklem hareket
açıklıkları ve Constant omuz skorları kayıt edilerek karﬂılaﬂtırıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 6,4(4-10) aydı. Ameliyat öncesi
ortalama VAS skoru 2,6, aktif omuz abduksiyonu 85°(25-160), fleksiyonu 72°
(15-170),hastaların ameliyat öncesi ortalama Constant skoru 36. 6(20-56)idi.
Son kontrolde ortalama VAS skorunun 11,4’e, aktif omuz abduksiyonunun
135°’ye (95-180), fleksiyonunun 136°’ye (60-175), hastaların ortalama Constant
skorunun 74,6’ya (48-82) yükseldi¤i tespit edildi. Komplikasyon olarak bir
hastada subakromiyal aralıkta sütür geçirici i¤ne kırıldı.
Sonuç: U ve L-ﬂeklinde yırtıklarda standart yöntemlerle footprint restorasyonunu
sa¤lamak güç olmaktadır. Medial-lateral mobilizasyonu az olan bu tip yırtıklarda
anterior–posterior mobilizasyonu hedefleyen magrin convergence tekni¤i faydalı
olabilmektedir. Biz vaka serimizde uyguladı¤ımız teknikte transosseoz eﬂde¤er
çift sıra tamir yöntemiyle kombine ederek kısa dönemde fonksiyonel olarak
iyileﬂme kaydettik.
Anahtar Kelimeler: çift sıra, margin convergence, rotator manﬂet

PP-005
ARTROSKOP‹K Ç‹FT SIRA ROTATOR KILIF ONARIMI SONRASI ARDIﬁIK ‹K‹
HASTADA PSEUDOMONAS AEROG‹NOSA ENFEKS‹YONU
Nuri Ayd›n1, Mustafa Aﬂansu2, Onur Baﬂç›2, Bar›ﬂ Çayp›nar2, Nadir Aydemir3
S.B. Üsküdar Devlet Hastanesi
2
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
3
S.B. Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi

1

Artroskopik rotator kılıf onarımı sık uygulanan bir cerrahi giriﬂimdir. Postoperatif
yatıﬂ hastanede yatıﬂ süresinin kısa olması, enfeksiyon sıklı¤ının ve morbiditenin
az olması ve iﬂe dönüﬂün daha hızlı olması artroskopik giriﬂimlerin avantajlarıdır.
Bu çalıﬂmada aynı gün, aynı ameliyathanede opere edilen ve çift sıra rotator
kılıf onarımı yapılan iki hastada geliﬂen Pseudomanas Aeroginosa enfeksiyonu,
klinik takibi ve literatürün gözden geçirilmesi sunulacaktır. 60 ve 59 yaﬂında
iki hastaya artroskopik çift sıra cross-bridge tekni¤iyle rotator kılıf onarımı
yapıldı. Her iki hastada da medial sırada 2 adet 5.5 mm. metal ankor, lateral
sırada 2 adet 4.5 mm PEEK dü¤ümsüz ankor kullanıldı. Erken postop dönemde
ﬂiddetli omuz a¤rısı ile birlikte sedim(100) ve CRP(45) yüksekli¤i tespit edildi.
Hastalardan birinde yara sürüntüsünde P.Aeroginosa üremesi olması üzerine
her iki hastaya da artroskopik debridman yapılarak ankorlar çıkartıldı.
Ciproflaksasine hassas olması üzerine 3 aylık bir antibiyotik tedavisi enfeksiyon
hastalıklarının kontrolünde yapıldı. 3. ay sonunda hastaların sedimantasyon
ve CRP de¤erleri normale döndü. Olası enfeksiyon kaynaklarını araﬂtırmak
üzere ameliyathaneden, sterilizasyon solüsyonlarından, anestezi elektrodlarından,
servis pansuman aletlerinden kültürler alındı. Ancak hiçbirinden kaynak tespit
edilemedi. Literatür sorgulandı¤ında artroskopik enfeksiyonlardan kullanılan
shaver ve kanüllerin tekrarlı kullanımında kalıntı ﬂeklinde olan doku parçalarının
enfeksiyon etkeni olabilece¤i gösterilmiﬂtir.(1) Di¤er bir çalıﬂmada omuz
artroskopisi sonrası geliﬂen Pseudomonas enfeksiyonunda anestezi
monitörizasyon kabloları kaynak olarak tespit edilmiﬂ bunların temizli¤inde
özen gösterilmesi vurgulanmıﬂtır.(2)

PP-007
ÜST EKSTREM‹TE KONTRAKTÜRLER‹NDE MATR‹X R‹TM TEDAV‹S‹N‹N YER‹:
OLGU SER‹S‹
Nilgün Türkel1, Derya Çelik2, Fatih Dikici1, Hayati Durmaz1
1
‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
2
‹stanbul Üniversitesi, Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü
Amaç: Matrix ritm tedavisinin sert dirsek tedavisindeki etkinli¤ini 4 olgu sunumu
ile ortaya koymayı amaçladık.
Olgu 1: 54 yaﬂında bayan hasta düﬂme sonrası olekranon kırı¤ı geliﬂmiﬂ. Açık
redüksiyon, internal fiksasyon operasyonunu takiben 1 ay sonra FTR’ye
yönlendirilen hastada kompleks bölgesel a¤rı sendromu geliﬂmiﬂtir. Hasta
dirsek ve el bile¤i kontraktürü ve kompleks bölgesel a¤rı sendromu nedeni ile
klini¤imize yönlendirilmiﬂtir.
Olgu 2: 35 yaﬂında erkek hasta dirsek luksasyonu nedeni ile redüksiyon sonrası
1 ay immobilize edilmiﬂ 1 ayın sonunda FTR’ ye yönlendirilmiﬂtir. Hastada 3
ay fizyoterapi uygulanmasına ra¤men hareket kısıtlılı¤ının devam etmesi
nedeniyle klini¤imize yönlendirilmiﬂtir.
Olgu 3: 65 yaﬂında bayan hasta araç içi trafik kazası geçirmiﬂ. Olekranon kırı¤ı
nedeni ile açık redüksiyon, internal fiksasyon yapılan hastada kompleks bölgesel
a¤rı sendromu geliﬂmiﬂtir. Üç ay devam eden fizyoterapi programına ra¤men
eklem hareket kısıtlılı¤ı devam eden hasta klini¤imize yönlendirilmiﬂtir.
Olgu 4: 36 yaﬂında post-travmatik dirsek kontraktürü ile klini¤imize baﬂvuran
hastaya açık cerrahi ile olecranoplasti yapılmıﬂtır. Üç aylık fizyoterapi programına
ra¤men eklem hareket kısıtlılı¤ı devam eden hasta klini¤imize yönlendirilmiﬂtir.

Referanslar
1. Tosh PK, Disbot M, Duffy JM, Boom ML, Heseltine G, Srinivasan A, Gould CV, BerríosTorres SI.Outbreak of Pseudomonas aeruginosa surgical site infections after arthroscopic
procedures: Texas, 2009. Infect Control Hosp Epidemiol. 2011 Dec;32(12):1179-86.
2. Armstrong RW, Bolding F. Septic arthritis after arthroscopy: the contributing roles of
intraarticular steroids and environmental factors.Am J Infect Control. 1994 Feb;22(1):16_8.

Anahtar Kelimeler: omuz artroskopisi, enfeksiyon, rotator kılıf onarımı
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Hastalar haftada 3 kez 15 seans tedaviye alınmıﬂtır. Tedavide dirsek, el ve el
bile¤ine hareket kısıtlılı¤ı nedeni ile 30 dakika matrix ritm terapi uygulanmıﬂtır.
De¤erlendirmeler tedavi öncesi ve 5 hafta sonra yapılmıﬂtır. Eklem hareket
açıklı¤ı gonyometre ile, kas kuvveti dinamometre ile ve fonksiyonel durum
DASH skoru ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Hastaların ortalama eklem hareket açıklı¤ı, güç ve fonksiyonel durum
sonuçları Tablo 1’de verilmiﬂtir. Hastaların tüm eklem hareket açıklı¤ı ve kas
kuvveti de¤erlendirme sonuçlarında % 11 ile %18 oranında geliﬂme saptanmıﬂtır.
Ayrıca tedavi öncesi durumlarına göre hasta memnuniyeti sorgulandı¤ında
daha iyi olduklarını belirtmiﬂlerdir.
Sonuç: Matrix ritm tedavisi di¤er standart yöntemlerle ilerleme sa¤lanamayan
üst ekstremite eklem kontraktüründe alternatif bir tedavi yöntemi olarak
kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: Dirsek, kontraktür, matrix ritm tedavi

PED‹YATR‹K ÖN KOL Ç‹FT KIRIKLARINDA T‹TANYUM ELAST‹K Ç‹V‹
UYGULAMALARIMIZ

PP-008

PP-010

D‹STAL HUMERUS ENFEKTE PSÖDOARTROZUNUN LCP OLEKRANON PLA⁄I
‹LE TEDAV‹S‹:OLGU SUNUMU

ONÜÇ YAﬁINDA “D‹RSEKTE TAL‹HS‹Z ÜÇLÜ” YARALANMASI

Ferhat Say, Ahmet Murat Bülbül
Samsun E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Samsun
Giriﬂ-Amaç: Pediyatrik kırıkların % 6’ sı ön kol çift kırıkları olarak saptanmıﬂtır.
On yaﬂ altı çocukların ön kol çift kırıklarında uyguladı¤ımız titanyum elastik
çivi sonuçlarını tartıﬂmayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Ön kol çift kırı¤ı olan onsekiz olgunun sekizi bayan, onu erkekti.
Oniki olgunun sa¤, altı olgunun sol ekstremitesi etkilenmiﬂti. Ortalama yaﬂ 8.2
± 1.8 (6-10) idi. AO sınıflamasına göre 22 olan kırıklar çalıﬂmaya dahil edildi.
Beﬂ olguda Gustilo-Anderson sınıflamasına göre birinci derece açık kırık
mevcuttu. Tüm olgulara ilk 24 saat içerisinde kapalı redüksiyon sonrası
floroskopi yardımı ile perkutan titanyum elastik çivi uygulandı. Postoperatif üç
hafta atel ile immobilizasyon sonrası hareket baﬂlandı. Onuncu gün ve sonrasında
aylık radyografik kontroller yapıldı.
Sonuçlar: Üç haftalık atel ile immobilizasyon sonrası erken hareket baﬂlandıktan
sonra dördüncü hafta tamamlandı¤ında olguların hiçbirinde fleksiyon ve
ekstansiyon kısıtlaması yoktu. Ortalama kaynama süresi 11.7 (9-14) hafta idi.
Kaynamayan olgumuz yoktu. Oniki hafta sonunda bir olgumuzda rotasyon
kaybı, üç olguda yüzeyel enfeksiyon saptandı.
Tart›ﬂma: Ön kol çift kırı¤ı olan on yaﬂ ve altındaki çocukların cerrahi tedavisinde
titanyum elastik çivilerin, sonuçlarının iyi oluﬂu ve komplikasyonların azlı¤ı
sebebiyle uygulanmasını öneriyoruz.
Anahtar Kelimeler: Ön kol çift kırı¤ı, titanyum elastik çivi

Ali Turgut, Yüksel Özkan, Alpaslan Öztürk, Ahmet Murat Aksakal, Gökhan
Cansabuncu
Bursa ﬁevket Y›lmaz E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi

Mustafa Faik Seçkin, Ramazan Erden Ertürer, Mehmet Mesut Sönmez,
Savaﬂ Çamur, ‹rfan Öztürk
S.B.ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i
‹stanbul

Dirsek çıkı¤ı sonrası, koronoid çıkıntı kırı¤ı ve radius baﬂı kırı¤ı oluﬂması 1961
yılında Hotchkiss tarafından talihsız üçlü yaralanma olarak tanımlanmıﬂtır.
Literatürde dirsekte talihsiz üçlü yaralanmalı hastalar genel olarak aktif eriﬂkin
yaﬂ grubundadır. Bu yaralanmalar önceleri kapalı redüksiyon ve çeﬂitli yöntemlerle
immobilizasyon ﬂeklinde tedavi edilmiﬂ ancak tekrarlayan dirsek dengesizli¤i
sonrası baﬂarısız sonuçlarla karﬂılaﬂılmıﬂtır.
Olgumuz; 13 yaﬂında erkek, sa¤ dirsek kırıklı çıkı¤ı tanısı (arkaya dirsek çıkı¤ı
+ radius üst uç Salter-Harris tip 3 büyüme çekirde¤i kırı¤ı + koronoid çıkı¤ı)
ile sedasyon altında dirsek çıkı¤ı redükte edildi. Redüksiyon sonrası dirsek
denge testlerinde posterolateral rotatuar dengesizlik, valgus dengesizli¤i
saptandı. Hasta yaralanmasının 2. gününde ameliyat edildi. Ameliyata dıﬂ kesi
ile baﬂlandı, Kocher aralı¤ından eklem kapsülüne ulaﬂılıp kapsül açılarak radius
baﬂı büyüme çekirde¤inin tam ortadan ikiye bölündü¤ü ve serbest parçanın
ters döndü¤ü saptandı. Sa¤lam parça ulnar eklem yüzü tarafında oldu¤u için
koronoid kırı¤ı görülmesine ra¤men tespit edilmesi mümkün olmadı. Kırık
yerleﬂtirilerek 2 adet K-teli ile tespit sa¤landı. Humerus dıﬂ kondil ve
epikondilinden sıyrılmıﬂ olan dıﬂ yan ba¤ birleﬂkesi (dıﬂ ulnar yan ba¤ dahil)
bir adet çapa dikiﬂ ile onarıldı. ‹ç derin ulaﬂım ile koronoid kırı¤ının ana kırık
bölgesine çapa dikiﬂ kancası gönderildi, parçadan dikiﬂlerin çıkarılması ile
yerleﬂtirme sonrası dü¤ümleme yapılarak tespit sa¤landı. Bütün bu onarımlar
sonrası dirsek eklemi dengesinin tam oldu¤u görüldükten sonra ameliyata son
verildi. Ameliyat sonrası 3 hafta süre ile dirsek, 90° fleksiyonda arkadan alçı
ateli ile istirahat ettirildi. Üçüncü hafta sonunda pasif ve aktif fleksiyonekstansiyon hareketlerine baﬂlandı. Dördüncü hafta sonrasında K-telleri çekildi
ve supinasyon-pronasyon hareketlerine baﬂlandı. 6. ayın sonunda kontrol
röntgenlerinde radius üst uç büyüme çekirde¤inde muhtemel kanlanma
bozuklu¤u mevcuttu ancak dengesizlik ile ilgili bir bulgu yoktu. Klinik olarak
fleksiyon, supinasyon ve pronasyon hareket açıklıkları sırası ile 125°, 60°,
40°olarak ölçüldü. Hastanın 6. Ay sonunda Mayo Dirsek Performans ‹ndeksi
100 (mükemmel sonuç), Broberg ve Morrey De¤erlendirme Puanı 86 (iyi
sonuç) olarak de¤erlendirildi.
Anahtar Kelimeler: çapa dikiﬂ, dengesizlik, dirsek

Humerus diafiz kırıklarının cerrahi tedavisi sonrasında enfekte psödoartoz nadir
görülen bir komplikasyondur. Humerusun distal diafizinde yer alan psödoartroz
olgularında ise, distal humerusun anatomisi ve boyutları, enfeksiyona ba¤lı
kemik defekti, dirsek eklemine yakınlık gibi faktörler nedeni ile tespit yöntemi
ve material seçimini zorlaﬂtırmaktadır. Çalıﬂmamızda, sol humerus distal diafiz
enfekte psödoartozu olan 28 yaﬂındaki bayan hastaya uyguladı¤ımız intramedüller
fibula grefti uygulaması ve anatomik LCP olekranon pla¤ı ile osteosentez
ameliyatının ve sonuçların sunulması amaçlanmıﬂtır. Son ameliyatından 8 ay
önce baﬂka bir tedavi kurumunda cerrahi tedavi uygulanan hastanın, yaklaﬂık
5 ay süren akıntı ve kaynamama ﬂikayeti sonucunda, yine aynı kurumda
materyalleri çıkarılarak enfeksiyon tedavisi uygulanmıﬂ. Poliklini¤imize baﬂvuru
sonrasında enfeksiyon bulgusu saptanmayan olgumuza cerrahi tedavi uygulandı.
Ameliyat sonrası, insizyon distalinde hematom dıﬂında komplikasyon görülmedi.
Yapılan takiplerde, radyolojik kaynama 16. Haftada tam olarak tespit edildi. Sol
dirsek hareket açıklı¤ı fonksiyonel sınırlar içinde saptandı. Humerusun distal
diafizinde yer alan ve enfeksiyonun neden oldu¤u psödoartroz olgularında,
kemik defekti varlı¤ında, ekleme yakın distal parça oldukça kısa olabilmektedir.
Bu parçanın sa¤lam tespiti, tedavi açısından esas teﬂkil eder. Olgumuza
uyguladı¤ımız anatomik LCP olekranon pla¤ının tasarımı humerus distaline
uyumludur ve kısa distal parçaya çoklu kilitli vida gönderilebilmesi sonucunda
stabil tespit sa¤lar. Alınan olumlu sonuç, humerus distal diafiz psödoartroz
olgularının cerrahi tedavisinde materyal seçiminde, LCP olekranon pla¤ının da
bir seçenek olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür.
Anahtar Kelimeler: enfekte, humerus diafiz, psödoartroz

134

7. OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹
7th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

PP-011

PP-013

AKROM‹OKLAV‹KÜLER EKLEM ÇIKIKLARININ CERRAH‹ TEDAV‹
SONUÇLARININ DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

HUMERUS C‹S‹M KIRIKLARINDA M‹N‹MAL ‹NVAZ‹F PERKÜTAN PLAK
(MIPPO)UYGULAMASININ SONUÇLARI

Ali Ata, ‹brahim Kaya, Ali Ak›n U¤raﬂ, ‹brahim Sungur, Murat Y›lmaz,
Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i

Gazi Huri1, Ömer Sunkar Biçer1, Akif Mirio¤lu1, Cenk Özkan1, Hakan Öztürk2,
‹smet Tan1
1
Çukurova Üniversitesi T›p Fakultesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Adana
2
Mersin Üniversitesi T›p Fakültesi, Anatomi Ana Bilim Dal›, Mersin

Amaç: Klini¤imizde cerrahi olarak tedavi edilen akromioklaviküler eklem çıkıklı
olguların sonuçlarının irdelenmesi.
Hastalar Ve Yöntem: 01/01/2004-01/06/2011 tarihleri arasında Sa¤lık Bakanlı¤ı
Haseki E¤itim ve Araﬂtırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Acil Poliklini¤ine
baﬂvuran ve cerrahi olarak tedavi edilip son kontrolü yapılmıﬂ toplam 26 olgu
çalıﬂmaya dahil edildi. Olguların Rockwood sınıflamasına göre da¤ılımı tip3:23 adet, tip-4:1 adet, tip-5:2 adet idi. Hastaların 4’ü kadın, 22’si erkekti.
Olguların 14’ünde sa¤ taraf, 12’sinde ise sol taraf tutulumu mevcuttu. Çıkık
beﬂ olguda araç dıﬂı trafik kazası, beﬂ olguda araç içi trafik kazası, iki olguda
darp, onbir olguda ise düﬂme sonucu oluﬂmuﬂtu. Ortalama yaﬂ 43.5 (24-70)
idi. 16 olgu Bosworth, 10 hastaya Phemister tekni¤i ile tedavi edildi. Ortalama
takip süresi 37.3 aydı (7-95).
Sonuçlar: Hastalar visual anolog scale(VA)S, disabilities of the arm,shoulder
and hand score(DASH) ve CONSTANT skoru ile de¤erlendirildi. Ortalama VAS
skoru: 1.58 (0-4), ortalama DASH skoru: 8.13 (0-36.36), ortalama CONSTANT
skoru: 90.61 (66-100) olarak bulundu. 4 olguda vida komplikasyonu nedeni
ile revizyon yapıldı.
Tart›ﬂma: Akromioklaviküler eklem çıkıklarında tekni¤ine uygun olarak yapılan
Bosworth ve Phemister yöntemleri gerek klinik ve gerekse radyolojik olarak
iyi sonuç vermektedir.
Anahtar Kelimeler: akromiklaviküler eklem çıkık

Giriﬂ: Humerus cisim kırıkları bütün kırıkların %3’ ünü oluﬂturur ve genellikle
trafik kazaları, yüksekten düﬂme ve benzeri yüksek enerjili travmalar sonrasında
geliﬂir. Konservatif tedavi humerus kırıkları için altın standart olarak kabul
edilse de, cerrahi tedavi de seçenekler arasındadır. Cerrahi yöntemler arasında
plak, intrameduller çivileme ve eksternal fiksator uygulamaları yer almaktadır.
Minimal invazif perkütan plak uygulaması kırık hematomu ve çevre yumuﬂak
dokularının korunulması yönü ile özellikle son 20 yılda öne çıkan bir cerrahi
yöntem olarak göze çarpmaktadır. Bu çalıﬂmada humerus cisim kırıkları için
MIPPO uygulamasının radyografik ve fonksiyonel sonuçları de¤erlendirilmiﬂtir.
Materyal Metot: Çalıﬂmada 01 ﬁubat 2009 – 31 A¤ustos 2011 arasında klini¤e
baﬂvuran 13 hastanın 14 humerus cisim kırı¤ına yapılan MIPPO uygulamasının
fonksiyonel ve radyografik sonuçları de¤erlendirildi. Hastalar ameliyat sonrasında
48-72 saat içinde omuz askısı ile taburcu edildiler. Hastalar 2. haftada ve ilk
3 ayda 4 hafta aralıklarla kontrol için ça¤ırıldılar. Erken kallus oluﬂumunun 4.
Haftada görülmesinin ardından aktif hareket baﬂlandı. Fonksiyonel de¤erlendirme
MEPI dirsek ve UCLA skorlama sistemleriyle yapıldı.
Sonuç: Hastaların ameliyat sonrası ortalama takip süresi 13,3 ay, iyileﬂme
süresi 13,8 aydı. Omuz ortalama fleksiyonu 163,9°, abduksiyonu 87,8°, dirsek
fleksiyonu 134,6° ve dirsek ekstansiyon kaybı 3,9° olarak saptandı. Omuz ve
dirsek fonksiyonel sonuçları UCLA ve MEPI de¤erlendirme sistemine göre
sırasıyla ortalama 31,8 (29-34) ve 94,2 (85-100) olarak saptandı.
Ç›kar›m: Humerus cisim kırıklarında nörovasküler yapılar ve anatomik engeller
korunularak yapılan MIPPO uygulaması güvenilir ve etkili bir tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: humerus cisim kırı¤ı, minimal invazif, perkütan

PP-012

PP-014

TRAVMAT‹K SKAPULOTORAS‹K AYRILMA:VAKA SUNUMU

ANATOM‹K UYUMLU K‹L‹TL‹ PLAKLARIN KLAV‹KULA D‹AF‹Z KIRIKLARINDA
KULLANIMI

Burkay Kutluhan Kaç›ra, Yunus Güzel, Onur Bilge, Serdar Toker, Mustafa Yel
Konya Üniversitesi Meram T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji
Anabilimdal›,Konya

Erden Ertürer1, Adnan Kara1, Faik Seçkin1, Savaﬂ Çamur1, ﬁenol Akman,
‹rfan Öztürk1
1
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi - ‹stanbul
2
‹stanbul Bilim Üniversitesi - ‹stanbul

Skapulotorasik ayrılma, skapular kuﬂa¤a ciddi travmayla skapulanın
akromyoklavikular(AK) veya sternoklavikular(SK) çıkık yada klavikula kırı¤ı ile
birlikte gö¤üs kafesinden laterale ayrılması ile karakterizedir. Bu nadir görülen
yaralanma aksiller veya subklaviyen damarların yaralanması, brakial pleksus
felci yada omuz kaslarının avulsiyonu ile iliﬂkili olabilir. Bu hasta sunumunda
motosiklet kazası sonucu sa¤ skapulotorasik ayrılma olan vaka bildirilmiﬂtir.
Yirmi üç yaﬂında erkek hasta motosiklet kazası sonucu baﬂka bir merkezde
hemotoraks, kot kırı¤ı ve kafa travması ile 1 hafta takip edildikten sonra
klini¤imize yönlendirildi. Fizik muayene ve radyolojik tetkikleri sonucunda sa¤
klavikula kırı¤ı, sa¤ humerus cisim kırı¤ı, sa¤ lateral malleol kopma kırı¤ı ve
sa¤ skapulutorasik ayrılma oldu¤u tespit edildi. Vasküler muayenesi normal,
ancak nörolojik muayenesinde brakial pleksus felci vardı. Brakial pleksus
MRG’sinde C6-7 ve C7-T1 köklerinde ayrılma oldu¤u görüldü.
Sa¤ klavikula kırı¤ı plakla, sa¤ humerus kırı¤ı kanal içi kilitli çivi ile tespit edildi
ve lateral malleol kırı¤ı için dikiﬂ ankor tespiti uygulandı. Hastanın baﬂvurusunun
gecikmiﬂ olması göz önünde bulundurularak skapulanın toraksa cerrahi tespiti
yapılmadı. Dirsek ve el bile¤i hareketlerine izin veren, lateralden mediale
kompresyon yapan omuz askısı ile tespit uygulandı, klinik ve radyolojik olarak
redüksiyonun iyi oldu¤u görüldü ve konservatif tedaviye karar verildi.
Altıncı ayda yapılan kontrol muayenesinde skapular depresör ve elavetörlerin
çalıﬂtı¤ı, ancak kol ve önkol da motor aktivitenin olmadı¤ı görüldü.
Radyografilerde skapular tespit için kullanılan lateralden baskı yapan kemerli
omuz askısı ile takip edilen hastanın skapula-torasik uyumunun iyi oldu¤u
görüldü.
Skapulanın toraksa cerrahi tespiti ve konservatif tedaviyi karﬂılaﬂtıran yeterli
çalıﬂma bulunmamaktadır. Bu vakada cerrahi tespit yapılmamasına ra¤men
bu askı tekni¤iyle skapulotorasik uyumun iyi oldu¤u görüldü. Skapulotorasik
ayrılma acil servislerde çoklu yaralanmalı ve bazen entübe yada bilinci kapalı
hastalarda karﬂılaﬂıldı¤ı için tanısı atlanabilir. Erken tanının önemi kapalı
kırıklarda hayatı tehdit edebilecek vasküler yaralanmaların teﬂhisinin erken
yapılmasıdır. Gö¤üs travması, humerus kırı¤ı, clavikula kırı¤ı, AK eklem ve SK
eklem yaralanması olan ﬂiddetli travmalı hastalarda akılda tutulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: brakial pleksus felci, klavikula kırı¤ı, skapulotorasik ayrılma

Amaç: Bu çalıﬂmada klavikula diafiz kırı¤ı nedeni ile kilitli plak tespiti uygulanan
hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarının de¤erlendirilmesi amaçlanmıﬂtır.
Gereç-Yöntem: Klavikula diafiz kırı¤ı tanısı ile Mayıs 2009- Ocak 2011 yılları
arasında ameliyat edilen 12 hasta (2 kadın [%16.6], 10 erkek [%83.3], ortalama
yaﬂ: 36.1 [Da¤ılım:27-58]) geriye dönük olarak de¤erlendirildi. Altı hastanın
sa¤, altı hastanın sol klavikulasında kırık mevcuttu. Hastalarda 2mm üstünde
deplasman veya kısalık olması ile çok parçalı ya da ayrıﬂma gösteren segmenter
kırık bulunması cerrahi tedavi için endikasyon oluﬂturmuﬂtu. Kırıklar dört
hastada trafik kazası, beﬂi spor yaralanması olmak üzere sekiz hastada düﬂme
sonrası meydana gelmiﬂti. Hastalar yaralanma sonrası ortalama 4,2. günde
ameliyat edilmiﬂ ve 2.7 mm ve/veya 3.5 mm’lik kilitli vidalı ve önceden
ﬂekillendirilmiﬂ düﬂük temas yüzeyli klavikula pla¤ı anterior veya süperiordan
uygulanmıﬂtı. Takip döneminde sonuçlar klinik açıdan Constant skoru ile
de¤erlendirilirken, kırık kaynaması radyolojik olarak izlendi. Ortalama takip
süresi 22.5 aydı (Da¤ılım: 12-33).
Bulgular: Tüm hastalarda radyolojik olarak tam kaynama ortalama 9.4 haftada
sa¤landı (Da¤ılım 8-13 hafta). Hiçbir hastada kırık bölgesinde kallus oluﬂumu
gözlenmedi. Erken ya da geç dönemde enfeksiyon, irritasyon veya tespit
yetmezli¤i gibi herhangi bir komplikasyonla karﬂılaﬂılmadı. Dört hasta inzisyon
skarından kozmetik olarak rahatsız oldu¤unu ifade etti. Takip dönemi sonunda
Constant skoru de¤erleri ortalama 93.57 (Da¤ılım: 60-100) olarak bulundu.
Ç›kar›m: Ayrıﬂmıﬂ klavikula diafiz kırıklarında cerrahi tedavi ile kısalma ve aﬂırı
kallus oluﬂumu gibi konservatif tedavinin olası komplikasyonlarının önüne
geçmek mümkündür. Önceden ﬂekillendirilmiﬂ düﬂük profilli kilitli plaklar,
yüksek hasta memnuniyeti ile tam kaynama elde edilmesi açısından etkili ve
güvenli bir tedavi seçene¤idir.
Anahtar Kelimeler: Klavikula, kırık, kilitli plak
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AKROM‹OKLAV‹KULER EKLEM OSTEOARTR‹TL‹ HASTALARDA KLAV‹KULA
D‹STAL UÇ REZEKS‹ONU UYGULAMALARIMIZ

ÇOCUKLUKTA GEÇ‹R‹LM‹ﬁ TÜBERKÜLOZ MENENJ‹T SONRASI GÖRÜLEN
REKÜRREN ANTER‹OR GLENOHUMERAL ‹NSTAB‹L‹TE

Murat Sayl›k1, Kemal Gökkuﬂ2
1
Bahar Hastanesi Bursa
2
Memorial Hastanesi Antalya

Kerem Bilsel1, Mehmet Erdil1, Mehmet Elmada¤1, Derya Çelik2, ‹brahim Tuncay1
1
Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2
‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü, ‹stanbul

Amaç Bu çalıﬂmada amaç; Akromioklavikuler(AC) osteoartriti(OA) ve Tip 2-3
ımpıngement’i olan hastalarda, klavikula distal uç rezeksiyonu uygulamalarımızın
cerrahi sonuçlarının de¤erlendirilmesidir.
Hastalar/Gereç-Yöntem: 2008-2010 yılları arasında T‹P 2-3 Impıngement’i ve
A.C eklem OA’i olan, klavikula distal uç rezeksiyonu uyguladı¤ımız 21 hasta
çalıﬂmaya alındı.
Öncelikle AC OA’ in klinik ve radyolojik bulguları açısından tüm hastalar
de¤erlendirildi.AC OA ‘in klinik bulguları;AC eklemde a¤rı ve hassasiyet,horizontal
adduksion testinin olumlu çıkması,lidokain injeksiyon testinin olumlu çıkması
olarak kabul edildi.AC OA ‘in radyolojik bulgusu; eklemde daralma ve osteofit
varlı¤ı olarak kabul edildi. Impıngement tanısında;ımpıngement bulgularının
olması ve enjeksion testi kullanıldı.Hastalar ortalama 75gün (da¤ılım 45180)kadar cerrahi dıﬂı tedavi gördü..Bu hastaların 16’sı,15 gün fizik tedavi
gördü.Hastaların cerrahiye uygunluk degerlendirilmesi:fizik muayene,radyografik
görüntü,UCLA skoru ile yapıldı.Hastaların ortalama yaﬂı 54’tü(44-67 arası).Erkek
hasta 6(%28), kadın hasta 15(%72).Hastalar ortalama 25 ay(da¤ılım14-40 ay)
takip edildi.Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası de¤erlendirmelerinde UCLA
ve VAS skoru kullanıldı.
Bulgular: Ortalama insizyon uzunlu¤u 2.8cm(da¤ılım 2.2cm-3.6cm ),Ortalama
klavikula distal uç rezeksionu 14.6mm idi(da¤ılım 5.6mm-19.1mm).Ameliyat
süresi ortalam 26 dk(da¤ılım 20-35 dk) olarak ölçüldü.Radyolojik
de¤erlendirme;Standart A.P omuz grafisi ve hastanın kolunun 100 derece
abduksionda AP grafisiyle de¤erlendirildi.AC OA Radyolojik tanısında;AC eklem
aralı¤ında daralma ve osteofitler görüldü.Eklem aralı¤ı daralması direk grafide
hastaların 18’inde(%87.5) ve osteofit bulgusu 11’inde(%52) mevcuttu.Lidokain
testi ve AC eklem a¤rısı tüm hastalarda (+)ti.Hastaların 6 sında kronik rotator
kılıf yırtı¤ı vardı.Hastalarda cerrahiye ba¤lı a¤rı ve analjezik ihtiyacı 2.günden
itibaren anlamlı azaldı.Ameliyat öncesi UCLA skoru ortalama 11, sonrasında
19 hastada 27 ve üstü ölçüldü.(p<0.05)fark anlamlı olarak görüldü,iyi ve
mükemmel olarak de¤erlendirildi(%92),2(%8) hasta kötü sonuçlandı.Bu 2
hastada ileri evre kronik rotator hasar vardı.Ortalama VAS skoru ameliyat
öncesi 85’ten,ameliyat sonrası 35’e düﬂmüﬂtür.
Sonuç: AC OA varlı¤ında eﬂlik eden Tip 2-3 Impıngement bulguları varsa,bu
hastaların tedavisi cerrahidir ve klavikula distal uç rezeksiyonuyla baﬂarılı
sonuçlar alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: osteoarthrit, akromioclaviculer, ımpıngement

Giriﬂ: Çocukluk ça¤ında omuz ekleminin çıkı¤ı ve instabilitesi oldukça nadir
görülen hadiselerdir. Bu vaka takdiminde, 18 aylıkken geçirmiﬂ oldu¤u tüberküloz
menenjit sonrası dönemde geliﬂmiﬂ kronik rekürren anterior omuz instabilitesi
olan 12 yaﬂındaki bir kız çocu¤unun tanı ve artroskopik tedavisini sunmayı
amaçladık.
Materyal-Metod: Özellikle sa¤ omuz eklemini, baﬂ üstü aktivitelerde kullanmakta
zorlanan hastanın fizik muayenesinde 60°ekternal rotasyon ve 120° öne fleksiyon
hareketlerinde instabilite ve dislokasyon gözlendi. Korkutma, fulkrum testleri
ve sulkus belirtisi pozitif oldu¤u gözlemlendi. Nörovasküler muayenesi, EMG
incelemelerini normal oldu¤u tespit edildi. Omuz BT ve radyografileri glenoid
ve humerus baﬂında herhangi bir kemiksel defekt olmadı¤ını gösteriyordu.
Çekilen MR görüntülemesinde anteroinferiorde kapsülolabral komplekste yırtık
oldu¤u görüldü. Artroskopik olarak 3mm dü¤ümlü bio-ankor ile kapsülolabral
tamir ve geliﬂmiﬂ olana kapsüler laksite telafisi için de rotator interval kapatma
iﬂlemleri uygulandı. ‹zometrik egzersizler eﬂli¤inde 6 hafta yastıklı omuz kol
askısında tespit uygulandıktan sonar aktif asistif egzersizlere baﬂlandı. Altıncı
ayda yapılan son kontrollerinde herhangi bir instabilite ve dislokasyon
rekkürensine rastlanmazken günlük aktivitelere tam ve sorunsuz dönüﬂ oldu¤u
gözlemlendi. Rowe instabilite skorlamasıyla yapılan fonksiyonel de¤erlendirme
sonrasında preoperatif 20 (kötü) olan skorun postoperatif altıncı ayda 90
(mükemmel) oldu¤u tespit edildi. Son kontrolünde çekilen kontrol MR
görüntülemesinde de anteroinferior labral kompleksin de restore oldu¤u
gözlemlendi.
Tart›ﬂma: Omuz ekleminde görülebilecek rekürren dislokasyona yol açabilecek
nöromüsküler patolojiler arasında geçirilmiﬂ ensefalit, serebral palsy ve
do¤umsal brakial pleksus yaralanmaları sayılabilir. Literatürde daha önce 7
aylık bir bebekte geçirilmiﬂ pnömokokal menenjit sonrası geliﬂen anterior
subglenoid omuz çıkı¤ı vakası ve açık cerrahi tedavisi sunulmuﬂtur. Santral
sinir sisteminde görülen enfeksiyonlar sonrasında çocuklarda omuz
instabilitelerine rastlanabilir. Sonuçta çocukluk ça¤ında fonksiyonel yetersizli¤e
yol açan bu durum artroskopik tedavi ve efektif postoperatif fizyoterapi
protokolleriyle iyi tedavi edilebilir.
Anahtar Kelimeler: omuz instabilitesi, menenjit, omuz artroskopisi
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LCP PHYLOSOPHY AND PROX‹MAL HUMERUS FRACTURES TREATMENT

D‹RSEK ARTROF‹BROZ‹S‹NDE AÇIK GEVﬁETME

Vladan Stevanovic, Ivan Diklic
Institute for orthopaedic surgery “Banjica”, Belgrade, Serbia

Bertan Cengiz, Coﬂkun Aykul, Mehmet Hakan Özsoy, Abdurrahman Sakao¤ullar›,
Veysel Ercan Dinçel, Hac› Mustafa Özdemir
SB Ankara E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi

Introduction: The use of angular implant is a common way for osteosynthesis
to three- and four- part dislocated fractures of the humerus, which raises the
question whether we have reached the final surgical solution?
Objectives: Evaluation of functional outcome and degree of complications
after open reposition and internal fixation of proximal humerus fractures.
Methods: The analysis included patients treated at the Department of
Traumatology where the proximal humerus comminuted fractures were treated
with Philos angular plate. According to Neer’s classification were ten threepart, seven four- part and five four-part fractures with front and rear luxation
of the humeral head. Patients were followed for two years with clinical
examination, radiographic examination and objective functional outcome
according to the Constant score, VAS scale and achieved time and scope of
movement, character and outcome of complications.
Results: In 18 patients there was a fracture coalescence in a good, or nearly
anatomical position, and the five in varus position. The overall Constant score
was 71 (<65 score 80,> 65 score 65) with 12 patients was rated as excellent,
seven as good, 2 moderate and 2 with poor results. Complications (avascular
necrosis) were observed in two patients, there was no loss of reposition,
damage to the implant, infection, or neurovascular complications
Conclusion: Surgical treatment of dislocated three-part or four-part proximal
humerus fractures with the LCP plate provides a good functional outcome,
but requires precise surgical technique with adequate repositioning, which are
the weak point and a source of complications. Also, the degree of fracture and
age affect the results of treatment.
References: Ricchetti E, DeMola P et al. The Use of Precontoured Humeral
Locking Plates in the Management of Displaced Proximal Humerus Fracture.
J Am Acad Orthop Surg 2009;17:582-590
Keywords: LCP phylosophy, proximal humerus fracture

Amaç: Dirsek artrofibrozisli olgularımızda uyguladı¤ımız açık gevﬂetme
yönteminin erken dönem sonuçlarını sunmaktır.
Yöntem: Dirsek artrofibrozisli 3 olguya, medial ‘’over the top’’ yaklaﬂımıyla ve
gerekti¤inde lateral yaklaﬂımla anterior kapsüler eksizyon, koronoid uç eksizyonu,
olekranon rezeksiyon osteotomisi ve ulnar sinir anterior transpozisyonu
uygulandı. ‹ntraop. yeterli hareket sa¤lanamayan 2 hastaya lateral giriﬂim
eklendi. Heterotopik ossifikasyonu önlemek için indometazin 6 hafta süreyle
kullanıldı. 1 hastaya postop. 1. günde tek doz radyoterapi uygulandı. Tüm
hastalara postop. erken aktif ROM hareketleri baﬂlandı. Hastaların preop. ve
postop. eklem hareketlerindeki de¤iﬂim, eklem hareket açıklı¤ı ölçümü ve
Oxford Dirsek Skorlamasıyla de¤erlendirildi.
Bulgular: 3 hastanın 2’ si posttravmatik artritken 1 hasta primer artrofibrozis
olgusuydu. Posttravmatik artrofibrozisli hastalara travma sonrası ortalama 6,5
ay sonra gevﬂetme yapıldı. 3 hastanın preop. dirsek fleksiyonu ortalama 95
derece ve ekstansiyonu 65 derece iken postop. dirsek fleksiyonu ort. 129
dereceye ve ekstansiyonu 13 dereceye yükselmiﬂtir. Oxford Dirsek Skoru preop.
ortalama 13,3 iken postop. 45’e yükselmiﬂtir. Minimum izlem 6 aydır (6 ay2.5 yıl)
Ç›kar›mlar: Dirsek artrofibrozis olgularında ‘’over the top’’ yöntemiyle yapılan
medial ve gerekti¤inde lateral gevﬂetme, amaçlanan postop. eklem hareket
açıklı¤ına kavuﬂma ve hasta memnuniyeti açısından tatminkar bir yöntemdir.
Anahtar Kelimeler: dirsek artrofibrozis, açık gevﬂetme
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ARTROSKOP‹K D‹RSEK EKLEM FARES‹ EKS‹ZYONU. SEK‹Z OLGULUK VAKA
SUNUMU

AKROM‹OKLAV‹KULAR EKLEM T‹P 3 ÇIKI⁄I ‹LE B‹RL‹KTE OLAN KORAKO‹D
TABAN KIRI⁄I: OLGU SUNUMU

Ahmet Güney, Mithat Öner, Emre Yurdakul
Erciyes Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji AD, Kayseri

Mehmet Kerem Canbora, Emre Bilgin, Atilla Polat, Mücahit Görgeç
Haydarpaﬂa Numune E.A Hastanesi. 1. ortopedi ve travmatoloji klini¤i, ‹stanbul.

Amaç: Eklem faresi; hareket kısıtlılı¤ı ve kilitlenme gibi mekanik semptomlara
neden olmaktadır. Dirsek ekleminde eklem faresine nadiren rastlanılmaktadır.
Genellikle altta yatan neden travmatik hasar veya romatizmal hastalıklar
olmaktadır.
Birden çok eklem faresine ba¤lı dirsek limitasyonu olan hastaların artroskopi
eksizyon sonuçları sunmayı amaçladık.
Yöntem: Çalıﬂmaya 2006 - 2011 yılları arasında dirsek eklemi içersindeki
serbest cisimler nedeni ile artroskopik eksizyon ve debridman yapılan 8 hasta
dahil edildi. 5 hastada romatizmal alt hastalık öyküsü vardı. 3 hastada a¤ır
mesleki koﬂullar predispozan faktör olarak de¤erlendirildi. Hastaların pre-op
ve post-op dirsek eklem hareket açıklıkları, a¤rı düzeyleri ve el fonksiyonlarındaki
dirsek limitasyonuna ba¤lı oluﬂan kısıtlılık de¤erlendirildi. Ortalama yaﬂ 37 idi.
Hastalar ameliyat sonrası 2.hafta, birinci ay ve üçüncü ay kontrollere ça¤rıldı.
Hastaların tamamına eklem içi viskosuplementer madde enjeksiyonu yapıldı.
Ortalama cerrahi süresi bir buçuk saatti. Hiçbir hastada intra-op komplikasyon
geliﬂmedi. Yapıﬂık için kapsüler gevﬂete yapılan iki hastada ameliyat snasında
eksvasasyona ba¤lı ﬂiﬂlik geliﬂti. Ameliyat sonraki 6 saat içerisinde ﬂiﬂli¤in
ortadan kalktı¤ı tespit edildi.
Bulgular: Hastaların post op de¤erlendirilmesinde 2 hastada tam eklem hareket
açıklı¤ı, di¤er hastalarda minimal kısıtlanmalarla birlikte fonksiyonel eklem
açıklık düzeyine ulaﬂıldı. Hastaların tamamında a¤rı düzeyi hastaların günlük
yaﬂantısını asgari düzeyde etkileyen seviyelere düﬂtü¤ü görüldü. Post-op bir
hastada unlar nöropraksi geliﬂti. B vitamin deste¤i ile takip edilen hastanın
ikinci ay süresince sinir fonksiyonları tamamen geri döndü.
Sonuç: Eklem içi yapıﬂıklıkların temizlenmesi, kapsülektomi, serbest cisim
çıkarılması, osteofit rezeksiyonu dirsek artroskopisi ile yapılabilmektedir.
Artrokopinin avantajı eklem içi ilave patolojilerin de¤erlendirmesine olanak
sa¤lamasıdır. Özellikle sinir yaralanma riski ve ekstravasasyona ba¤lı eklemde
ﬂiﬂlik yöntemin en önemli sınırlayıcılarıdır.
Sekiz vakalık olgu serimizde dirsek artroskopisi eﬂli¤inde uygulanan cerrahi
ile hastalarımızda tatmin edici düzeyde baﬂarı sonuçlara ulaﬂtık.
Anahtar Kelimeler: eklem faresi, dirsek, artroskopi

Amaç: Akromioklavikular eklem çıkı¤ı ile birlikte olan korakoid kırıklı 31 yaﬂında
erkek olgumuzun tedavi ve takip sonucunu sunmaktır.
Gereç-Yöntem: 31 yaﬂında erkek olgu motorsiklet kazası sonucu Tip 3
akromioklavikular (AK) yaralanma teﬂhisi ile 1 haftadır geçmeyen omuz önü
a¤rısı ﬂikayeti ile hastanemize baﬂvurdu. Anamnezde motorsikletten düﬂerek
sa¤ omzunu önden a¤aca çarptı¤ı saptandı. Fizik muayenede sa¤ omuz AK
bölgede ﬂiﬂlik, deformite ve omuz ön yüzündeki ekimotik bölge dikkat çekiydi.
Palpasyon ile AK eklemde insitabilite ve korakoid çıkıntı üzerinde hassasiyet
saptandı. Eﬂlik eden nörolojik bir bulgu yoktu. Tanı için radyografi, bilgisayarlı
tomografi (BT) ve üç boyutlu BT den yararlanıldı. Yapılan tetkikler sonucu Tip
3 AK çıkık ve glenoide uzanan korakoid basis kırı¤ı tanısı konuldu.
Olgumuz yaralanma sonrası 12. günde ameliyat edildi. Sa¤ omuz AK eklem
superior düz yaklaﬂım ile ortaya konuldu. Klavikula distal eklem yüzünde
gözlenen kondral hasar nedeniyle olası AK eklem artrozundan kaçınmak için
distal klavikulanın 0.8 mm lik bölümü çıkartıldı. 4 adet K teli (2 adet 3 mmlik
düz K teli ve 2 adet 2 mm yivli K teli) yardımıyla AK eklemde oynamazlık
sa¤landı. Korakoid kırı¤ına cerrahi giriﬂim uygulanmadı. Ameliyat sonrası
dönemde 8 hafta kol askısı uygulandı. Ameliyat sonrası sırasıyla 4. haftada 2
mm lik, 8. haftada 3 mm lik K telleri çekilerek aktif omuz egsersizleri baﬂlatıldı.
15. haftaya kadar zorlayıcı omuz aktivitelerinden kaçınıldı. Ameliyat sonrası 8.
ayda omuz aktif omuz hareketleri tam ve a¤rısız idi. AK eklem stabil ve a¤rısız
idi. Korakoid çıkıntıda hassasiyet ve sıkıﬂma bulguları yoktu. Konstant skoru
100, Quick DASH skorlaması mükemmele yakın (2.3 puan) idi.
Ç›kar›mlar: Korakoid kırıkları nadirdir ve sıklıkla AK eklem yaralanmaları ile
birliktedir. ﬁüpheli olgularda BT önemli bir tanı aracıdır ve standart radyografilere
eklenmelidir. Korakoide cerrahi giriﬂim yapılmaksızın AK eklem redüksiyonu
ve stabilizasyonu ile tatminkar fonksiyonel sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: kırık, korakoid, omuz

PP-020

PP-022

AKROM‹OKLAV‹KULER EKLEM OSTEOARTR‹TL‹ HASTALARDA KLAV‹KULA
D‹STAL UÇ REZEKS‹ONU UYGULAMA END‹KASYONLARI VE SONUÇLARI

TR‹SEPS YIRTI⁄ININ GEC‹KM‹ﬁ REKONSTRÜKS‹YONU
Taner Güneﬂ, Recep Kurnaz, Erkal Bilgiç, Ferhat Taﬂ, Bora Bostan
Gaziosmanpaﬂa Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Tokat

Murat Sayl›k1, Kemal Gökkuﬂ2
1
Bahar Hastanesi Bursa
2
Memorial Hastanesi Antalya

Triseps yırtıkları nadirdir. Akut vakalarda uç-uca tamir erken dönemde önerilirken,
tam kronik vakalarda ise rekonstrükdiyon gerekli olmaktadır. Burada TRAP
yaklaﬂımı sonrası meydana gelen triseps yetmezli¤i nedeni ile gecikmiﬂ
rekonstrüksiyon uyguladı¤ımız bir hastayı sunmaktayız.
58 yaﬂında bayan hastaya baﬂka bir merkezde araç içi trafik kazası nedeni ile
meydana gelen sol humerus kırı¤ına açık redüksiyon ve internal fiksasyon
uygulanmıﬂ. Aralık 2008’de implant yetmezli¤i tanısı ile revizyon uygulanmıﬂ.
Ameliyat sonrası 1. yılında klini¤imizde kaynamama nedeni ile TRAP yaklaﬂımı
ile kaynamama cerrahisi uygulandı. Ameliyat sonrası 3. ayda dirence karﬂı
egzersiz baﬂlanan hastada 5. ayda aktif ekstansiyon kaybı triseps yetmezli¤i
saptandı.
Hastaya kaynama cerrahisi sonrası 8. ayda aﬂil allogrefti ile triseps
rekonstrüksiyonu uygulandı. Ameliyat sonrası 16. ayda hastanın sol dirse¤inde
aktif ekstansiyon mevcuttu ve ekstansiyon gücü 4/5 olarak saptandı.
TRAP yaklaﬂımı sonrası triseps yırtı¤ı meydana gelebilir ve dirsek fonksiyonlarında
ciddi problemlere yol açabilir. Kronik vakalarda aﬂil tendon allogrefti ile
rekonstrüksiyon ile triseps fonksiyonlarının önemli bir kısmı geri kazanılabilir.
Anahtar Kelimeler: TRAP, triseps yetmezli¤i, rekonstrüksiyon

Amaç: Bu çalıﬂmada amaç; omuz a¤rısı ile baﬂvuran hastalarda, akromioklavikuler
eklem osteoartriti tespit edilen hastalarda,klavikula distal uç rezeksiyonu
endikasyonları ile cerrahi sonuçlarının de¤erlendirilmesidir.
Hastalar/Gereç-Yöntem: 2008-2010 yılları arasında A. C eklem patolıjisi tanısı
konan ve açık klavikula distal uç rezeksiyonu uygulanan 21 hasta çalıﬂmaya alındı.
Hastalar ortopedi veya fizik tedavi poliklini¤inde görülerek ortalama 2 ay kadar
konservatif tedavi görmüﬂtü. Hastaların cerrahiye uygunluk degerlendirilmesi:fizik
muayene,radyografik görüntü,MRI,UCLA skoru ile yapıldı(1,2,6,11,12). Hastaların
ortalama yaﬂı 54 tü. Erkek hasta 6,kadın hasta 15. Hastalar ortalama 2yıl takip
edildi. En kısa takip 16 ay en uzun takip 31 ay.
Bulgular: ‹ntra operatif komplikasyon oluﬂmadı. Hastalara genel anestezi uygulandı.
Ortalama insizyon uzunlu¤u 2. 5 cm Ortalama klavikula distal uç rezeksionu 1.
4 cm idi. Preoperatif UCLA skoru hastalarda ortalama 11 olarak ölçülürken. UCLA
skoru postoperatif 19 hastada 27 ve üstü ölçüldü,iyi ve mükemmel olarak
de¤erlendirildi (%92),2(%8) hasta kötü sonuçlandı. Subjektif memnunluk bildiren
hasta 20 (%95) ortalama agrıdan kurtulma oranı 20 hasta (%95). 20 hasta bu
ameliyatı önerdi. Ortalama VAS skoru preop 85 ‘tan, postop 35’e düﬂmüﬂtür
Tart›ﬂma:Konservatif tedaviye yanıt vermeyen, akromioklavikuler eklem agrısı
ve impingement bulguları olan hastalarda cerrahi tedavi, konservatif tedavinin
yetersiz kaldıgı durumlarda artroskopik veya açık cerrahi ﬂeklinde uygulanabilir.(7)
Son biyomekenik ve klinik çalıﬂmalar minimal kemik rezeksiyonu ve kapsülün
korunmasının önemli oldugunu göstermiﬂtir. Fazla eklem rezeksiyonu AC eklem
instabilitesi ve kötü sonuçlara sebep olabilir(12). Biz çalıﬂmamızda UKLA ve VAS
skorunu kullandık. Constant skoru ve UCLA skoru omuz fonksiyonu için
kullanılırken,VAS skoru agrı ve memnuniyet için kullanıldı. Yetersiz akromioklavıkular
eklem rezeksiyonu: dirençli agrının devamına,fazla alınmasıda:instabiliteye ve
postop heteretrofik ossifikasyona neden olur(8). Daha az görülen koplikasyon
olarakta distal klavıkula kırıgı, karﬂı tarafta reossifikasyon, supraskapüler nÖrÖpati,
psikiyatrik hastalıga sebep olur(8). Dikkatli hasta seçimi, ameliyat öncesi planlama,iyi
cerrahi teknik, eﬂlik eden iyi bir rehabilitasyon kötü sonuçları dıﬂlar (8). klavukula
distal uç rezeksiyonu A. C eklem patalojisinde etkili ve güvenilir bir tedavi
yöntemidir(1,3,6)
Anahtar Kelimeler: akromioklavikuler osteoartrit
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SPRENGEL DEFORM‹TES‹NDE OMOVERTEBRAL KEM‹K REZEKS‹YONU VE
TRAPEZ‹US ‹NTERPOZ‹SYONU ‹LE ERKEN DÖNEMDE ‹Y‹ FONKS‹YONEL
SONUÇ: VAKA TAKD‹M‹

FIVE YEARS FOLLOW UP OF ARTHROSCOPIC SHOULDER STABILIZATION
WITH ABSORBABLE AND NONABSORBABLE ANCHORS

Onat Üzümcügil, Erhan Mumcuo¤lu, Yusuf Öztürkmen, Sertaç Topalhaf›zo¤lu,
Tolga Tüzüner
S.B. ‹stanbul E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul

Ivica Medenica
Military Medical Academy Belgrade,Orthopaedic departmant
In our study we have 158 patients with anterior shoulder instability after
traumatic dislocation.
We perform arthroscopic anterior stabilization with two type of anchors. One
of them was absorbable (Panalok / Mitek) and another was nonabsorbable
(Fastin / Mitek).
After five years we have very good results with 6% of redislocation.Every new
episode of dislocation was during sports activity after a long period of active
sports activity and full recovery.The patients which have redislocation were
in contact sports (boxing, wrestling), over haed spors activity (basketball,
voleyball and tenis), one of them ride bicycle, and last one is footballplayer.
After manual reposition in anaesthesia, we perform two weeks of resting in
orthosis, and after that we done testing and star with propriceptive physiotherapy.
After period of two months 42% (4 patient) of them return to the normal sports
activity, while others five, must be reopereted with similar type of stabilization
or with bone block procedure (Latarjet)
Keywords: arthroscopy, shoulder, Bankart

Sprengel deformitesi, embriyolojik hayatın 9-12. haftaları arasında skapulanın
yetersiz kaudal migrasyonu sonucu oluﬂan, kozmetik bozukluk ve etkilenen
omuzda özellikle abduksiyon kısıtlılı¤ı ile karakterize bir hastalıktır. Nadir görülen
bu deformiteye %16-55 oranında omovertebral kemik varlı¤ı eﬂlik etmektedir.
Skapulanın superomedial açılanma bölgesinin C6 vertebra üzerinde oldu¤u,
Cavendish skorlama sistemine göre ciddi deformitelerde cerrahi tedavi
önerilmektedir. Green ve Woodward skapuloplasti yöntemleri en sık kullanılan
cerrahi tedavi methodları olarak göze çarpmaktadır.
Bu vaka takdiminde 13 yaﬂındaki erkek çocuktaki Sprengel deformitesine ba¤lı
kozmetik ve fonksiyonel disfonksiyonun cerrahi tedavisinde uyguladı¤ımız
omovertebral kemik rezeksiyonu (skapuloplasti uygulamadan) ve trapezius
adale interpozisyonu iﬂleminin ameliyat sonrası erken dönemdeki baﬂarılı klinik
sonucu sunulmuﬂtur.
Hastanın ameliyat öncesi muayenesinde sol omuz arka-üst kısmında eski
ameliyat kesisine ba¤lı yatay skar dokusu mevcut idi. Sol skapula ense
seviyesinde palpe edilmekte, sol omuz abduksiyon (50°) ve öne fleksiyonu
(40°) ileri derecede kısıtlı izlenmekteydi. Alınan hikayede hastanın 2008 yılında
baﬂka bir merkezde omovertebral kemik rezeksiyonu operasyonu geçirdi¤i
ö¤renildi. Yapılan radyolojik incelemede sol skapulanın hipoplastik oldu¤u ve
medial açı bölgesinin C4 vertebra seviyesinde oldu¤u (Cavendish derece IV),
supraspinatus origosunun üzerinden servikal omurgaya uzanan geniﬂ bir
omovertebral kemik varlı¤ı ve bu kemi¤in üzerinde omuza do¤ru yönelmiﬂ
çengel ﬂeklinde nüks füzyon alanı tespit edildi.
Ameliyat sonrası 6 hafta boyunca fizyoterapist eﬂli¤inde izometrik sonrasında
izotonik egzersiz programına alınan hastanın ameliyat sonrası 6. ayda yapılan
son kontrolünde sol omuz abduksiyonu ﬂaﬂırtıcı bir ﬂekilde a¤rısız 120° ve
öne fleksiyonu a¤rısız 90° olarak tespit edildi. Hasta elini baﬂının üzerine
rahatlıkla götürebilmekteydi. Skapula seviyesinde bir de¤iﬂiklik olmaz iken
osteotomi hattında nüks füzyon görülmedi.
Bizim sundu¤umuz vakada skapuloplasti yapmadan omovertebral kemik
rezeksiyonu ve adale interpozisyonu ile ameliyat sonrası erken dönemde
ameliyat öncesine göre fonksiyonel olarak anlamlı bir iyileﬂme tespit edilmiﬂtir.
Dolayısıyla omovertebral kemik lezyonunun eﬂlik etti¤i Sprengel deformitelerinde
bu kemi¤in rezeke edilmesinin di¤er yöntemlerden ba¤ımsız olarak cerrahi
sonrası özellikle omuz abduksiyonu üzerine olumlu etkisi oldu¤u düﬂünülebilir.
Anahtar Kelimeler: Sprengel, omovertebral kemik, rezeksiyon
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BILATERAL FLOATING SHOULDER: A CASE REPORT
Egemen Turhan, Murat Songür, Onur Kaymakç›, Ali Turan, Ahmet Bayar,
Selçuk Keser
Zonguldak Karaelmas University, Faculty of Medicine, Dept. of Orthopaedics
and Traumatology
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Introduction: Floating shoulder is a condition that is prone to malunion of
glenoid with potential of shoulder disability with limited motion and function.
Although limited evidence is available regarding optimal treatment of ipsilateral
clavicle and scapular neck or glenoid fractures, surgical fixation of clavicle or
acromioclavicular joint(ACJ) is a widely used and reported type of treatment.
In this paper we present a rare case of bilateral floating shoulder.
Case: 34 years of male was admitted to emergency department following a
in-car motor vehicle accident. After initial evaluation, T6 burst fracture, bilateral
fracture of clavicle and scapular neck, fractures of right 5th and 6th, left 4th
and 5th costae, left pneumothorax and right hemothorax were diagnosed.
Treatment of shoulder injury consisted of fixation of both clavicle were performed
by using 3.5 mm. locking anatomic clavicle plates and screws one week after
initial trauma. At final visit 14 months postoperatively, full range of motion
with full participation of activities of daily living without any neurologic deficit
was achieved.
Discussion: Floating shoulder is one of the disabling problems of shoulder
girdle, if not managed properly. Surgery is the recommended treatment modality
for unstable injuries related with floating shoulder. We believe that bilateral
floating shoulder is an absolute surgical indication. Since there is no data
regarding bilaterality of floating shoulder, we consider that conservative
treatment of bilateral floating shoulder will be uncomfortable whilst the overall
result will be unpredictable. Since evidence based data regarding floating
shoulder is consisted of case series, fixation of which injury (clavicle- scapula)
remains controversial. But it is widely accepted that, following fixation of
clavicle or ACJ, gleno-polar angle is the main indicator for further reduction
and fixation of scapula. We believe that, this case deserves special attention
due to rarity and management strategy.
Keywords: Bilateral floating shoulder, fracture, surgery

70 YAﬁINDA TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKI⁄ININ ARTROSKOP‹K TEDAV‹S‹:
ARTROSKOP‹K Ç‹FT SIRA ROTATOR KILIF ONARIMI VE KAPSÜLOLABRAL
TAM‹R
Nuri Ayd›n1, R›za Erbölükbaﬂ, Onur Baﬂc›2, Tevfik Bal›kç›2
1
S.B. Üsküdar Devlet Hastanesi
2
Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
60 yaﬂ üzerinde omuz çıkıklarına rotator kılıf yırtıklarının sıklıkla eﬂlik etti¤i
bilinmektedir. Bu çalıﬂmamızda travma sonrası tekrarlayan omuz çıkı¤ı geliﬂen
70 yaﬂındaki hastanın artroskopik tedavi sonucu sunulacaktır. 70 yaﬂında bayan
hastada 7 ay önce düﬂme sonrasında anterior omuz çıkı¤ı geliﬂmesi üzerine
çıkı¤ı redükte edilerek 3 haftalık eksternal tespit uygulanmıﬂ. Hastada daha
sonra günlük aktivilerler sırasında 6 kez anterior çıkık meydana gelmiﬂ. Dıﬂ
merkezlerde redükte edilmiﬂ. a¤rısı ﬂikeyeti de baﬂlayan hastanın son olarak
omuzu muayene sırasında çıkarak redükte edilmiﬂ. Hastanın Rowe skoru 15,
Constant Skoru 28 olarak hesaplandı.Omuz Hasta klini¤imize baﬂvurdu¤unda
endiﬂe testi pozitif, abdüksiyon gücü zayıftı. Çekilen MRG’de rotator kılıfta
büyük yırtık ve kapsülolabral ayrıﬂma oldu¤u görüldü. Hastaya genel anestezi
altında artroskopik olarak 2 adet 2.9 mm dü¤ümsüz ankor (Smith&Nephew)
kullanılarak kapsülolabral rekonstrüksiyon yapıldı. Daha sonra subakromial
boﬂlu¤a geçilerek çift sıra rotator kılıf onarımı yapıldı. Medial sıraya 2 adet 5.5
mm sütür ankor, lateral sıraya 2 adet 4.5 mm dü¤ümsüz ankor cross bridge
tekni¤iyle sabitlendi. Stabilite kontrol edildi. Erken postoperatif dönemde pasif
hareketler baﬂlanarak rehabilitasyon programına alındı. Hastanın postop 8.
aydaki Rowe skoru:80, Constant Skoru: 78 olarak hesaplandı. Tekrar çıkık
geliﬂmedi. Artroskopik rotator kılıf onarımı ile birlikte kapsülolabral tamirin
kombine uygulaması 70 yaﬂ üzeri hastada da iyi sonuç vermiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: omuz, artroskopi, çıkık

138

7. OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹
7th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

PP-027

PP-029

ROTATOR MANﬁET LEZYONLARININ ARTROSKOP‹K TEDAV‹ ERKEN
SONUÇLARI

TEK PORTAL BANKART TAM‹R‹

Faruk Aky›ld›z 1 , Mahir Mahiro¤ullar› 2 , Hasan Turgut, Selami Cakmak 2 ,
Selahattin Ozyurek4, Uzeyir Tirmik5
1
Malatya Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Malatya
2
GATA Haydarpaﬂa E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Istanbul
3
Siirt Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Siirt
4
Izmir Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Izmir
5
Merzifon Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Amasya

1

Serhat Y›ld›r›m1, Ümit Yar1, Tunç Cevat Ö¤ün1, Yusuf Ziya Karaca2
Özel Medline Konya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Konya
2
Özel Aﬂ›kpaﬂa Hastanesi Ortoprdi ve Travmatoloji Bölümü, Konya
Bankart lezyonu genç yaﬂta sıklıkla görülen ve günümüzde artroskopik tamirle
çok iyi sonuçlar alınan bir patolojidir.
Biz tek anterior portalden ensturmantasyon, çıpa yerleﬂimi ve bankart tamirini
yaptı¤ımız 18 hastaya ait sonuçları sunmayı amaçladık. Takip süremiz ortalama
13 aydı. Sonuçlar Constant ve Murley skorlamasına göre preoperatif ortalama
57.2, postoperatif 91,5 idi.
Tek portal bankart tamirinin daha da az invazif, kolay ve etkin bir yöntem
oldu¤unu düﬂünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: tek portal bankart tamiri

Giriﬂ: Rotator manﬂet (RM) omuz eklemi stabilizatörlerinden birisidir. Omuz
ekleminin rotasyonları esnasında rotator manﬂet dengeli bir ﬂekilde çalıﬂarak
omuzun stabil kalmasını sa¤lar. Rotator manﬂet yırtıklarında bu denge bozulur
balans tam sa¤lanamaz. Bu çalıﬂmanın amacı rotator manﬂet yırtı¤ı olan
hastalarda uygulanan artroskopik tedavi yöntemlerini ve erken-orta dönem
sonuçlarını de¤erlendirmektir.
Hasta ve Yöntemler: 2006-2011 yılları arasında ameliyat edilen sıralı 19 hastada
toplam 21 omuz çalıﬂmaya dâhil edilmiﬂtir. Hastaların tamamında omuz a¤rısı
ﬂikâyetleri mevcuttu ve konservatif tedaviye cevap alınamamıﬂtı. Hastalar
mevcut patolojilerine göre artroskopik akromiyoplasti, debritman, biceps
tenotomisi, artroskopik rotator manﬂet tamiri tedavi yöntemleri ile tedavi
edildiler. De¤erlendirme için WORC (Western Ontarıo Rotator Cuff ‹ndex Skoru)
ve Constant skorlama sistemleri kullanılmıﬂtır.
Sonuç: Ortalama takip süresi 20,21 ay (3-57 ay) idi. Operasyon öncesi WORC
28,6 iken, operasyon sonrası 90,21, operasyon öncesi Constant skoru ortalama
29,15 iken, operasyon sonrası son kontrol muayenesinde 92,28 olarak tespit
edilmiﬂtir. Tekrar yırtık izlenmemiﬂtir. Hastalar kollarını altincı haftadan sonra
aktif olarak kullanmaya baﬂladılar.
Ç›kar›mlar: Artroskopik akromioplasti ve RM tamiri sonuçlarının tatmin edici
ve etkin olarak kullanılabilir oldu¤unu düﬂünmekteyiz. Ameliyat sonrası hasta
konforu ve rehabilitasyona erken baﬂlanmasının e¤er sa¤lam dikiﬂ yapılabilirse
artroskopik cerrahinin avantajları oldu¤u görüﬂündeyiz.
Anahtar Kelimeler: Rotator, manset, artroskopi

PP-028

PP-030

ÜÇ PARÇALI PROKS‹MAL HUMERUS KIRIKLI ÇIKI⁄INDA GÜVENL‹ B‹R KAPALI
REDÜKS‹YON TEKN‹⁄‹ OLGU SUNUMU

MAS‹F RETRAKTE ROTATOR MANﬁET YIRTIKLARINDA F‹Z‹K TEDAV‹N‹N
YER‹

Afﬂar Timuçin Özkut, Engin Eceviz, Hakan T Çift, Levent Taﬂy›kan,
Korhan Özkan
S.B. Medeniyet Üniversitesi Göztepe E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi

Murat Tonbul1, Nevzat Selim Gökay1, Aliye Y›ld›r›m Güzelant2, Ayﬂe Banu
Sar›fak›o¤lu2, Korcan Aysun Gönen3, Mehmet U¤ur Özbaydar4, Alper Gökçe
1
Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD
2
Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD
3
Nam›k Kemal Üniversitesi T›p Fakültesi Radyoloji AD
4
Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD

Amaç: Bu olgu sunumunda üç parçalı bir omuz kırıklı çıkı¤ı olgusu tedavisinde
anatomik boyun kırı¤ına ait kırık ayrıﬂmasının önlenebilmesi için uygulanan
güvenli bir kapalı redüksiyon ve tespit yönteminin iki olgu aracılı¤ıyla sonuçlarının
de¤erlendirilmesi amaçlandı.
Yöntem: Birinci olgumuz (43 yaﬂ,erkek) merdivenden düﬂme sonrası acil
servise sa¤ omuz a¤rısı, hareket kısıtlılı¤ı ﬂikayetiyle baﬂvurdu. ‹kinci olgumuz
ise (79 yaﬂ,kadın) basit düﬂme ile baﬂvurdu.Direkt grafilerin ve omuz BT’lerinin
çekilmesi sonrasında proksimal humerus üç parçalı kırıklı çıkı¤ı tanısı konan
olgular, acil serviste redüksiyon manevrası denenmeden ameliyathaneye alındı.
Her iki olguda, kapalı redüksiyon manevrası sırasında anatomik boyun kırı¤ının
daha fazla ayrıﬂmasını engelleyebilmek için humerus cisimi humerus baﬂına
2 adet K teli ile in situ fikse edildi. Olguların omuz çıkı¤ı nazik manevrayla
redükte edildi ve nihai redüksiyon ve tespit kapalı olarak K telleri ile yapıldı.
Olgular, komplikasyon geliﬂmemesi üzerine postop 2. gün taburcu edildi.
Bulgular: 6. haftada K telleri çekildi ve rehabilitasyona baﬂlandı. ‹lk olguda 12.
haftada, ikinci olguda ise 15.haftada eklem hareketleri tamdı ve a¤rı yoktu.
Birinci olgunun 18. ayda, 2.olgunun ise 12.ayda çekilen direkt grafilerinde ve
her iki olgunun onikinci ayda çekilen omuz MR’larında avasküler nekroz lehine
bulgu saptanmadı.
Ç›kar›mlar: Proksimal humerus kırıklarına çıkık eﬂlik etmesi durumunda acil
serviste herhangi bir redüksiyon giriﬂimi yapılmadan önce BT de dahil olmak
üzere gerekli radyolojik tetkikleri yapılarak olası boyun kırı¤ı tanısı araﬂtırılmalıdır.
Boyun kırı¤ının atlanması ve kapalı redüksiyon denenmesi durumunda humerus
baﬂının boyundan ayrılarak glenoid içinde kalma ihtimali bulunmaktadır. Kırık
çok parçalı olsa bile anestezi ve floroskopi kontrolü altında kırık fragmanlarının
perkütan fikse edilerek daha sonra eklem redüksiyonu ve nihai tespitin
sa¤lanabilir. Ancak bu hastalarda internal tespit ve hemiartroplasti seçenekleri
için uygun malzemeler de hazır bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: omuz, kırıklı çıkık

Amaç: Masif, tamiri mümkün olmayan ve retrakte rotator kılıflı hastalarda
cerrahi dıﬂı rehabilitasyon programlarıyla klinik düzelmeler sa¤lamak mümkündür
savıyla bu tip yırtıkların konservatif tedavisine dikkat çekmeyi amaçladık.
Hastalar ve Metod: Masif rotator kılıf yırtı¤ı nedeniyle konservatif olarak tedavi
edilen 33 hastamızı geriye dönük olarak incelenmiﬂtir. Fizik muayene, tıbbi
kayıtlar, düz röntgen grafileri ve manyetik rezonans görüntüleri bu inceleme
için de¤erlendirilmiﬂtir. Masif rotator kılıf yırtıklarının radyolojik sınıflaması düz
röntgen filmleri ve kaslardaki ya¤lı dejenerasyon ve tendonlardaki retraksiyon
miktarları da manyetik rezonans görüntüleme ile incelenmiﬂtir. Fonksiyonel
de¤erlendirme için ise Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları (ASES) ile Los
Angeles’taki Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) skorlama sistemleri kullanılmıﬂtır.
Cerrahi dıﬂı tedavi için “Ortoterapi” yöntemi kullanılmıﬂtır. ‹statistiksel
de¤erlendirme için SPSS II kullanılmıﬂtır.
Sonuçlar: ‹lk muayene sırasında hastaların ortalama yaﬂı 71 (da¤ılım, 50-84)
yıldı. Hastalar ortalama 5.5 (da¤ılım, 2-10) yıl takip edildiler. Radyolojik olarak
grade 3-5 yırtı¤ı ve evre III retraksiyonu olan hastalarda subskapuler kastaki
ya¤lı dejenerasyon anlamlı olarak daha fazla bulunmuﬂtur. Deltoid kas gücü
son kontrolde belirgin olarak olarak artmıﬂtır. Ayrıca, hastaların ASES ve UCLA
skorlarındaki artıﬂ istatistiksel olarak anlamlıdır (sırasıyla, p=0.0218 ve p=0.0314).
Ç›kar›m: Bu bulgular ıﬂı¤ında masif retrakte rotator kılıf yırtı¤ı tanısı almıﬂ
hastalarda egzersiz tedavisinin bir tedavi seçene¤i oldu¤unu hatırda tutmak
gerekmektedir sonucu çıkarılabilir. Ancak, ba¤layıcı tedavi yöntemlerinden
bahsetmek için ileriye yönelik, randomize çalıﬂmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: masif; retrakte; rotator kılıf
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SEK‹Z YAﬁINDA RAD‹US BAﬁI T‹P D KIRI⁄I

YÜZEN OMUZ: ‹PS‹LATERAL KLAV‹KULA, ‹NTRAART‹KÜLER GLENO‹D VE
SKAPULA C‹S‹M KIRI⁄I

Ahmet Murat Aksakal, Yüksel Özkan, Alparslan Öztürk, Ali Turgut, Bekir Candan
ﬁevket Y›lmaz E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Bursa

Mehmet Elmada¤, Mehmet Erdil, Kerem Bilsel, Hasan Hüseyin Ceylan,
Cengiz ﬁen
Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim dal›, ‹stanbul

Radius baﬂ ve boyun kırıkları 4-14 yaﬂ aralı¤ında sıkça izlenmektedir. Kız ve
erkekler arasındaki oran eﬂittir. Kızlarda erkeklerdekine göre yaklaﬂık 2 yıl daha
önce görülmektedir (1). Radius baﬂında deplasman yapan kırıkların ço¤u,
dirsek ekstansiyonda açık kol üzerine düﬂme ile olur. Düﬂme ile ön kola
uygulanan kuvvet, radius baﬂının kapitelluma sıkıﬂmasına neden olur (2,3,4,5).
Chambers, proksimal radius kırıklarını üç ana sınıfa ayırmıﬂtır (6). Grup 1;
radius baﬂının primer deplasman kırıkları, grup 2; radius boynunun primer
deplasman kırıkları, grup 3; stres yaralanmaları. Grup 1 kırıklar da kendi içinde
iki alt gruba ayrılır. ‹lk olarak Jeffrey (7) tarafından tarif edilen ve Chambers
tarafından Tip D denilen alt grupta dirsek çıkı¤ının spontan redüksiyonu, radius
baﬂının, eklemin posterior tarafının proksimalinde kalmasına neden olur. Tip
E kırık ise Newman’ın görüﬂüne dayanır (1). Bu tipte, radius baﬂı, eklemin
anterior kısmının distalinde yer alır. Tip D ve Tip C nin önerilen tedavi metodu,
açık redüksiyon ve internal fiksasyondur (2). Radius baﬂı kırık tedavisi sonrası
komplikasyonlar arasında; a¤rı, hareket kısıtlılı¤ı, kubitus valgus, radioulnar
sinostoz, heterotopik ossifikasyon, radial baﬂın aﬂırı büyümesi, erken fizis
kapanması, avasküler nekroz, malunion ve nonunion sayılabilir (8,9).
Olgumuz; 8 yaﬂında kız hasta. Sol dirse¤i üzerine düﬂmesi sonrası, dıﬂ merkeze
baﬂvuran hastaya uzun kol atel uygulanmıﬂ ve tarafımıza üç gün sonra sevk
edilmiﬂ. Yapılan tetkiklerle, hastaya tip D sol radius baﬂı kırı¤ı tanısı kondu.
Genel anestezi altında açık redüksiyon uygulandı. Lateral kesi ile, ankoneus ve
ekstansör karpi ulnaris kasları arasından eklem kapsülüne ve radius baﬂına
ulaﬂıldı. Radius baﬂının deplase oldu¤u görüldü. Radius baﬂı nazikçe redükte
edildikten sonra distalden proksimale oblik, 2 adet k-teli ile kırık tespiti sa¤landı.
Annüler ba¤ onarıldı. Operasyon sonrası dirsek eklemi dengesinin tam oldu¤u
görüldükten sonra ameliyata son verildi. Ön kol hafif pronasyonda uzun kol
alçı uygulandı. Hasta ameliyat sonrası erken dönemde bulunmakta ve olası
komplikasyonlar açısından takip edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Radius, Baﬂ, kırık

Giriﬂ: Yüksek enerjili travmalar sonrasında geliﬂen ipsilateral klavikula kırı¤ı
veya akromiyoklaviküler eklem ayrıﬂmasına eﬂlik eden glenoid boyun kırı¤ı ve
süperior süspansuar ligaman kompleksi rüptürü kombinasyonu ile omuz
ekleminde nadir olarak ortaya çıkan yaralanama tipine yüzen omuz denir. Ço¤u
kez nörovasküler defisitlerle görülmektedir. Tedavisi genellikle konservatif
olmakla birlikte kompleks deplase ve instabil durumlarda cerrahi seçenekler
kullanılmaktadır. Amacımız bu nadir görülen omuz çevresi kompleks
yaralanmasında uyguladı¤ımız cerrahi tedavinin fonksiyonel sonucunu sunmaktır.
Materyal- Metod: Araç içi trafik kazası sonrası acilimize getirilen 30 yaﬂında
erkek hastanın sa¤ omuz çevresindeki ﬂiﬂlik ve deforme görüntü mevcuttu.
Ulnar sinirin innervasyon alanındaki hipoestezi haricinde herhangi bir
nörovasküler problem saptanmadı. Radyografik incelemede, Allman Tip I
klavikula mid-ﬂaft kırı¤ı, Ideberg Tip II glenoid posteromedial kırı¤ı ve DeCloux
Tip I skapula cisim kırı¤ı saptandı. ‹nstabil ve oldukça deplase görülen bu
yüzen omuz tablosu cerrahi endikasyon ile tedavisi planlandı.
Öncellikle klavikula kırı¤ına rijid internal fiksasyon yapıldı. Skapula cisminin
rekonstruksiyon pla¤ı tespitinden sonra glenoid posteromedialindeki eklem
yüzeyini ilgilendiren fragman kanüllü vida ile stabilize edildi.
Sonuçlar: Hastamız postoperatif 1. hafta sonunda izometrik egzersizler baﬂlandı.
Yastıklı omuz kol askısı 6 hafta süreyle kullandırıldı ve sonrasında aktif asistif
egzersizlere izin verildi. 3.ay sonunda hasta omuz eklemini a¤rısız olarak
kullanabiliyordu. Fonksiyonel skorlarına bakıldı¤ında DASH skorunun 8,8,
WOSI skorunun 214 (%10,2) oldu¤u görüldü. Hasta günlük hayatına ve iﬂine
geri döndü.
Tart›ﬂma: Deplase intraartiküler kırı¤ı olan, klavikula ﬂaft kırı¤ına skapula boyun
kırı¤ının eﬂlik etti¤i, glenoid dudak kırı¤ı ve omuz ekleminin lukse oldu¤u
vakalarda cerrahi tedavi ön plana geçmektedir. Literatürde konservatif olarak
takip edilen hasta serileri bildirilmiﬂtir. Minimal deplase tiplerinde sadece
klaviküla tespiti de iyi sonuçlar vermektedir. Bütün bunlara ek olarak skapula
boyun ve glenoid kırı¤ının redüksiyonunun sa¤lanamadı¤ı vakalarda cerrahi
tespit daha ön plana çıkmıﬂtır. Deplase, instabil ve osseöz yaralanmaların ön
planda oldu¤u yüzen omuz vakamızda uyguladı¤ımız çoklu osteosentez
uygulamasının fonksiyonel sonucunun literatüre de paralel olarak yüz güldürücü
oldu¤u kanısındayız.
Anahtar Kelimeler: yüzen omuz, internal fiksasyon

PP-032
OMUZ ARTROSKOP‹S‹ UYGULANAN HASTALARIN ARTROSKOP‹K BULGULARI
‹LE CERRAH‹ TEDAV‹ UYGULANMAYAN TARAFLARININ SUPRASP‹NATUS
TENDONU BULGULARININ ULTRASONOGRAF‹K VER‹LER‹N‹N
KARﬁILAﬁTIRILMASI
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1
S.B. Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Van
2
S.B. Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi Klini¤i, Van
3
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PP-034
CHONDRAL LES‹ON OF CAP‹TELLUM HUMER‹ ACCOMPANY‹NG RAD‹AL
HEAD FRACTURE: AN UNREPORTED TYPE OF ‹NJURY

Amaç: Çalıﬂmamızda supraspinatus tendonu yırtı¤ı düﬂünülen hastaların omuz
artroskopisi bulgularını cerrahi tedavi uygulanmayan taraflarının supraspinatus
tendonu bulgularının ultrasonografik verileri ile karﬂılaﬂtırarak asemptomatik
tarafta eﬂlik eden tendon patolojisinin birlikte görülme sıklı¤ını saptamayı
amaçladık.
Gereç-Yöntem: Omuz artroskopisi planlanan 50 hastada cerrahi gerçekleﬂmeden
bir hafta önce omuz ultrasonografisi yapıldı. Asemptomatik olan taraf omuz
ultrasonografisi ile de¤erlendirildi. Supraspinatus tendonu bulguları kaydedildi.
Ardından omuz artroskopisi uygulanan hastaların bulguları kaydedildi. Elde
edilen artroskopik veriler ultrasonografi verileri ile karﬂılaﬂtırıldı.
Bulgular: Çalıﬂmamızda opere edilen taraf ile asemptomatik taraf
karﬂılaﬂtırıldı¤ında operasyon uygulanan taraftaki supraspinatus tendonunun
artroskopik de¤erlendirmesinde tam kat yırtık olan 18 hastanın operasyon
uygulanmayan taraftaki SS tendonunda; 3’ünde (%17) patolojik bulgu
saptanmamıﬂ, 1’inde (%5) tendinozis, 9’unda (%50) parsiyel yırtık, 5’inde
(%28) tam kat yırtık saptanmıﬂtır, parsiyel yırtık olan 22 hastanın operasyon
uygulanmayan taraftaki SS tendonunda patoloji saptanmamıﬂtır; tendinozis
olan 6 hastanın operasyon uygulanmayan taraftaki SS tendonunda; 1’inde
(%17) patoloji saptanmamıﬂ, 5’inde (%83) tendinozis saptanmıﬂtır; patoloji
olmayan 4 hastanın operasyon uygulanmayan taraftaki SS tendonunda; 2’sinde
(%50) patoloji saptanmamıﬂ, 2’sinde (%50) tendinozis saptanmıﬂtır.
Sonuç: Çalıﬂmamızda artroskopik cerrahide tam kat yırtık olan hastalarda
asemptomatik tarafta eﬂlik eden yüksek tendon yırtık oranı özellikle tam kat
yırtıklarda asemptomatik tarafın da olası bir cerrahi tedavi açısından izlenmesi
gerekti¤ini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: artroskopi, omuz ultrasonu, supraspinatus tendonu

Murat Songür, Egemen Turhan, Ahmet Bayar, Selçuk Keser,
Mustafa Kemal Akça
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, T›p Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›. Zonguldak.
In this case report we present a case of full thickness chondral lesion of
anterior-distal surface of capitellum humeri, accompanying an intra-articular
radial head fracture. Importance of this case is the resemblance of chondral
injury to Lorenz-Kocher lesion of humerus and atypical displacement of chondral
fragments. Since no abnormality regarding capitellum humeri was distinguished
preoperatively, chondral lesion was observed intraoperatively during surgical
treatment of displaced radial head fracture. A full-thickness, sleeve type chondral
defect of approximately 1,5x2,0 cm. dimensions were encountered on anterior
distal surface of humerus, face-to-face to radial head fracture fragment. On
exploration detached chondral sleeve was found trapped between fracture
fragments of radial head fracture. Theoretically, at the time of injury, fracture
end of radial head scraped the joint surface of humerus and trapped the
detached chondral fragment between fracture fragments, like a “carpenters
plane”. Following reduction and internal fixation of the radial head fracture,
patient recovered with +5° to +135° of pain free ROM, with full participation
to activities of daily living, at 6 months post operatively. Described mechanism
of injury is an unreported type of injury mechanism with a unique injury
mechanism. Since patient recovered with fixation of radial head fracture alone,
treatment options of such acute chondral injuries are still under debate.
Keywords: Radial head fracture, Cartilage, Humerus
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PP-035

PP-037

OLEKRANON OSTEOKONDRAL LEZYONUNUN ARTROSKOP‹K TEDAV‹S‹

OMUZ EKLEM‹ KIRIKLARI VE MALUN‹ONLARINDA ARTROSKOP‹K CERRAH‹
UYGULAMALARI

Onur Bilge, Mustafa Yel, Orhan Büyükbebeci, Burkay Kutluhan Kaç›ra,
Harun Kütahya, Ali Güleç
Konya Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Konya

Mehmet Armangil, Erdinç Acar, Tu¤ral Ahmad, Mehmet Demirtaﬂ
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
El Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara

Giriﬂ: Osteokondiritis dissekansın (OCD) etyolojisi kesin olmamakla birlikte,
travma veya iskemi sorumlu tutulmaktadır. OCD sıklıkla diz, ayak bile¤i ve
dirsekte görülür. Dirsekte OCD sıklıkla kapitellum ve radius baﬂında görülmektedir.
Bu olguda daha önce tarif edilmemiﬂ, olekranonda humeroulnar eklem yüzeyinde
OCD’li bir hastanın dirsek artroskopisi ile tedavisi sunulmuﬂtur.
Olgu Sunumu: 35 yaﬂında erkek hasta sa¤ dirsek üzerine düﬂme sonrasında
sa¤ dirsekte a¤rı ve hareket kısıtlılı¤ı ﬂikayetleriyle acil servise baﬂvurdu.
Hastanın anamnezinde ek hastalık ya da herhangi bir geçirilmiﬂ travma hikayesi
yoktu. Fizik muayenede sa¤ dirsekte hareket kısıtlılı¤ı, takılma hissi ve olekranon
üzerinde hassasiyetin oldu¤u görüldü. Hastanın radyografik de¤erlendirmesinde
humeroulnar eklemde eklemiçi parça gözlendi. ‹stenen Bilgisayarlı Tomografi
incelemesinde; olekranon humeral yüzeyinde 5 mm çaplı osteokondral lezyon
görüldü. Hastaya mevcut klini¤i ve radyografik de¤erlendirilmesi sonrasında
Osteokondritis Dissekans tanısıyla artroskopi yapılmasına karar verildi. Genel
anestezi altında lateral dekübit pozisyonda, sa¤ dirse¤e anterolateral, midlateral
ve aksesuar posteromedial-transtriceps portaller kullanılarak artroskopi yapıldı.
Artroskopik de¤erlendirilme sonrasında olekranon humeral yüzeyi orta 1/3
kesimde lokalize yaklaﬂık 5x5 mm’lik osteokondral lezyonla karﬂılaﬂıldı. Dirsek
ekleminde akut travma ﬂüphesi oluﬂturacak herhangi bir bulguya rastlanmadı.
Bu durum kronik zeminde geliﬂen osteokondral lezyon olarak tanımlanabilir.
Osteokondral parça artroskopik olarak eksize edildi. Hastaya ameliyat sonrasında
basit omuz askısı takıldı. Hastaya 3. günde eklem hareket açıklı¤ı egzersizleri
baﬂlandı. Hasta 3. ay kontrolleri sonrasında iﬂine döndü. Ameliyat sonrası 6.
ay kontrolünde tam eklem hareket açıklı¤ı olan hasta, a¤rısız dirsek fonksiyonuyla
takip edilmektedir.
Tart›ﬂma: Dirsek OCD için çeﬂitli tedavi yöntemleri bildirilmiﬂtir. Serbest cismin
veya kondral parçanın çıkarılması, abrazyon kondroplastisi veya subkondral
kemi¤in oyulmasını içeren artroskopik cerrahinin kısa dönem sonuçlarının
baﬂarılı oldu¤u bildirilmiﬂtir. Geniﬂ ve instabil osteokondral lezyonlarda dirsek
fonksiyonunda uzun dönemli baﬂarı elde etmek ve normal hyalin kıkırdak
oluﬂturmak için osteokondral otogreft nakli önerilmiﬂtir. Bu olgu sunumunda
daha önce terif edilmemiﬂ bir klinik tablo olarak; olekranonun humeral eklem
yüzünde saptanan osteokondral lezyonun artroskopik tedavisinin baﬂarılı klinik
sonucu bildirilmiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: olekranon, osteokondral lezyon, dirsek artroskopisi

Amaç: Omuz eklemi kırıkları anatomik redüksiyon ve stabil fiksasyon temel
prensiplerdir. Artroskopik cerrahinin bu bölge kırıklarında kullanılması literatürde
vaka ve vaka serisi sunumları ﬂeklindedir. Bu çalıﬂmada amacımız eklem içi
glenoid kırıklarında ve proksimal humerus kırı¤ı malunionlarındaki artroskopik
cerrahi uyguladı¤ımız vakalardan yola çıkarak sonuçları ve artroskopik cerrahinin
rolünü tartıﬂmaktır.
Yöntem: Araç içi trafik kazası sonucu eklemin 1/3’ünden fazlasını içeren glenoid
kırı¤ı olan 2 olgu ve proksimal humerus kırı¤ı sonrası malunionu ve buna ba¤lı
hareket kısıtlılı¤ı olan 4 olgu çalıﬂmaya dahil edildi.
Bulgular: Glenoid kırı¤ı olan hastalardan biri 28 yaﬂında bayan di¤eri 34 yaﬂında
erkek hasta idi. ‹lk olguda takip 14, ikinci olguda takip 8 aydı. Her iki olguda
da redüksiyon artroskopik olarak görülerek yapıldı ve birer adet 3.5 mm’lik
kanüllü kısmi diﬂli vida ve K-teli ile tespit edildi. K-telleri 3. Haftada çekildi.
Ortalama 11 haftada kaynama sa¤landı. Son kontrollerinde a¤rısız, yaklaﬂık
tam eklem hareket açıklı¤ı elde edilmiﬂti. Proksimal humerus kırı¤ı olan dört
olgunun ortalama yaﬂı 44.7 ve ortalama takipleri 13.2 aydı. Üç olguda tüberkulum
majusa tüberoplasti ve akromioplasti ve bir olguda da tüberkulum minusa
tüberoplasti ve sert omuz gevﬂetmesi uygulandı. Tüm hastaların ameliyat
sonrası omuz hareket açıklıkları ortalama %25 arttı ve a¤rıları belirgin olarak
azaldı.
Ç›kar›mlar: Eklem içi glenoid kırıkları ve proksimal humerus kırıklarında sınırlı
olsada artroskopik cerrahinin bir takım avantajları vardır. Bunları sıralayacak
olursak kırıklarda minimal yumuﬂak doku disseksiyonu ile anatomik redüksiyon
sa¤lanması, malunionlarda hem eklem içinden hemde subakromial aralıktan
gerekli giriﬂimleri daha az invaziv gerçekleﬂtirebilmektir. Bizim tecrübemizde
artroskopik cerrahi omuz kırıkları ve malunionlarında sınırlı hastada iyi sonuçlar
vermiﬂtir.
Anahtar Kelimeler: proksimal humerus malunion, glenoid kırı¤ı, artroskopik
cerrahi

PP-038
DEV KALS‹F‹YE B‹SEPS TENOS‹NOV‹T‹NDE KL‹N‹K VE RADYOLOJ‹K TAK‹P
Erden Ertürer1, Mehmet Mesut Sönmez1, Ali ﬁeker1, Eray K›l›nç1, ‹rfan Öztürk,
ﬁenol Akman2
1
ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi - ‹stanbul
2
‹stanbul Bilim Üniversitesi - ‹stanbul

PP-036
PR‹MER ‹NTRAMUSKÜLER K‹ST H‹DAT‹K: OMUZDA K‹TLEN‹N SIRADIﬁI B‹R
NEDEN‹

Bu çalıﬂmada muskulotendinöz kısımdan baﬂlayarak biceps kası içine do¤ru
yayılan kalsifiye oluﬂum ile klinik ve radyolojik açıdan bir yıllık takibinin takdim
edilmesi amaçlanmıﬂtır.
Elli beﬂ yaﬂında bayan hasta akci¤er grafisinde rastlantısal olarak gözlenen sa¤
humerus bölgesinde yumuﬂak doku içerisindeki radyoopak lezyon nedeniyle
tarafımıza yönlendirildi. Hastanın öyküsünde 15 yıl önce a¤ır bir cismi iterken
sa¤ kolunda a¤rı oldu¤u, bir süre sonra a¤rısının geçti¤i ve günümüze kadar
herhangi bir ﬂikayeti olmadı¤ı ö¤renildi. Muayenesinde derin palpasyonda sa¤
humerus medialinde ve orta kısımda yarı hareketli ve sert kıvamlı bir kitle
yaklaﬂık 1o cm’lik bir alanda hissedildi. Omuz ve dirsek hareket açıklıkları aktif
olarak tamdı. Bir sıkıﬂma bulgusu gözlenmeyen hastada omuz ve bicepse
yönelik spesifik testler do¤al olarak bulundu. Direkt grafisinde sa¤ humerus
1/3 orta ve üst birleﬂim yeri hizasında biceps kası lokalizasyonuna uyan bölgede
yaklaﬂık 10x4 cm’lik lobule ve kalsifiye görünümlü bir kitle mevcuttu. MRI
tetkiki sonucunda kitlenin biceps kası içerisine yerleﬂmiﬂ 11x4x3 cm boyutunda
iyi sınırlanmıﬂ yapıda kalsifiye tenosinovit oldu¤u saptandı. Herhangi bir ﬂikayeti
olmayan hasta MRI sonucunda konulan tanı do¤rultusunda takibe alındı. Bir
yıllık takip sonunda klinik açıdan ﬂikayeti geliﬂmeyen hastada radyolojik alarak
da kitle boyutlarında artıﬂ saptanmadı.
Biceps tenosinoviti, bicepsin tendonunda ya da kılıfında gözlenen inflamatuar
bir patoloji olup travma, artrit veya infeksiyon nedeni ile oluﬂabilir. Özellikle
kronik olgularda hastanın ﬂikâyetleri tedavi sürecini belirler. Takdim edilen
olgudaki boyutlara ulaﬂması çok nadir rastlanılan bir durumdur.
Anahtar Kelimeler: Biceps, tenosinovit

Yunus Demirtaﬂ, Murat Gülçek, Sualp Turan, Özdamar Fuad Öken,
Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Ahmet Uçaner
Ankara Numune E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i
Kist hidatik özellikle tarım ve hayvancılıkla u¤raﬂılan bölgelerde sık görülen,
ço¤unlukla köpek dıﬂkısı ile insana buluﬂan Ekinokok sestodunun neden oldu¤u
paraziter bir enfestasyondur. Hastalık Ekinokokus Granülozus ve Ekinokokus
Multilokularis tarafından oluﬂturulmaktadır. Hastalık yerleﬂti¤i organda kist
oluﬂturması ile karakterizedir. En sık olarak karaci¤erde (%60), daha sonra
akci¤erde (%30), nadir olarak da vücutta herhangi bir bölgede atipik olarak
yerleﬂebilmektedir. Kaslarda görülen kist hidatik olguları, tüm vakaların %15’ini oluﬂturmaktadır. Primer deltoid kası lokalizasyonlu hidatik kist ile ilgili
literatürde vakalar mevcuttur.
Bu çalıﬂmada, 64 yaﬂında erkek hastada sol deltoid kasında lokalize primer
kist hidatik olgusu sunuldu. Hastanın MR’sinde sol deltoid kası içerisinde iyi
sınırlı kapsülü olan kistik özellikte kitle lezyonu tespit edildi. Hasta kistik kitle
ön tanısı ile genel anestezi altında operasyona alındı. Kitle total olarak eksize
edildi patolojiye yollandı ve Kitle loju %3’lük hipertoinik solusyon ile yıkandı.
Histopatolojik olarak kist hidatik tanısı do¤rulandı. Hastaya üç ay boyunca
Albendazol 400mg/gün verildi.
Musküler kist hidatik nadir görülmesine ra¤men endemik bölgelerde akılda
tutulması gereken ve ayırıcı tanısı yapılması gereken hastalıklardandır.
Anahtar Kelimeler: intramusküler kist, kist hidatik, primer kas tutulumu
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PP-039

PP-041

KLAV‹KULA D‹AF‹Z PARÇALI KIRIKLARINDA K‹L‹TL‹ PLAK
UYGULAMALARIMIZIN KOMPL‹KASYONLARI

SINIFLAMA DIﬁI ÇOK PARÇALI SKAPULA KIRI⁄I VE CERRAH‹ TEDAV‹S‹:
OLGU SUNUMU

Murat Sayl›k1, Kemal Gökkuﬂ2
1
Bahar Hastanesi Bursa
2
Memorial Hastanesi Antalya

Mustafa Faik Seçkin1, ﬁenol Akman2, Ali ﬁeker1, ‹rfan Öztürk1
1
S.B.ﬁiﬂli Etfal E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi 2.Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i
‹stanbul
2
Bilim Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D ‹stanbul

Amaç: Bu çalıﬂmada Klavikula diafiz parçalı kırı¤ı olan hastalarda, kilitli plak
uygulamalarımızın komplikasyonları de¤erlendirildi.
Çalıﬂma planı, 2008-2010 yılları arasında Klavikula diafiz parçalı kırı¤ı nedeniyle
kilitli plak uygulayarak tedavi etti¤imiz, 23 hasta çalıﬂmaya alındı. Hastaların
6’sı(%26) kadın, 17’si(%74) erkekti. Ortalama yaﬂ 38(da¤ılım 22-67). Hasta
de¤erlendirmeleri; fizik muayene ve standart grafi ile yapıldı. Ameliyata alınma
süresi ortalama 2 gün(da¤ılım1-4)
Cerrahi endikasyonlar;Kırık hattının 20mm üstünde kısalı¤a sebep olacak ﬂekilde
parçalı olması, kapalı redüksiyona izin vermeyecek yumuﬂak doku interpozisyonu
olması, açık kırıklar ve nörovasküler yaralanmanın eﬂlik etmesi olarak kabul
edildi. Özellikle orta segmentte dik parça olan hastalarda bu parçanın öncelikle
düzeltilmesine özen gösterildi. Bu dik fragmanın baﬂlı baﬂına cerrahi endikasyon
oluﬂturdu¤u görüﬂü vardır. Ortalama ameliyat süresi 33dk(da¤ılım 25-45)
Hastaların 6’sına 6 delikli, 17’sine 7 delikli kilitli plak uygulandı. Sonuçlar;DASH
skoru, Constant omuz skoru, hasta memnuniyeti, standart grafide; klavikula
boyundaki kısalma, kaynamama ve yanlıﬂ kaynama ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Hastalarda klavikula kırık kaynamama veya yanlıﬂ kaynaması görülmedi.
Kaynamama:6. ayda direk grafide kaynamama bulgusu olarak de¤erlendirilmiﬂtir.
Yanlıﬂ kaynama direk grafide 15 derece ve üstü açılanma veya parçalı kırı¤ın
inferiorden basısı olarak de¤erlendirildi. Klinik olarakta;hastada a¤rı, kuvvet
kaybı veya nörovasküler semptomların bulunması kaynamama veya yanlıﬂ
kaynama bulgusu olarak kabul edildi. Kısalmanın olmaması veya kabul edilebilir
sınırlarda olması(5mm altı);abduksion kısıtlılı¤ını ve güç kaybını önledi.
Klavikulaya en fazla 7 delikli kilitli pla¤ın uyum gösterdi¤i görüldü. Hipertrofik
skar oluﬂumu 6 hastada vardı. ‹ki genç zayıf hastada plak cilt altında
hissedildi¤inden ameliyattan 1 yıl sonra plak çıkarıldı. Hastalarda omuz görünümü
ve denge açısından problem oluﬂmadı. Bir hastada nörolojik klodikasyon
görüldü. Osteoporozu olan 3 kadın hastada, 1. ayda kilitli pla¤ın distalden
sıyrıldı¤ı görüldü. Postoperatif 1. yılda Constant omuz skoru:86. 8 ve Dash
skoru:10. 6 olarak ölçülmüﬂtür. Omuzda hareket kısıtlılı¤ı yoktu, hasta
memnuniyeti tamdı.
Sonuçlar: Klavikula diafiz parçalı kırıklarında, kilitli plak uygulamasının; Ameliyat
esnasındaki komplikasyonlar açısından güvenli, ameliyat sonrası komplikasyonlar
açısından iyi takip gerektirdi¤i sonucuna ulaﬂtık
Anahtar Kelimeler: Klavicula, fracture, locking plate

Nadir görülen kırıklardan olan skapula kırıklarının tanı ve tedavi planlaması,
özellikle çok parçalı kırıklarda güçtür. Çalıﬂmamızda, yüksek enerjili travma
sonucu geliﬂen, izole çok parçalı sa¤ skapula kırı¤ı tanısı ile cerrahi tedavi
uyguladı¤ımız 36 yaﬂında erkek olgumuz sunulmuﬂtur. Yüksekten düﬂme
sonucu baﬂvuran hastanın yapılan muayene ve görüntülemesi sonucunda; sa¤
skapulada akromiyon, glenoid, glenoid boynu ve gövdede ayrıﬂmıﬂ kırık saptandı.
Damar ve sinir lezyonu ya da klavikula ve humerusta osseöz patoloji saptanmadı.
Cerrahi tedavi planlanan hastaya, 3 adet kilitli plak ile açık redüksiyon ve
osteosentez ameliyatı uygulandı. Ameliyat sonrası komplikasyon geliﬂmedi ve
10.haftada radyolojik kaynama saptandı. Yapılan son kontrolünde sa¤ omuz
eklem hareket açıklı¤ının fonksiyonel sınırlar içinde oldu¤u saptandı. Skapula
kırıklarında kırı¤ın yerleﬂimi, parça sayısı ve ayrıﬂma miktarı cerrahi tedavi
planında, insizyon ve materyal seçiminde büyük önem arz etmektedir.
Anahtar Kelimeler: skapula kırı¤ı, akromiyon kırı¤ı, glenoid kırı¤ı

PP-042
AV TÜFE⁄‹ KULLANIMINA BA⁄LI SUBCORACO‹D BURSANIN
KONDROMATOZ‹S‹
Ali Ayd›n1, Kutsi Tuncer1, Murat Topal1, Eyüp ﬁenocak1, Mehmet Köse,
Pelin Ayd›n2
1
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Erzurum
2
Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana
Bilim Dal›, Erzurum

PP-040
Giriﬂ: Sinovyal kondromatozis, sinovyal membranın kondroid metaplazisidir.
Diz ve kalça gibi büyük eklemler daha çok etkilenir. Eklem dıﬂı sinovyal
kondromatozis daha çok tenosinovyal kılıflarda ya da bursalarda lokalizedir.
Bizim sundu¤umuz vaka avcılıkla u¤raﬂan ve av tüfe¤inin çok sık kullanımına
ba¤lı geliﬂen subcoracoid bursadaki synovial chondromatosis ve bu durumun
neden oldugu impingement sendromudur.
Vaka: 10 yıldır avcılık yapan 30 yaﬂında erkek hasta omuzunda 7 yıldır progresif
olarak artan a¤rı ﬂikayetiyle klini¤imize baﬂvurdu.7 yıldır belli aralıklarla olan,
son 3 aydır ise süreklilik arz eden klasik a¤rı kesicilerle geçmeyen sa¤ omuz
anteriorda baﬂlayıp kola yayılan a¤rı tarif ediyordu. Hasta progresif olarak artan
a¤rı ﬂikayetinin yanısıra hareket kısıtlılı¤ı, eklem katılı¤ı, kıyafetlerini giymede
zorlanma ve elini baﬂının üzerine götürmede zorluk tarif ediyordu. Hastanın
mevcut a¤rısı hareketten ba¤ımsız sürekli a¤rıydı ve hastayı sıklıkla uykudan
uyandıracak kadar ciddi a¤rısı mevcuttu. Hastanın öne aktif fleksiyonu yaklaﬂık
110 derece ve 30 derece dıﬂ rotasyon yapabiliyordu. Hasta önkoluna iç rotasyon
yaptırarak 5. lomber vertebraya ulaﬂabiliyordu. Omuz abduksiyonu ileri derecede
kısıtlı ve a¤rılı idi. Neer testi pozitifti. Hastada impingement bulguları müsbet
olarak de¤erlendirildi. Aile öyküsünde özellik yoktu. 10 yıldır av tüfe¤i kullanımına
ba¤lı omuzunda kronik travma öyküsü mevcuttu. Direkt grafide; sa¤ glenohumeral
eklemde subcoracoid boﬂlukta multiple kalsifik nodüller mevcuttu.MRI da
subcoracoid alanda 24x12 mm ebatlı, kalın cidarlı, komplike mayi içinde
kontrast tutulumu olmayan hipointens alanlar mevcuttu. Hasta eksizyonel
biyopsi için hospitalize edildi. Deltopectoral approach ile subcoracoid bursaya
ulaﬂıldı. Subcoracoid bursadaki loose bodyler eksize edildi. Subcoracoid bursaya
synoviası ile birlikte total eksizyon uygulandı. Histopatolojik inceleme sonucu
kondroid metaplazi içeren sinovyal hipertrofi olarak görüldü.1 yıllık izlem
sonrası hastanın hiçbir ﬂikayeti kalmadı ve 1 yıl sonunda a¤rısız aktif tam eklem
açıklı¤ı görüldü. MR da da rekürrens saptanmadı.
Sonuç: Nadir olarak kronik travmaya ba¤lı sinovyal kondromatozis geliﬂebilir
ve omuzda oluﬂan kondromatozisin tedavisi sinovya ile birlikte varsa loose
bodylerin total eksizyonu ve eklem dekompresyondur.
Anahtar Kelimeler: Sinovyal kondromatozis, impingement sendromu, avcılık

CLAV‹CLE FRACTURES AND YOUNG ATHLETES
Vladan Stevanovic, Ivan Diklic
Institute for orthopaedic surgery “Banjica”, Belgrade, Serbia
Introduction: Generally accepted view that non-operative treatment of clavicle
fractures provides high-quality union and good functional recovery, is chalenged
by modern way of life, especially for dislocated fractures in young and active
sporting population
Objectives: To identify the primary indications for surgical treatment of
dislocated fractures of the middle part of the clavicle, and accelerated
rehabilitation protocol
Methods: During the two-year period at the Department of Orthopedics and
Traumatology, were treated surgically 15 patients with dislocated fracture of
the middle third of the clavicle (nine men and four women, average age 27
years, 10 right and 5 left; average interval from injury 13 days). Accelerated
rehabilitation program was carried out according to the original protocol of
Outpatient Hospital
Results: Shown are the cases treated surgically with osteosynthesis plate and
screws. Based on the literature review, clinical experience, response to applied
methods of rehabilitation and the value of objective tests before and after
surgical treatment, was formed original range of treatment indications.
Conclusion: Previous experience with literature review, for clearly defined
criteria in selected cases, indicating that the primary osteosynthesis with plate
and screws for dislocated clavicle fracture of the middle part, allows faster
rehabilitation, lower levels of pseudoarthrosis or symptomatic “malle sanata”
fractures, compared to non-surgical treatment.
References: 1. Canadian Orthopaedic Trauma Society. Nonoperative treatment
compared with plate fixation ofdisplaced midshaft clavicular fractures. A
multicenter, randomized clinical trial. J Bone Joint Surg Am. 2007; 89(1): 1_10
Keywords: middle clavicle, young athletes
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NAD‹R GÖRÜLEN B‹R OMUZ A⁄RISI NEDEN‹: SP‹NOGLENO‹D NOTCH’ DA
GANGL‹ON K‹ST‹

OMUZ EKLEM‹NDE P‹GMENTE V‹LLONODÜLER S‹NOV‹T: OLGU SUNUMU
Burkay Kutluhan Kaç›ra, Mustafa Yel, Onur Bilge, Ali Güleç, Harun Kütahya
Konya Üniversitesi Meram T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Konya

Mustafa Faik Seçkin, Adnan Kara, Haluk Çelik, ‹rfan Öztürk
ﬁiﬂli Etfal E¤itim Ve Araﬂt›rma Hastanesi 2. Ortopedi Ve Travmatoloji
Klini¤i,‹stanbul

Pigmente villonodüler sinovit; eklem, fasya, bursa ve tendon gibi yapıları
çevreleyen sinovyal dokunun, benign, ileri derecede proliferasyon gösteren,
nedeni hala tam aydınlatılmamıﬂ bir hastalı¤ıdır. Genellikle tek eklem tutulumu
görülür. En sık diz ekleminde rastlanılır. Tedavide açık ya da artroskopik total
sinovektomi yapılmaktadırPigmente villonoduler sinovit genç bireylerde nadir
görülen ve genellikle monoartiküler tutulum gösteren, sinoviya kaynaklı iyi
huylu bir hastalıktır. Omuz eklemi tutulması durumunda rotator manﬂet
yırtıklarına ve subakromiyal kemik erozyonuna sebep olabilir. 28 yaﬂında bayan
hasta yaklaﬂık 3 aydır sol kolda ve omuzda a¤rı ve ﬂiﬂlik ﬂikayeti ile baﬂvurdu.
Yapılan fizik muayenesinde sol humerus proksimal anteromedialinde fluktuasyon
veren yumuﬂak kıvamlı ﬂiﬂlik oldu¤u görüldü. Direk grafisi normaldi. Manyetik
rezonans görüntülemesinde humerus 1/3 proksimal medial kesiminde yaklaﬂık
70x40 mm ebatlarında düzgün konturlu T1 sekans’ta hipointens ve T2 sekansta
hiperintens, intravenöz kontrast madde uygulaması sonrasında periferden
kontrast madde tutulumu gösteren iyi huylu görünümlü yumuﬂak doku kitlesi
izlendi. Kitleye eksizyonel biyopsi yapılması planlanarak ameliyata alınan hastada
intraoperatif de¤erlendirmede kitlenin deltoid insersiyosundan baﬂlayarak
bisipital oluktan ekleme uzandı¤ı görüldü. Kitle total eksize edildi. Histopatolojik
de¤erlendirme de pigmente villonodüler sinovit tanısı geldi. PVNS; tarihi geliﬂimi
içinde gerek semptomatolojisi, gerek klinik seyri ile birçok tümoral lezyona
benzetilerek farklı isimler almıﬂtır. ‹lk olarak 1852 yılında Chassaignac; orta ve
iﬂaret parmaklarının fleksör tendon kılıflarından köken alan nodüler kitle olarak
tanımlamıﬂtır. Literatürde ksantoma veya dev hücreli tümör, myeloksantoma,
villöz artrit ve benign sinovioma isimleri kullanılmıﬂtır. ‹lk olarak 1941 yılında
pigmente villonodüler sinovit terimi kullanılmıﬂtır. PVNS; sinsi baﬂlangıçlı,
ilerleyici vasıfta, genellikle tek eklemi tutan, bir orta yaﬂ hastalı¤ıdır. Nadiren
çocuk ve ileri yaﬂlarda da görülebilir. Birden fazla eklem tutulumu literatürde
nadiren bildirilmiﬂtir. Vakaların dörtte üçünde diz eklemi tutulur. Sonra sırasıyla
kalça, ayak bile¤i, omuz ve dirsek tutulumları görülür. PVNS tedavisinde total
sinovektomi en seçkin tedavi yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: omuz, pigmente villonodüler sinovit, eklem içi

Ganglion kistleri ayak, el ve el bile¤inde görülen en sık yumuﬂak doku tümörleridir.
Omuz ekleminden kaynaklanan ganglion kisti ise sık görülmez. Omuz a¤rısının
ve fonksiyon bozuklu¤unun nedenleri arasında nadir de olsa ganglion kistleri
yer almaktadır. Bu hastalık, omuz sıkıﬂma sendromları, glenohumeral instabilite,
rotator manﬂet hastalıkları, tendinitler, adheziv kapsülitler, travma, servikal
radikülopatiler, neoplazmlar ve dejeneratif hastalıklar ile birlikte omuz a¤rısı
ayırıcı tanısında göz önüne alınmalıdır. Sa¤ omuzda a¤rı ﬂikayeti ile baﬂvuran,
yapılan incelemelerde atipik yerleﬂimli ganglion kisti tanısıyla ameliyat edilen
ve histopatolojik tanısı ganglion kisti olan kırkbeﬂ yaﬂındaki erkek hasta cerrahi
sonucu ile birlikte sunuldu. Ameliyat sonrası takiplerinde hastanın ﬂikayetlerinin
düzeldi¤i görüldü.
Anahtar Kelimeler: ganglion kisti, omuz a¤rısı

PP-044

PP-046

Z‹PT‹GHT TESP‹T S‹STEM‹YLE KORAKOKLAV‹KULAR BA⁄LARIN AKUT TAM‹R‹

ULTRASONOGRAF‹ ‹NCELEMES‹NDE BURSAL EFÜZYON,
AKROM‹OKLAV‹KULER EKLEM VE HUMERUS BAﬁI DEJENERASYONU OLAN
HASTALARDA ARTROSKOP‹K DE⁄ERLEND‹RMEDE EﬁL‹K EDEN
SUPRASP‹NATUS TENDON PATOLOJ‹LER‹N‹N GÖRÜLME SIKLI⁄ININ
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Mehmet O¤uz Durakbaﬂa
Haydarpaﬂa Numune E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, 2. Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i

Cemile Ayﬂe Görmeli1, Gökay Görmeli2, Ulunay Kanatl›3
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, Van
2
Van Bölge E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Van
3
Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara

Amaç: Korakoklavikular ba¤ların tamirinde implant yetersizlikleri sıklıkla rapor
edilmektedir. Bu olgu sunumunun amacı yeni bir cerrahi tekni¤i bildirmektir.
Olgu: 42 yaﬂında kadın sa¤ omuz a¤rısı ile poliklini¤imize baﬂvurdu. Öyküsünde
10 gün önce araç içi trafik kazası geçirdi¤i sa¤ minimal hemotoraks nedeniyle
bir gö¤üs cerrahisi merkezinde yatırılarak tıbbi tedavi gördü¤ü anlaﬂıldı. Sa¤
omuz grafisinde sa¤ klavikula distal kırı¤ı oldu¤u, klavikulanın superior ve
posteriora yer de¤iﬂtirdi¤i tespit edildi. Bu bulgularla olgunun distal klavikula
kırı¤ının eﬂlik etti¤i korakoklaviküler ba¤ların yaralanması (Tip IV
akromioklaviküler dislokasyon benzeri)olarak tanı konuldu.
Ameliyat Tekni¤i: ﬁezlong pozisyonunda sa¤ omuza superior giriﬂimle yaklaﬂıldı.
Distal klavikula kırı¤ına ulaﬂıldı. Akromioklavikular ba¤ salimdi. Korakoklavikular
ba¤ların ikisi de kopmuﬂtu. Klavikula deltotrapezial fasyayı yırtarak trapezius
kasının içine girmiﬂ ve trapezius kası içinde kilitlenmiﬂti. Bu kilitlenme diseksiyonla
açıldı. Öne düﬂen omuz arkaya do¤ru alınarak klavikula distal uç kırı¤ı redükte
edildi. Korakoklaviküler ba¤ların tamiri için ZipTight(Biomet)sistemi kullanıldı.
Klavikulaya korakoid iz düﬂümünde delik açıldı. Sonra korakoid tabanının hemen
önünden geçecek ﬂekilde korokoide delik açıldı. ZipTight sistemindeki endobutton
benzeri tespit materyali klavikulada ve korakoidde açılan deliklerden geçirilerek
korakoidin inferior yüzüne yerleﬂtirildi. Bu materyalden çıkan dört adet yüksek
dayanıklı iplik klavikulanın redüksiyonu yapıldıktan sonra ZipTight sisteminin
özel dü¤mesine klavikula üzerinde ba¤landı. Ön-arka stabiliteyi artırmak için
klavikula distal uç kırı¤ına iki adet Kirschner teli ve gergi bandıyla osteosentez
yapıldı. Deltotrapezial fasya tamir edildi.
Sonuç: ZipTight sisteminin korakoklavikular ba¤ tamiri için uygun bir seçenek
oldu¤u kanaatine varıldı.
Anahtar Kelimeler: ZipTight, korakoklavikular ba¤lar

Amaç: Çalıﬂmamızda ultrasonografi incelemesinde bursal efüzyon,
akromioklavikuler eklem ve humerus baﬂı dejenerasyonu olan hastalarda
artroskopik de¤erlendirmede eﬂlik eden supraspinatus tendon patolojilerinin
görülme sıklı¤ını saptamayı amaçladık.
Gereç-Yöntem: Cerrahi tedavi planlanan hastalarda ultrasonografik olarak
bursal efüzyon, akromioklavikuler eklemde ve humerus baﬂında dejenerasyon
bulguları kaydedildi. Ardından bu hastalarda artroskopik de¤erlendirmede eﬂlik
eden supraspinatus tendon patolojileri kaydedildi. Elde edilen artroskopik veriler
ultrasonografi verileri ile karﬂılaﬂtırıldı.
Bulgular: Çalıﬂmamızda ultrasonografik de¤erlendirmede bursal efüzyon olan
25 hastanın supraspinatus tendonunun artroskopik de¤erlendirmesinde 1’inde
(%4) patoloji saptanmamıﬂ; 6’sında (%24) tendinozis, 8’inde (%32) parsiyel
yırtık, 10’unda (%40) tam kat yırtık saptanmıﬂtır.
Ultrasonografik de¤erlendirmede akromiyoklaviküler eklem dejenerasyon olan
37 hastanın SS tendonunun artroskopik de¤erlendirmesinde 3’ünde (%8)
patoloji saptanmamıﬂ; 7’sinde (%19) tendinozis, 14’ünde (%38) parsiyel yırtık,
15’inde (%35) tam kat yırtık saptanmıﬂtır.
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Ultrasonografik de¤erlendirmede humerus baﬂı dejenerasyonu olan 27 hastanın
supraspinatus tendonunun artroskopik de¤erlendirmesinde 2’sinde (%8)
tendinozis, 9’unda (%33) parsiyel yırtık, 16’sında (%59) tam kat yırtık
saptanmıﬂtır.
Sonuç: Humerus baﬂı dejenerasyonu olan hastalarda supraspinatus tendon
patolojilerinin görülmesi arasında anlamlı iliﬂki bulunması humerus baﬂı
dejenerasyonunun tendon patolojisini belirlemede güvenilir bir sekonder bulgu
oldu¤unu göstermektedir. Ancak akromioklaviküler eklem dejenerasyonu ve
bursal efüzyon saptanan hastalarda supraspinatus tendon patolojilerinin
görülmesi arasında anlamlı iliﬂki bulunmaması akromioklaviküler eklem
dejenerasyonu ve bursal efüzyonun tendon patolojisini belirlemede güvenilir
bir sekonder bulgu olmadı¤ını göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: artroskopi, omuz ultrasonografi, supraspinatus tendon

PP-047
KLAV‹KULA D‹AF‹Z PARÇALI KIRIKLARINDA K‹L‹TL‹ PLAK UYGULAMALARININ
KOMPL‹KASYONLARI
Murat Sayl›k1, Kemal Gökkuﬂ2
Bahar Hastanesi Bursa
2
Memorial Hastanesi Antalya

1

Amaç: Klavikula diafiz parçalı kırıklarında kilitli plak uygulamaları sırasında ve
sonrasında karﬂılaﬂılan komplikasyonların bilinmesi ve erken önlem alınabilmesi
amaçlanmıﬂtır.Tahmin edilenin aksine Klavikula kırıkları insan vücudundaki
kırıklar arasında ikinci sıklıkta görülür ve tüm kırıkların %4 ünü temsil eder.(6)
Çaliﬂma Plan›:Klavikula diafiz parçalı kırı¤ı olan, 2008-2010 yılları arasında
kilitli plak uygulanarak tedavi edilen, 23 hasta çalıﬂmaya alındı.Hastaların 4’üne
6 delikli,17’sine 7 delikli plak uygulandı.Hastaların 7’ si kadın,6’ sı erkekti.Yaﬂ
grubumuz:22-67yaﬂ arasında oluﬂtu.Çalıﬂmaya en az 3 parçalı kırı¤ı olan,cerrahi
ve konservatif tedavi hakkında mutlaka bilgilendirilerek tercih hakkı hastaya
bırakılan,cerrahi tedaviyi tercih eden hastalar çalıﬂmaya alındı.Klavikula parçalı
kırıklı 8 hasta yaﬂlılı¤ını ve eﬂlik eden sistemik hastalıklarını öne sürerek
konservati tedaviyi seçti,bu hastalar çalıﬂmaya dahil edilmedi.Klavikula kırıklarında
konservatif tedavi babul edilen bir yöntemdir(1)Konservatif tedavi edilen
klavikula diafiz kırıklarında yanlıﬂ kaynama ve kaynamama komplikasyonu
sıktır(2,4)Sonuçlar;Kol,Omuz ve EL sakatlı¤ı(Disability of the Arm,Shoulder
and Hand,DASH) skoru,Constant omuz skoru,Fizik muayene,hasta
memnuniyeti,düz grafideki klavikula boyundaki kısalma,kaynamama ve yanlıﬂ
kaynama ile de¤erlendirilmiﬂtir.
Bulgular: Hastalarda klavikula kırık kaynamama veya yanlıﬂ kaynaması
görülmedi.Kaynamama:6. ayda direk grafide kaynamama bulgusu olarak
de¤erlendirilmiﬂtir.Kısalık kriteri olarak 10 mm üstü de¤erlendirildi.Direk grafi
ölçümlerinde 10mm üstünde 4 hastada,10 mm altında 9 hastada kısalık vardı.10
hastada hiç kısalık yoktu.Kısalma nın olmaması veya kabul edilebilir sınırlarda
olması;abduksion kısıtlılı¤ı ve güç kaybını önler.(3)Osteoporozu olan ve erken
hareket verdi¤imiz bir hastada lateralden plak elevasyonu görüldü.Bir hastada
bizim kontrolumuz dıﬂında iﬂ yaﬂamına erken dönmesi sonrası;medial vidalarda
gevﬂeme ve plak elevasyonu görüldü.Postoperatif plak kırılması ve enfeksion
görülmedi.‹ki genç zayıf hastada plak cilt altında hissedildi¤inden postop 1.
yılda plak çıkarıldı.hastalarda omuz görünümü ve denge açısından problem
oluﬂmadı.Bir hastada nörolojik klodikasyon görüldü.Postoperatif 1. yılda
Constant omuz skoru:86.8 ve Dash skoru:10.6 olarak ölçülmüﬂtür
Ç›kar›mlar: Klavikula diafiz parçalı kırıklarında kilitli plak uygulamalarında
cerrahi uygulama ve intraoperatif komplikasyonlar açısından güvenli ama
özellikle postoperatif komplikasyonlar açısından iyi takibi gereken bir cerrahi
uygulamadır.
Anahtar Kelimeler: Klavikula diafiz parçalı kırıkları, Kilitli plak
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