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Değerli Meslektaşlarım,

9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi Kongresi‘ ni bu yıl Adana’da gerçekleştireceğiz. 
Kongre Omuz ve Dirsek Cerrahisi ile ilgili güncel kurs, konferans, ve pratik 
uygulamalardan oluşmaktadır.

Kongreyi bu yıl Avrupa Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği’nden Omuz konusunda 
Almanya’dan Scheibel, Dirsek konusunda ise Belçika’dan Van Riet şerefl endirecektir. 
Amerika Birleşik Devletlerinden Akın Çil çeşitli kurs ve konferanslarla katkıda 
bulunacaklardır. Japonya’dan Omuz instabilitesi konusunda en büyük otoritelerden 
sayılan Itoi bize tecrübelerini aktaracaktır. Ayrıca internet üzerinden canlı bağlantı 
kurarak yine Amerika Birleşik Devletlerinden canlı cerrahi uygulama yer alacaktır.

Bilimsel ve sosyal yönden dolu dolu geçeceğine inandığım kongrede, güzel bir 
bahar günü portakal çiçeği kokularıyla Adana’da buluşmak dileği ile…

Saygılarımla,

Prof.Dr. Sercan Akpınar

Kongre Başkanı

Ö
n

sö
z



VI 9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi  Kongresi

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan

Mehmet Demirhan

Kongre Başkanı

Sercan Akpınar

Kongre Genel Sekreteri

Ata Can Atalar

Kongre Düzenleme Kurulu

Kerem Bilsel
Aydın Büdeyri
Murat Çınar
Mehmet Demirtaş
Ali Erşen
Taner Güneş
Mehmet Uğur Özbaydar

Mustafa Özkan

Başkan

Şenol Akman

Bir Önceki Başkan

Sercan Akpınar

Başkan Yardımcısı

Ata Can Atalar

Sekreter

Umut Akgün

Muhasip

Mehmet Uğur Özbaydar

Üyeler

Taner Güneş
Ufuk Nalbantoğlu
Ulunay Kanatlı
Mustafa Yel
Barış Kocaoğlu

DERNEK YÖNETİM KURULU

K
u

ru
ll

a
r



VII23-26 Mar t 2016,  Adana

24 Mart 2016
A Salonu

08:00 - 08:50 
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Omuz Açık Cerrahi Yaklaşımlar

Yrd. Doç. Dr.  Çetin Işık 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Omuz için tanımlanmış çok sayıda açık cerrahi yaklaşım 
bulunmaktadır.

Deltopektoral yaklaşım en sık kullanılan, iyi bilinen ve 
hala en popüler olan yaklaşımdır. 1974 yılında Neer tarafından 
tanımlandı. Omuz anterior yaklaşımı olarak ta isimlendirilir. 
Anterior veya aksiller cilt insizyonu kullanılabilir. Daha çok 
tercih edilen anterior cilt insizyonu; klavikula inferiorundan 
başlayan korakoid lateralinden geçen ve deltoidin humeral 
yapışma noktasına devam eden 10-12 cm’ lik bir kesidir. Her 
iki cilt kesisinde de ekleme deltopektoral aralıktan ulaşılır. 
Aksiller sinir ile medial ve lateral pektoral sinir internervöz 
planı kullanılır. Bu yaklaşımda deltoid kasının origosu korun-
maktadır. Omuzun anterior, medial ve lateraline ulaşım imka-
nı sağlar. Primer total omuz artroplastisinde en çok tercih edi-
len yaklaşım olduğu gibi revizyon dahil diğer tüm artroplasti 
seçeneklerinde de bu yaklaşım kullanılabilir. Özellikle primer 
osteoartritte önem kazanan glenoidin inferioruna ve inferior 
kapsüle en iyi ulaşım imkanı sağlayan yaklaşımdır.

Anterolateral yaklaşım artroskopik tekniklerdeki geliş-
melere bağlı günümüzde çok tercih edilen bir yaklaşım değil-
dir. Artroplasti için kullanılan bir yaklaşım değildir. Omuza 
anterolateralden deltoid anterior lifleri arasından girilir. 
Deltoid kası origosundan, patolojinin yerine göre akromion 
veya klavikuladan parsiyel olarak, keskin bir kesi ile gevşetilir. 
Deltopektoral yaklaşımda ise asla deltoid origosuna dokunul-
maz. Deltopektoral yaklaşımda gevşetme gerektiğinde kasın 
distalinden gevşetme yapılır. Kullanım endikasyonlarını rota-
tor manşetin ön kısım tamirleri, biceps uzun başı patolojileri 
ve subakromial dekompresyon işlemleri oluşturur.

Lateral (deltoid split) yaklaşım sıklıkla proksimal hume-
rus kırıklarının cerrahi tedavisi, infraspinatusun ön liflerinin 
de dahil olduğu rotator manşet yırtıkları ve subakromial de-
kompresyon endikasyonları ile tercih edilir. İnsizyonun distale 
uzatılması gerektiğinde ayrı ikinci bir insizyon yapılması veya 
tek insizyon yapılacaksa aksiller sinirin tanımlanması zorun-
ludur. Genellikle klavikula posterior kenarı doğrultusunda 
ortalama 5 cm’ lik bir kesi ile gerçekleştirilir. Aslında omuz 
lateral portalin merkez alınarak genişletilmesidir.

 Superolateral yaklaşım; deltoid split yaklaşımın proksi-
male uzatılmış halidir. Bu nedenle extended lateral yaklaşım 
olarak ta bilinir. Özellikle proksimal humerus kırıkları sonrası 

hemiartroplasti veya ters total omuz artroplastisi tercih edile-
cek ise rotator manşetin posteriorundan ve tuberkulum ma-
justan sütür geçirmek kolay olduğu için tercih edilir.

Anterosuperior yaklaşım; bazı kaynaklarda superi-
or deltoid split yaklaşım olarak ta isimlendirilir. Neviaser ve 
McKenzie tarafından 1993 yılında tanımlandı. Superolateral 
yaklaşımın biraz anteriora alınmış veya anterolateral yaklaşı-
mın superiora uzatılmış hali aslında. İnsizyon yerini cerrahi 
sırasında pratik bir şekilde belirlemek mümkün. Sağ omuz 
için sağ elin başparmağı akromion arka köşesi, orta parmak 
korakoid çıkıntıyı palpe ederken işaret parmağımız kesiyi 
gösterir. Deltopektorale göre daha küçük insizyon kullanılır. 
Deltoid origosunun ön lifleri mutlaka tamir edilmek üzere 
akromiondan sıyrılır. Bu yaklaşımda korakoakromial ligaman 
kısmi veya tam olarak akromiondan gevşetilir. Görüşü arttır-
mak için akromionun ön ucu kesilebilir. Rotator intervalden 
glenoide hızlı ve direkt ulaşım imkanı sağlar. Deltopektoral 
yaklaşımda olduğu gibi subskapularis tendonunun kesilmesi 
şart değil, ama çoğu artroplasti vakasında tendonun üst kıs-
mının gevşetilmesi gerkebilir. Tendon deltopektoral yaklaşıma 
göre kısmen veya tamamen korunduğu için instabilite riski 
daha azdır. Buna karşın deltoidin origosunun ön liflerinin 
ayrılması dezavantajı vardır. Bu yaklaşım ile inferior kapsüle 
ulaşmak zordur. Bu nedenle primer osteoartrit tanısı ile total 
omuz artroplastisi gereken olgularda çok tercih edilmez. Bazı 
yayınlarda artroplasti olgularında deltopektoral yaklaşıma 
göre skapular notching’ in de daha çok görüldüğü bildirilmiş-
tir. Özellikle primer ters total omuz artroplastisi olmak üzere; 
superior rotator manşet tamiri, akromioklavikular eklem ek-
sizyonu, hemiartroplasti ve resurfacing için de kullanılabilen 
bir yaklaşımdır.

Posterior yaklaşım çok sık kullanılan bir yaklaşım 
değildir. En sık kullanım endikasyonları; skapula boyun ve 
glenoid kırıkları, septik artrit irrigasyonu ile posterior gleno-
ide yapılan osteotomi ve rekonstrüktif işlemlerdir. spina ska-
pula boyunca cilt kesisi yapılır ve akromion lateral kenarına 
kadar uzatılır. Deltoid lifleri spina skapuladan sıyrıldıktan 
sonra İnfraspinatus ve teres minor kasları arasından girilir. 
Supraskapular sinir (infraspinatus) ve aksiller sinir (teres mi-
nör) internervöz planı kullanılır.
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Mini açık yaklaşımlar günümüzde endikasyonları rotator 
manşet tamirlerinde artroskopik tamirin komplike olduğu 
durumlardır. Komplikasyon olmadan da yapılabilir ama tüm 
patolojilere hakim olmak ve yetersiz tedavi uygulamamak için 
mutlaka artroskopik yardımlı yapılmalıdır. Artroskopik alet-
lerdeki gelişmeler baş döndürücü olsa da; tendon dejeneras-
yonu, osteopeni, sıvı kaçağına bağlı yumuşak dokunun aşırı 
şişmesi, cerrahinin makul sürede tamamlanamaması (2 saat-
ten fazla), kanama veya yetersiz bursektomiye bağlı görüşün 
bozulması, aşırı artroskopik dekompresyon sonrası deltoid de-
tachment gelişmesi, çoklu ankor başarısızlığı sonrası transos-
seöz tünellerin kullanılması gerekliliği gibi nedenler ile mini 
açık yaklaşımların kullanılması gerekebilir. Gene dejeneratif 
kronik yırtıklarda, kalitesiz tendonun yırtılmasını engellemek 

için Mason Allen gibi komplike sütür tekniklerinin ilk başlar-
da mini açık yaklaşımlar ile yapılmasında fayda vardır. Kısaca 
dört temel mini açık yaklaşımdan bahsedebiliriz. Mini-
deltopektoral yaklaşımda, deltopektoral anterior insizyonun 
proksimal 3 cm’ lik kısmı kullanılır. Biceps, subskapularis ve 
supraspinatusun ön kısım yırtıklarında kullanılabilir. Mini 
anterolateral yaklaşım gene rotator manşet ön kısım patolo-
jilerinde ve rotator intervalden korakoid tabanına kadar olan 
gevşetmelerde kullanılır. Mini lateral yaklaşım en sık kulla-
nılan mini açık yaklaşımdır. Rotator manşetin ön kısmındaki 
yırtıklar ile infraspinatus ön liflerinin de dahil olduğu yırtık-
larda tercih edilir. Mini posterolateral yaklaşım ise postero-
lateral aksesuvar portal merkez alınarak gerçekleştirilir. Teres 
minor ve infraspinatus patolojilerinde kullanılır.
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Omuz Artroskopik Anatomi ve Portaller

Yard. Doç. Dr.  Gökhan Çakmak
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

O
muz ekleminin kompleks üç boyutlu bir anatomik 
yapısı vardır. Bu üç boyutlu yapıyı değerlendirmek ve 
bulunan patolojileri tedavi etmek için omuz artrosko-

pisi bize sayısız fırsatlar sunmaktadır. Omuz artroskopisi ile 
glenohumeral eklem ve subakromiyal  eklem değerlendirilerek 
definitif tedaviler uygulanabilir.

Artroskopi  esnasında omuz eklemine giriş yapacağımız 
portalleri belirlemede yardımcı olacak anatomik oluşumlar 
şunlardır:

1. Akromiyon

2. Klavikula

3. Akromiyoklavikular eklem

4. Spina skapula

5. Korakoid

Temel omuz artroskopisi portalleri
1. Posterior

2. Anterosuperior

3. Lateral

Yardımcı portaller
1. Anterior midglenoid portal: . Bankart lezyonlarında 

kullanılır.

2. Neviaser portali: Rotator cuff, SLAP tamirlerinde kullanı-
lır. Glenoid kırıklarında osteosentez için kullanılabilir.

3. Wilmington portali: Post. SLAP lezyonlarında kullanılır

4. Posteroinferior portal (7:00): Post. Bankart lezyonlarında 
kullanılır.

5. Anteroinferior portal (5:00): Bankart tamirinde glenoid 
inferioruna anchor koymak için kullanılır.

6. Postero-lateral  portal: Anterior cuff yırtıklarını görmek 
için yardımcıdır.

7. Modifiye Neviaser portali: Supraspinatus fossa’nın daha 
medialindedir. Böylece supraskapular sinir yaralanması 
riski azalır ve med.den laterale geçiş kolay olur
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Dirsek Eklemine Cerrahi Yaklaşımlar

Yard. Doç.  İhsan Şentürk
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Afyon

1. Lateral Yaklaşım

a. Kullanıldığı yerler 

b . Hasta pozisyonu 

c.  Kocher yaklaşımı

2. Medial Yaklaşım  

a. Kullanıldığı yerler  

b. Hasta pozisyonu  

c. Genişletilmiş medial yaklaşım

3. Anterior Yaklaşım  

a. Kullanıldığı yerler  

b. Hasta pozisyonu 

c. Anterior yaklaşım

4. Posterior yaklaşım

a. Kullanıldığı yerler  

b. Hasta pozisyonu 

c. Triseps ayıran yaklaşım 

d.  Triseps kaldıran yaklaşım 

e. Triseps koruyan yaklaşım 

f.  Triseps tendon flebi 

g.  Trap 

h. Olekranon osteotomisi 
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Dirsek Artroskopik Anatomi ve Portaller

Yard. Dr.  Murat Aşcı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat

D
irsek eklemi için artroskopik girişimler diğer büyük 
eklemlere göre daha yavaş bir hızda artmaktadır. 
Bunun en bü yü k nedeni eklemin hacminin kü ç ü k 

olması ve potansiyel komplikasyonlarının fazla ve korku-
tucu olmasıdır. Eklemin ö zellikle damar ve sinir yapılarına 
yakınlığ ı kapalı bir giriş im iç in bir ç ekince teş kil etmektedir. 
Dirsek eklemi artroskopisi en sık eklem faresi ç ıkartılması 
iç in uygulanırken, tanısal artroskopi, lateral epikondilit, sep-
tik artrit, sinovyektomi, eklem debridmanı, biyopsi amacıyla 
da yapılabilmektedir. Bunların yanında sert dirsek, osteofit 
rezeksiyonu,  radius baş ı eksizyonu ve bazı eklem iç i kırıklar 
gibi daha komplike işlemler de dirsek artroskopisi eşliğinde 
yapılabilmektedir. Ancak güvenli portal yerleşimine imkan 
vermeyen kemik (malunion) ve yumuşak doku bozuklukları, 
ileri derecede heterotropik ossifikasyon ve submusküler/sub-
kütan ulnar sinir transpozisyonu mevcutsa dirsek artroskopisi 
kontrendikedir. Çeşitli sinir blokları ile yapılabilirse de, genel-
de cerrahların tercihi genel anestezi olmaktadır. Bö ylece hem 
kas gevş emesi daha iyi olmakta, hem de ameliyat sırasında ve 
sonrası erken dö nemde sinir muayenesi yapılabilmekte ve ola-
sı komplikasyonlar değ erlendirilebilmektedir. 

Ameliyat sırasında mevcut donanımlara göre supin, prone 
ve lateral dekübit pozisyonlarının her ü cün de kullanılabil-
mektedir. Ancak çoğu cerrahın tercihi lateral dekübit pozis-
yonudur. Lateral dekübit pozisyonunda hem cerrah, hem de 
anestezist daha rahattır. 

Dirsek artroskopisinin en ö nemli aş aması anatomik yapı-
ların cilt kalemi ile çizilmesi ve portallerin işaretlenmesidir. 
Antekübital bölge damar ve sinir yapılarının yoğun olduğu 
bö lge olarak giriş  yolunda kullanılmaz. Dirsek ekleminin la-
teral, medial ve posterior kısımlarından ekleme giriş sağlan-
maktadır. Portaller açılmadan önce dirsek eklemi soft spottan 
sokulan bir enjektör ile yaklaşık 15-20 cc serum fizyolojik 
verilerek şişirilmelidir. Bunun en büyük avantajı eklem kap-
sülünü gerip anterior kısımdaki damar ve sinir yapılarını 
uzaklaştırarak yaralanmasını önlemesi ve ekleme daha rahat 
giriş yapılmasını sağlamasıdır. İlk olarak süperomedial ve 
anterolateral portalların oluş turulması gerekir. Medialdeki 
giriş iç in anteromedial veya sü peromedial portal cerrahın ter-
cihine bağ lıdır. Posterior kompartman iç in ise posterior ve/
veya posterolateral giriş yolları kullanılabilmektedir. Lateral 

tarafta ise süperolateral portal açılarak ekartasyon amacıyla 
kullanılabilmektedir. 

Cilt işaretlemesi: Lateral epikondil, kapitellum, radius 
başı, olekranon, triseps tendonu, medial epikondil, intermüs-
küler septum, ulnar sinir. 

Süperomedial portal: Medial epikondilden 2 cm prok-
simalde, intermüsküler septumdan 1 cm anteriordadır. Ulnar 
sinir bu portalden 3-4 cm posteriordadır. Genellikle görüntü-
leme portali olarak kullanılır. 

Anteromedial portal: Medial epikondilden 2 cm anterior 
ve 2 cm distaldedir. Bu portal oluştururken medial antebraki-
yal kütanöz sinir risk altındadır.  

Proksimal Anterolateral portal: Lateral epikondilden 
1-2 cm proksimalde, humerus lateral suprakondiler kolonun 
hemen anteriorundadır. Çalışma portali olarak kullanılır. 

Anterolateral portal: Lateral epikondilden 2 cm anterior-
dadır. Radyokapitellar eklem seviyesidedir. Ekartasyon ama-
cıyla yardımcı aletlerin kullanıldığı portaldir. 

Soft spot portal: Olekranon tipi, lateral epikondil ve ra-
dius başının oluşturduğu üçgenin merkezindedir. Bu portal 
açılırken posterior antebrakiyal kütanöz sinir risk altındadır. 

Posterior santral portal: Olekranon tipinden 3 cm prok-
simalde orta hattadır. Görüntüleme portali olarak kullanılır. 

Posterolateral portal: Olekranon tipinden 2-3 cm proksi-
malde, triseps tendonunun lateral kenarındadır. Çalışma por-
tali olarak kulanılır. 

Lateralde radial sinir, medialde ulnar ve median sinirler 
risk altındadırlar. Ayrıca medial ve lateral kü tanö z sinirlerde 
giriş im esnasında yaralanabilmektedirler. Nö rovaskü ler yapı-
ların yaralanmaları sadece giriş  yollarının oluş turulması sıra-
sında değ il, aynı zamanda artroskopide fleksiyon ve ekstansi-
yon hareketleri uygulanırken eklemdeki aletlerin bu yapıları 
germesi ile de oluş abilmektedir. İ lk hangi portalın aç ılacağ ı da 
yine cerrahın seç imine bağ lıdır. İlk olarak anterolateral por-
talin açılması eklem henü z ş iş miş  halde iken radial sinirden 
uzak ve güvenli bir ş ekilde aç ılmasını sağ lamaktadır. İlk olarak 
medial portalin açılması ise lateral giriş  yolunun artroskop ile 
eklem iç inden daha güvenli yapılabilmesini sağlamaktadır. 

Ekleme girildikten sonra tüm anatomik yapılar değer-
lendirilebilmektedir. Eklem kapsülü, intraartiküler sinovya, 
radius başı, kapitellum, koronoid çıkıntı, trohlea, olecranon, 
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koronoid fossa ve olekranon fossa rahat bir şekilde muayene 
edilebilmektedir. Eklem faresi, kıkırdak hasarı, eklem içi kı-
rıklar, osteofitler, kapsül gerginliği değerlendirilip aynı anda 
tedavisi de yapılabilmektedir. 

Henüz diğ er eklem artroskopileri kadar yaygın kulla-
nılmamaktadır.  Artroskopik dirsek giriş imlerinin ameliyat 

sonrası morbiditeyi ve rehabilitasyonu oldukç a olumlu bir 
ş ekilde etkilemektedir. Ancak, potansiyel komplikasyonlarının 
varlığ ı korkutucudur. Bu nedenle; dirsek anatomisine ve dirsek 
aç ık cerrahisine hakim olan cerrahlar tarafından uygulanması 
komplikasyonların görülmesini azaltacaktır. 
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Revizyonları 
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H
areket açıklığı ve kas gücünün hızla geri kazanımını 
sağlayan, ağrıyı etkin bir biçimde ortadan kaldıran 
artroskopik rotator manşet tamiri, omuz eklemine 

yönelik en sık uygulanan cerrahi girişimlerden biri haline gel-
miştir. Primer rotator manşet tamiri sonuçlarının incelendiği 
çalışmalarda %90 üzerinde tatmin edici sonuçlar bildirilmiş 
olsa da, bu hastaların %6 ila %8’inde cerrahi sonrası ağrı ve 
hareket kısıtlılığının kalıcı olduğu ve revizyon cerrahisine ge-
reksinim duydukları da ifade edilmektedir. 

Hasta seçimi

Primer tamir edilmiş geniş çaplı manşet yırtıklarının yak-
laşık 3’te birinde, tendon defekterinin asemptomatik olarak 
yeniden geliştiği, görüntüleme yöntemleri ile ortaya konmuş-
tur. Primer manşet tamiri sonrası tespit kaybı geliştiği halde 
ağrısız ve yeterli kuvvete sahip hastalarla, tendon iyileşmesi 
gözlendiği halde halen ileri derecede semptomatik hastaları 
bir arada barındıran bu grup içinden revizyon hastalarının se-
çimi özellik kazanmaktadır. 

Rotator manşet yırtığına yönelik primer tendon tamiri 
sonrası iyileşmeyen bir tendonun neden olduğu kalıcı omuz 
ağrısı, hareket kısıtlılığı ve kas gücü kaybı, revizyon endikas-
yonunu basitçe tanımlasa da, irdelenmesi gerekir. Bir hastada 
primer tamirin neden başarısız olduğu, aynı sürecin kendini 
tekrar etmemesi için ilk değerlendirimesi gereken unsur ol-
malıdır. Yırtıklar çoğu kez birden fazla nedene bağlı gelişmek-
te ve bu nedenler cerraha, hastaya ve fizyoterapi sürecine bağlı 
olarak gruplanabilmektedir. İleri yaşlı, sigara içen, diabetik bir 
hastada, kötü bir cerrahi teknikle uygulanmış yetersiz bir tes-
pit yanında, gözardı edilmiş subskapularis ve biseps tendon 
patolojileri ve takip eden agresif bir fizyoterapi, yeniden yırtık 
gelişimi için en kötü senaryodur. 

65 yaş üzerinde azalmış kemik kalitesi, tamir sahasında 
yetersiz inflamatuvar yanıt ve yıpranmış tendon dokusu, ikinci 
bir tamirin iyileşme olasılığını düşürmektedir. 

Fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik 

değerlendirmeler

Primer manşet tamiri başarısızlıkla sonuçlanmış bir has-
tanın fizik muayenesinde, diğer ağrı kaynaklarının dışlanması 

esastır. Akromioklaviküler eklem artrozu, biseps tendinopatisi, 
supraskapuler sinir tuzak nöropatisi, gözardı edilmiş os akro-
miale ve servikal vertebradan yansıyan ağrılara yönelik bul-
gular özenle araştırılmalıdır. Omuz ekleminde inflamatuvar 
bulguların varlığı ve laboratuvar tetkikleri ile altta yatan enfek-
siyona bağlı bir tespit kaybı dışlanmalıdır. Omuz eklemi en-
feksiyonlarının yarısından sorumlu tutulan Propionibacterium 
Acnes’in laboratuvar parametrelerinde izlenemeyeceği ve kli-
nik şüphe halinde kültür örnekleri ile ekarte edilmesi gerek-
tiği unutulmamalıdır. Hastanın direk grafileri glenohumeral 
artroz, akromio-humeral uzaklık ve önceki tespit materyalinin 
durumu açısından incelenir. Tespit materyallerinin neden ol-
duğu artefakt ve yalancı pozitifik nedeni ile manyetik rezo-
nans incelemeleri günümüzde yerini yetkin bir radyolog tara-
fından uygulanan ultrason görüntülemesine terk etmektedir. 

Hastanın önceki ameliyatına dair klinik dökumantasyon 
ve cerrahi görüntülerin incelenmesi, tespit kaybı nedenini ay-
dınlatacak ve ağrıya neden olabilecek ek patolojilere yönelik 
yapılan işlemleri ortaya koyacaktır. 

Aktif enfeksiyon, ileri derece artritik bulgular, akromiona 
fikse humerus başı migrasyonu, aksiller sinir palsisi ve deltoid 
yetmezliği gibi revizyon cerrahisi için mutlak kontrendikas-
yon oluşturan durumların ancak kapsamlı bir fizik muayene ve 
inceleme sonucu ortaya konabileceği unutulmamalıdır. 

Cerrahi teknik incelikleri

Revizyon cerrahisinin başarısında temel unsur titizlikle 
yapılan debridman sonrası mevcut tendon anatomisinin or-
taya konmasıdır. Bir yırtığın yeniden dikilebilir oluşuna an-
cak ameliyat sırasında karar verilebileceği unutulmamalıdır. 
Tendon dokusunun kalitesi ve hareket serbestliği anatomik 
bir tamir olanağında belirleyici olacaktır. Ancak yeniden yır-
tılmış bir tendon dokusu atrofik ve frajil olacağından, nazikçe 
manipüle edilmeli, iatrojenik hasardan kaçınılmalıdır. Önceki 
cerrahide gözardı edilmiş olan biseps tendinopatisi, SLAP 
lezyonu ve okkült subskapularis yırtıkları değerlendirilmelidir. 
Masif ve retrakte yırtıklar supraskapuler sinirde bükülmeye 
bağlı nöropatiye yol açacağından, bu olgularda sinir eksplore 
edilmelidir. Önceki implantlar ancak belirginse veya tuberku-
lum majus üzerindeki alanı kısıtlıyorsa çıkarılmalıdır. Tendon 
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dokusu kaybının belirgin olduğu olgularda, aşırı gergin bir 
anatomik tamir yerine, güç dengelerini (force coupling) göze-
ten parsiyel tamir seçenekleri tercih edilmelidir. Defekt ona-
rımında kullanılan augmentasyon materyalleri ile ilgili halen 
kanıt değeri yüksek çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Rehabilitasyon

Revizyon cerrahisi, primer rotator manşet tamirine göre 
daha temkinli bir rehabilitasyon süreci gerektirir. Eğer reviz-
yon başarısız olacaksa bunun tespit kaybından ziyade, sert bir 
omuz nedeniyle olması tercih edilmelidir. Hastaların 6 haf-
talık mutlak immobilizasyon süreci sonrasında pasif eklem 
hareketlerine izin verilir, ancak yardımlı aktif veya aktif eklem 
hareketleri 3 aya dek geciktirilmelidir. 

Son Söz

Literatürde rotator manşet tamiri revizyonu ile ilgili ya-
yınlar, gün geçtikçe daha olumlu sonuçlar bildirmektedir. 
Revizyon cerrahisi sonrası kazanımların, özellikle geç dönem-
de primer tamir düzeyine erişememesinde suçlanan başlıca 
unsurlar hasta yaşı, tendon dokusunun kalitesi ve yırtık ten-
don sayısıdır. Bununla birlikte doğru hasta seçimi, revizyon 
cerrahisinin teknik incelikleri doğrultusunda yürütülmüş bir 
operasyon ve güvenli bir rehabilitasyon sonucunda tatminkar 
bir kazanım elde edilmesi kaçınılmazdır.  
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O
muz instabiliteleri, genç popülasyonu etkileyerek 
ciddi iş gücü kaybına neden olan sorunlardır. Büyük 
bir çoğunluğu travmatik bir hadise ile ortaya çıkan, 

Bankart ve varyant lezyonları olarak da adlandırılan kapsü-
lolabral kompleks sorunlarıdır. Birçok yayında da gösterildiği 
üzere açık yada artroskopik tamir sonuçları iyidir. Ancak altta 
yatan patolojinin tam olarak aydınlatılamaması başarısızlıkla-
ra neden olmaktadır. Cerrahi sonrası başarısızlıkla ilişkili ol-
duğu gösterilen sebepler; kondral ve kemik defektler, yırtığın 
şekli ve genişliği, yeterli yumuşak doku gerginliğinin sağla-
namaması, hiperlaksite, ALPSA lezyonu, ilk çıkık yaşı, yük-
sek enerjili sportif aktivite, geçmiş immobilizasyon süresi ve 
dislokasyon sayısı, teknik hatalar ve uygulanan rehabilitasyon 
programı  olarak sıralanabilir.

Kemiksel çatının bozulması, glenohumeral yüzey alanı, 
derinliği ve şeklinin bozulması son zamanlarda en öne çıkan 
başarısızlık sebepleri arasındadır. Rekkürren çıkıklı omuzlar-
daki bu kemiksel defektler %90 nın üzerinde kombine hu-
meral Hill Sachs ve glenoid kemik defektleri şeklinde görü-
lür. Boileau ve ark. nın tanımladığı ISIS (Instability Severity 
Index Score) skorlaması instabilite tipinin ve risk faktörlerinin 
tanımlanarak ameliyatın yumuşak doku ve/veya kemik prose-
dürü olarak yapılmasına karar verme konusunda çok kullanışlı 
olmaktadır. Bu skorlamada ilk çıkı yaşı, sportif aktivite, hiper-
laksite ve kemik defekti kriterler olarak belirlenmiştir. Defekt 
çoğunlukla travmatik bir olay ile ortaya çıkmakta, tekrarlayan 
çıkıklar ile artmaktadır. Fizik muayene bulgusu olarak hiper-
laksiteyi belirlemede Genellikle defekt glenoidin anteroinfe-
rioründe olur. Kemik defektinin rekonstrüksiyonu için çeşitli 
yöntemler önerilmiştir: Bunlar arasında Trikortikal iliak kanat 
otogrefti, Eden- Hybbinette, J greft, allogreft ile rekonstrüksi-
yon, Bristow prosedürü ve Latarjet korakoid kemik blok pro-
sedürleri sayılabilir. 

Glenoid kemik defekti varlığında ortaya çıkan omuz ins-
tabilitesinde, defektin büyüklüğü ve glenoid yapısının bilin-
mesi son derece önemlidir. Bu yapıdaki osseöz yetersizlikler 
son yıllarda daha iyi anlaşılarak başarısız cerrahideki rolü ay-
dınlatılmıştır. Burkhart ve De Beer, glenoid defektininin var-
lığının rekürrens riskini %4’ten %68’e çıkardığını göstermişler 
ve ters armut (inverted pear) şeklindeki glenoidi tanımlamış-
lardır. Altta yatan kemik defektin bulunduğu durumlarda, 

yumuşak doku ameliyatları sonrası başarısız sonuçlar %68 gibi 
yüksek bir değerde bildirilmekteyken, bu sayı kontakt spor-
larla uğraşan atletlerde %89’a kadar çıkmaktadır. Glenoidde 
ne kadar kaybın yetersizliğe rol açtığı net olarak ortaya kon-
masa da %15-20 (5-7 mm)’nin altındaki kayıpların yumuşak 
doku girişimleri ile tolere edilebileceği, %20-25 üzerindeki 
(6-8 mm) kayıpların osseöz güçlendirmeye ihtiyacı olduğu 
literatürde kabul görmektedir. Tüm omuz instabilitelerinde 
glenoid defektinin olabileceği düşünülmeli ve araştırılmalıdır. 
Bunun için apikal oblik grafi, West Point grafisi ve Didier gra-
fileri tanımlanmıştır. Manyetik rezonans görüntüleme daha 
çok yumuşak doku lezyonları hakkında bilgi vermektedir. En 
faydalı radyolojik tetkik 3 boyut rekonstrüksiyonlu bilgisayar-
lı tomografidir (3D BT). Aynı zamanda artroskopik olarak 
da glenoid yapısı tanımlanabilmektedir. Defektin kritik sınırı 
için farklı görüşler olmakla birlikte %20-25 (6 - 8 mm) değeri 
genel olarak kabul görmektedir. 

Latarjet prosedürü ilk olarak 1958 de Fransa da Michel 
Latarjet tarafından tanımlanmıştır.  Daha sonra Didier Patte 
ve Gilles Walch tarafından gelişt irilerek, kullanılan tespit yön-
temindeki değişiklikler ve subskapularis split yaklaşımıyla son 
güncel halini almıştır. Tam olarak aydınlatılamamakla birlikte 
konjuent tendon ile birlikte transfer edilen korakoid kemik 
bloğun 3 farklı etkisi (3B etkisi) olduğunu düşünülmektedir: 
(1) Konjuent tendonun abduksiyon ve dış rotasyondaki subs-
kapularis alt 1/3 ü ile çaprazlaşarak oluşturuduğu kemer (Belt) 
etkisi, (2) glenoid yüzeyini genişletmesiyle kemik blok (Bony) 
etkisi ve (3) Greft ile glenoid arasına tespit edilen kapsülün 
tümsek (Bumper) etkisi. Literatürde son yapılan biyomekanik 
çalışmalarda Yamamoto ve ark, bu 3 etkiden en anlamlı ve 
dominant olanının, konjuent tendonun kemer etkisi olduğu 
gösterilmiştir. 

Korakoid kemik blok ameliyatları son 10 yılda teknik 
olarak geliştirilerek artroskopik yöntemlerle tespit imkanı da 
sağlanmıştır. 2007 yılında Lafosse L ve ark. nın tanımladığı 
Artroskopik Latarjet ameliyatı da, kemik defekti olan rekürren 
omuz çıkığı tedavisinde, klasik açık Latarjet ameliyatında alı-
nan benzer umut verici iyi sonuçlar vermektedir. Artroskopik 
Latarjet ameliyatı, artroskopik yöntemin getirdiği bir takım 
avantajlara da sahiptir. Bunların arasında; kemiksel defekt-
leri tanıma ölçme ve dinamik muayene etme, eklem içi eşlik 
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edebilecek diğer lezyonları (SLAP, rotator manşet gibi) tanı-
ma ve tedavi, greftin yerleşiminde intraartiküler kontrol, koz-
metik, azalmış postop ağrı ve yapışıklık, erken rehabilitasyon 
ve daha henüz ispatlanmamış hızlı biyolojik iyileşeme ve dü-
şük oranda greft lizisi. Dezavantajları olarak artroskopik tek-
niğin zorluğu, çok sayıda basamağının oluşu, cerrahi tecrübeye 
bağlı olması ve uzun öğrenme eğrisi olarak sayılabilir. Ancak 
şunu unutmamak gerekir ki, artroskopik teknikte herhangi bir 
aşamada zorluk yaşandığında açık klasik cerrahiye dönmek 
her zaman mümkün olmaktadır.

Greft yerleşimi konusunu hem iliak kanat grefti, hem de 
korakoid grefti yöntemlerinde yıllar içinde çeşitlilik göstermiş 
olsa da Ghodadra ve ark. tarafından yapılan biyomekanik ça-
lışmada greftin glenoidin eklem yüzeyi ile aynı seviyede yer-
leştirilmesinin, glenohumeral basınçlarda normale en yakın 
sonuçların elde edilmesini sağladığı gösterilmiştir. Greftin 
2mm veya daha üzeri lateral yerleşimi kontakt basınçların art-
masına yol açmaktadır. 

Latarjet prosedüründe, karşılaşılan ameliyat sonrası prob-
lemlerin hemen hemen tamamı cerrahi teknikteki kusurlar 
ile ilişkilidir. Kullanılan kalın vida kullanımı, vida deliğinin 
tekniğine uygun oyulmaması ve kesinin uygun yapılmaması 

korakoid greftinin ameliyat sırasında kırılmasına yol aça-
bilmektedir. Yetersiz temas, temas yüzeylerinin iyi hazırlan-
maması kaynamamaya yol açabilir. Greftin medial beslenme 
bölgesindeki yumuşak doku bağlantılarının aşırı sıyrılması 
greft lizisine yola açabilmektedir. Ancak bu lizisin tam sebebi 
anlaşılamamakta olup, son zamanlarda greft lizisinin nedeni-
ni sorgulayan çalışmalar yürütülmektedir. Belki de rastlanılan 
en önemli komplikasyonlar tekrar çıkık ve glenohumeral art-
rozdur. Tekrar çıkık ve subluksasyon %1 ile %5 arasında bil-
dirilmektedir. Artroz, direkt olarak omuz instabilitesi ile iliş-
kilendirilmiş bir durumdur ve Latarjet prosedürünün katkısı 
tam olarak ortaya çıkarılamamıştır. Erken evre artroz daha sık 
olarak ortaya çıkmakla birlikte, kısıtlılığa yol açan evre 3 ve 4 
artroz %14’e varan oranlarda bildirilmektedir. 

Anterior omuz instabilitesinin tedavisinde, ameliyat önce-
sinde planlama aşamasında yumuşak doku prosedürleri son-
rasında tekrarlama riski olan hasta gruplarının tanınması ve 
tedavilerinin bu şekilde yönlendirilmesi önemlidir. Glenoid 
kemik defekti varlığında uygulanacak açık veya artroskopik 
Latarjet cerrahisi ile omuz fonksiyonelliğinin tekrar kazanıl-
ması ve eski aktivite düzeyine dönüşle birlikte hasta memnu-
niyeti açısından başarılı sonuçlar almak mümkündür. 
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 Rotator Manşet Yırtığı Eşlik Eden İnstabilite

Prof. Dr.  Ulunay Kanatlı
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

O
muz eklemi instabilitenin en sık görüldüğü eklemdir. 
Sıklıkla labral sorunların eşlik ettiği omuz instabili-
tesine genel olarak bakıldığında rotator manşet yır-

tıkları nadiren eşlik etmektedir. Yaşlı popülasyon ayrı olarak 
incelendiğinde ise omuz instabilitesine eşlik eden rotator 

manşet yırtığı oranı %30’lara ulaşmaktadır. Bu durum has-
taların fonksiyonel sonuçlarını olumsuz etkilemektedir. Bu 
sunumda rotator manşet yırtığının eşlik ettiği instabilitelere 
yaklaşım tartışılacaktır.



14 9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi  Kongresi

İnstabilite’de Başarısızlık Nedenleri

Doç. Dr.  M. Kerem Canbora
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

İnsitabilite cerrahisi komplikasyonlara açıktır. Yapılan 
çalışmalarda: 
I. Patolojiyi tanımada eksiklik yada yanlışlık 

- Volanter,
- Çok yönlü,
- Posterior insitabilite
- Rotator manşet yırtıkları
- Hill-Sachs lezyonları ve glenoid kemik defektleri 

(kemik Bankart lezyonu…)
- HAGL, SLAP, GLAD,APLSA… lezyonları

II. Teknik sorunlar

- Eriyebilen, metal ankorlar
- Radio frequency (RF)  kullanımına bağlı eklem içi 

kondroliz
- Cerrrahi hatalar

III. Yeni travma

başlıca nedenlerdir.
Artroskopik tamirde sıklıkla yapılan hata tekrarlayan 

çıkıkların anterior-inferior kapsülo-ligamentoz dokuya ve 
glenoide verdiği ileri derecedeki hasarın gözden kaçırılma-
sıdır. HAGL, SLAP, GLAD, ALPSA lezyonlarının gözden 
kaçırılması diğer başarısızlık nedenleridir. Bununla beraber 
yüksek riskli çarpışma sporcularında artroskopik tamirlerin 
yüksek başarısızlık riski akılda tutulmalıdır.

Son yıllarda kemik kayıpları ve buna bağlı kompli-
kasyonlar artan sayıda bildirilmektedir. Kemik kayıpları-
nın glenoid tarafında günümüzde ölçüm yöntemleri henüz 
standardize edilememiş, altın standart oluşturulamamıştır. 
Grafi ile (Bernageau vb.) kemik eksikliği tespit edilebilir 
ancak ölçülemez. Artroskopi sırasında glenoid kemik kay-
bı ölçümlerinde sağlam tarafta kıkırdak ve labrum referans 
alınırken, kırık tarafta sadece kemiğin referans alınması bir 
dezavantajdır. Günümüzde glenoidin 3-D BT yada MR gö-
rüntülemesinde alt dairesine en iyi oturan dairenin hacim he-
saplaması en çok kabul gören yöntemlerden biridir.

Bugün için kemik kaybının kritik değeri % 20-25 ara-
sındadır. Bir başka deyişle bu değerin üzerindeki kemik 

kayıplarında tamamlayıcı yöntemler (Bristow-Latarjet, İliak 
krista otogrefti ile tespit, klavikula distali yada tibia distal 
allogreftleri kullanımı vb.) düşünülmelidir. İnsitabilite cerra-
hisi sonrası tekrarlamayı önceden öngören skorlama sistem-
leri içerisinde P.Boleau’nun instabilite şiddetini AP grafi, fi-
zik muayene ve sportif aktiviteler üzerinden puanladığı ISIS 
skorlaması günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bristow-Latarjet yönteminde yaklaşık %30 oranında gö-
rülen komplikasyonların çoğunluğu  korakoid grefte (kayna-
mama, lizis, kırık) aittir. Bu yöntemde korakoid greftin opti-
mal ve stabil yerleşimi son derece önemlidir.

İliak krista kemik oto greftinde (Eden-Hybinette) kon-
joint tendonun askı etkisinin olmayışı ve damarsız bir greft 
olması nedeniyle oluşabilecek lizis başlıca dezavantajlardır. 
Günümüzde Eden-Hybinette yöntemi genellikle Bristow-
Latarjet yöntemi revizyonuna rezerve edilmektedir.

Hill-Sachs defektleri özellikle tekrarlayan travmatik ins-
tabilite olgularının yaklaşık % 80’ninde mevcuttur. Bu defekt-
lerin  yaklaşık %7-8’i glenoid kenara takılarak instabiliteyi 
komplike hale getirmektedir. Bugün için genel kabul gören 
görüş, glenoid kemik kaybının olmadığı yada az olduğu du-
rumlardaki takılan Hill-Sachs deformitesi varlığında infras-
pinatusun ve posterior kapsülün defekte doldurulması (remp-
lissage) şeklindedir.

Ankor’a ait komplikasyonlar insitabilite tamir başarsızlık-
larında önemli bir yer tutmaktadır. Osteoliz, kırılma, gevşeme 
sonrası malpozisyon bunlardan bazılarıdır. 

Posterior insitabilite omuz cerrahlarının göreceli olarak 
daha az bildikleri ve ihmal edilen bir diğer başarısızlık nede-
nidir. Posterior instabilteye kemik kaybı eklendiğinde tedavi 
gerçekten zordur. Bu konuda  görüş birliği henüz oluşma-
mıştır. Posterior kemik kaybının diğer bir şekli olan glenoid 
displazi bilgisayarlı tomografi görüntülerinde patolojiyi ortaya 
koymak açısından dikkatle incelenmelidir.

Komplikasyonlara son derece açık olan insitabilite cerrahi-
sinde son yıllarda kemik defektlerinin ve eşlik eden yumuşak 
doku patolojilerinin daha çok tanınması ve gelişen teknoloji 
ile  başarısızlık oranları belirgin şekilde azaltmıştır. 
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Proksimal Humerus Kırıkları Osteosentezde 

Başarının Sırları

Prof. Dr.  Hayrettin Kesmezacar
Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

P
roksimal humerus kırıkları tüm kırıkların %4-5›ini 
oluşturmakta ve sıklık olarak yaşlı nüfusta radius dis-
tal uç ve kalça kırıklarından sonra üçüncü sırada yer 

almaktadır. Proksimal humerus metafizinin spongiöz kemik-
ten oluşması ve osteoporoza duyarlı olması bu kırıkların yaşlı 
kadınlarda sık görülmesini açıklamaktadır. Her ne kadar alt 
ekstremitedeki kırıklar kadar günlük fonksiyonu etkilemese 
de, hastanın yemek yeme ve hijyen gibi ihtiyaçları için gereken 
fonksiyonların sağlanması gerekmektedir.

Genel olarak bakıldığında proksimal humerus kırıklarının 
tedavi seçenekleri arasında konservatif ve cerrahi tedavi yer 
almaktadır ki, cerrahi tedavi de tespit ve artroplastiden oluş-
maktadır. Bu kırıkların büyük bir çoğunluğunda konservatif 
tedavilerle başarılı sonuçlar alınmakta, daha küçük bir bölüm 
ise cerrahi olarak tedavi edilmektedir. Cerrahi tedavi seçenek-
leri ise kapalı redüksiyon ve perkütan tel ile tespit,  intrame-
düller çivi tespiti, kilitli-kilitsiz plak ile tespit ve son olarak 
da hemiartroplastidir. Protez hariç tutulduğunda, olası komp-
likasyonlar kötü kaynama, kaynamama ve implant kırılması, 
redüksiyon kaybı, sinir yaralanması, vidaların ekleme girmesi 
(penetrasyon), avasküler nekroz, hareket kaybı, enfeksiyon ve 
anestezi komplikasyonları olarak görülmektedir.

Komplikasyonlardan kaçınmada ilk önemli nokta endi-
kasyon kararıdır. İleri derecede osteoporotik, kemik stoğu çok 
az olan hastalarda tespit kararı verirken daha dikkatli olmalı, 
redüksiyon ve tespit zorluğu göz önünde bulundurulmalıdır. 
Kapalı redüksiyon ve yivli-yivsiz K teli ile tespit, nispeten 
daha basit bir işlem gibi görülse de, osteoporotik hastalarda 
birçok komplikasyona gebe olduğu bilinmelidir. Tel migrasyo-
nu, pin dibi enfeksiyonu, sinir yaralanması ve redüksiyon kaybı 
riski oldukça yüksek görülmektedir. 

Önceki yıllardaki geleneksel plaklarla yapılan tespitlerdeki 
redüksiyon kayıpları, kilitli plak sistemleri ile nispeten düzel-
tilmiş olsa da yine de bazı komplikasyonlar sık görülmekte-
dir. En sık görülen komplikasyonlardan biri vidaların ekleme 
penetre olmasıdır. Bunların bir kısmı cerrahi sırasında oluş-
makta, bir kısmı ise başın lateral kortekse migrasyonu sonucu 
zaman içerisinde ortaya çıkmaktadır. Cerrahi uygulama sıra-
sında oluşmasını engellemek gerek vidanın konması, gerekse 
de son aşamada skopi kontrolü ile engellenebilir. Ancak hu-
merus başı küresel olduğundan ve vidaların da tek doğrultuda 

yönlenmediği göz önüne alınırsa, kontrol sırasında kolun tüm 
rotasyonel hareketlerinde vida kontrolü gerekmektedir. Böyle 
bir komplikasyonda eklem dejenerasyonu dışında hareket kı-
sıtlılığı da görülecektir. Takipler sırasındaki penetrasyonun 
nedeni ise genelde redüksiyondaki yanlışlık, ileri derecede os-
teoporoz ve vida uygulama yanlışlığıdır. Bu açıdan bakıldığın-
da kalker vidası uygulaması ve cismin başın içine bir miktar 
gömülmesi bu komplikasyondan kaçınmada yararlı görülmek-
tedir (3).

Kaynamamadaki en büyük etken kırık parçalar arasın-
da temasın olmaması (özellikle cisim-metafiz bileşkede) ve 
rijit bir tespitin yapılamamasıdır. Enfeksiyon da bu açıdan 
önemli görülmekle birlikte, sterilizasyon kurallarına uyuldu-
ğunda sık görülen bir sonuç değildir. Kötü kaynamanın en 
büyük nedeni ise cerrahinin başındaki redüksiyonun yeterli 
olmamasıdır ki, en sık yapılan yanlışlık humerus boyun val-
gus açısının verilmemesi ve tüberküllerin anatomik yerleş-
tirilmemesidir. Boyun açısının aşırı valgusta yerleştirilmesi, 
varusa göre fonksiyonel açıdan daha fazla tolere edilebilmek-
tedir. Varus pozisyonu hem kaldıraç kolunu olumsuz etkile-
mekte, hem de tüberküllerin subakromial bölgede sıkışma 
riskini arttırmaktadır. Tüberküllerin tespitinin yapılmaması 
ya da yanlış yapılması rotator manşet mekaniğini bozaca-
ğından hastanın omuz fonksiyonunu oldukça olumsuz hale 
getirmektedir. 

Özellikle kilitli plak sistemlerinden sonra humerus başı 
avasküler nekroz oranı azaldığı gözlemlenmektedir. Yine de 
kırıklı çıkıklarda, başın kemik stoğunun kaybolduğu ve medial 
kalkerin hasar gördüğü olgularda bu komplikasyon açısından 
takip edilmesinde yarar vardır. 

Bir başka komplikasyon ise sinir yaralanması olup, en sık 
yaralanan sinir aksiller sinir olmaktadır. Gerek peruktan tel 
uygulaması sırasında tellerin geçiş yolunda yaralanabilmek-
te, gerekse de açık cerrahi sırasında hasar görebilmektedir. 
Buradaki en önemli etken bölge anatomisine hakim oluna-
maması olmaktadır. Deltopektoral oluk yerine daha lateralden 
deltoid tam kat geçildiğinde aksiller sinir yaralanması kaçınıl-
maz olacaktır ve deltoidin ön bölümü innervasyonsuz kala-
cağından öne elevasyon imkansız hale gelecektir. Bu nedenle 
gerek aksiller sinir trasesinin iyi bilinmesi, gerekse de cerrahi 
sırasındaki azami özen bu komplikasyon riskini azaltacaktır.
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Proksimal humerus kırıklarının en sık komplikasyonu 
hareket kısıtlılığıdır. Hangi tedavi biçimi uygulanırsa 
uygulansın hastaların büyük bir bölümünde az da olsa eklem 
hareketlerinde kısıtlama görülebilmektedir. Bu nedenle 
özellikle tespit uygulanan hastalarda rijit tespit sonrası erken 
pasif hareket büyük önem taşımaktadır. Hareket kısıtlılığının 
bir nedeni erken hareket verilmemesi, diğeri ise anatomik re-
düksiyon yapılamamasıdır. 

Yukarıda sayılan komplikasyonlar cerrahi tespit sırasında 
görülenler olmakla birlikte, konservatif tedavi endikasyonu 

konmuş hastalarda en sık komplikasyon kötü kaynama, kay-
namama ve hareket kaybıdır. Ancak son dönemlerde yapılan 
araştırmalarda 4 parçalı deplase kırıklarda konservatif tedavi 
sonuçlarının hemiartroplasti sonuçlarına yakın olduğu söylen-
mektedir. Zaten çok deplase kırıklarda herhangi bir nedenden 
dolayı konservatif kalınmışsa, belli bir miktar fonksiyo n kaybı 
öngörülmüş demektir. Yine de 3-4 haftadan sonra nazik pa-
sif hareketlere başlanması hastanın hareket açıklığı yönünden 
yararına olacaktır.
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Artroskopik yöntemle tedavi edilen lateral 

epikondilitli olguların fonksiyonel sonuçları

Prof. Dr.  Kadir Ertem
İnönü Üniversitesi T. Özal Tıp Merkezi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Malatya

L
ateral ve medial epikondilitler üst ekstremitede sık gö-
rülen hastalıklardandır. Daha çok meslekle yada sportif 
aktivitelerle ilgili elden dirseğe yansıyan tekrarlayıcı ve 

zorlu hareketler epikondilit hastalığının kaynağı olarak gö-
rünmektedir. Morris 1882’de çim biçenlerde tenisçi dirseği di-
yerek hastalığı tarif etmiş ve dirsek ekstansiyonda tekrarlayıcı 
supinasyon hareketinin hastalığı başlattığını belirtmiştir.[1]

Genel nüfusta sıklığı %1–3, tenis oynayanlarda %5–40 ve 
tekrarlayıcı el işi yapanlarda bu oran %15 olarak bildirilmiştir.[2-4]

Hastaların genellikle %79.1 kadarı konservatif tedavi yön-
temleri ile iyileşirken, % 20.9 kadarı cerrahi tedavi gerektirmek-
tedir.[5] Cerrahi tedavi seçenekleri ise lokal yada genel anestezi 
altında perkütan, mini açık veya açık yöntemlerle etkilenen eks-
tensör kasların başlangıç noktasından kesilmesi ile %89 başarılı 
fonksiyonel sonuçlar bildirilmiştir.[6-12] Son dönemlerde güncel 
tedavi seçenekleri içinde artroskopik yöntemle eklem dışı pato-
lojiler dışında, eklem içi patolojilerin tespit ve tedavileri yapıl-
makta ve başarılı sonuçlar bildirilmektedir.[13-14]

Teşhis yöntemleri

Hikayede hastalığın başlama zamanı ve şekli sorgula-
nır. Aktivitelerle ilişkisi, aldığı konservatif tedavi yöntemleri 
ve süresi kaydedilmelidir. Hastalara tanı Cozen testi (dirsek 
ekstansiyonda iken el bileğine dirence karşı ekstansiyon yap-
tırıldığında lateral epikondilde ağrı olması) ve lateral epikon-
dilde palpasyonda hassasiyet ile konur. Radial tünel sendromu 
varlığını kontrol etmek için, elde radial sinir otonom duyu 
alanında duyu muayenesi,  dirsekte lateral epikondilden dis-
talde radial sinir trasesinde hassasiyet ve tinel testi müspetliği 
araştırılır. Bunların müspet olduğu olgulara EMG testi ya-
pılır. Hastaların ameliyat öncesi radyolojik değerlendirmede 
dirsekte deformite, eklem faresi varlığı, osteoartrit bulguları, 
ektopik kalsifikasyon ve diğer kemik patolojileri bakımından 
incelenmelidir. Ayrıca artroskopi esnasında kapsüldeki lezyon, 
kapitellum lateralinde dejenerasyon varlığı, radius başında de-
jenerasyon ve anuler plikanın varlığı araştırılır.

Cerrahi teknik

Hasta genel anestezi altında yüzüstü (pron) po-
zisyonda yatırılır. Dirsek üzerinde yumuşak nokta 

(radius başı-olekranon-lateral epikondilit ortasında) ve prok-
simal medial, proksimal lateral portaller yanında ECRB 
(Ekstensör Karpi Radialis Brevis) tendon başlangıç noktası 
işaretlenmelidir.

Dirsek eklemi lateralinde olekranon, radius başı ve late-
ral epikondil arasındaki yumuşak noktadan 18 numara spi-
nal iğne ile girilip eklem 25-30 cc serum fizyolojik ile şişiri-
lir. Daha sonra 4mm, 300 artroskop ekleme girilir ve eklemin 
lateral kompartmanındaki radio-kapitellar eklem görülür. 
30mm basınçlı irrigasyon pompası ameliyat boyunca kul-
lanılabilir. Lateral epikondil 1cm proksimal ön kısmından 
(proksimal anterolateral portal) 22G iğne ucu lateral eklem 
kompartmanına ilerletilip skop ile ekleme girişi görülür ve 
ERCB tendon trasesi eklem içinden işaretlenir. Bu noktadan 
11 numara bisturi ilerletilip kapsül kesilir. Eklemde lateralden 
mediale doğru sırayla kapsül, kapitellum lateral kenarı, kapi-
tellum, radius başı, humeral troklea, koronoid çıkıntı, medial 
eklem komparmanı ve medial oluk gözlemlenir. 

Daha sonra lateral kompartmana geçilip daha önce ERCB 
tendonu insersiyo yerine denk gelen kapsül retrograd şekilde 
4.5mm artroskopik shaver ile temizlenir ve ardından açığa çı-
kan ERCB tendonu temizlenir. Daha sonra 4.5 mm artrosko-
pik burr ile kapitellum laterali ve ERCB tendonunun insersiyo 
noktası dekortikasyon uygulanır. Daha sonra dirseğe fleksi-
yon-ekstansiyon hareketi verilerek radiokapitellar ekleme girip 
sıkışmaya maruz kalan anuler plika varlığı araştırılır ve müspet 
olanlar shaver ve RF probu yardımıyla temizlenmelidir. 

Ameliyat Sonrası 3 hafta süreyle eliyle kuvvet kavra-
ma yapmaması önerilir. 

Tartışma

Owen ve ark.’ı lateral epikondilitli 16 dirseği artrosko-
pik yöntemle cerrahi tedavi verdiği olgularda %18,8 sinovit, 
ostefitler gibi intraartiküler patolojilerin eşlik ettiğini açık-
lamışlardır.[15] Eklem içi patolojileri değerlendirmek isteyen 
Newman ve ark. ‘ı açık cerrahi lateral epikondilit debritmanı 
yanında ekleme artrotomi yapmışlar ve 25 olgunun 20’sinde 
radius başında dejenerasyon, kapitellar dejenerasyon 1 olgu-
da bulmuşlardır.[16] Bu bağlamda Tanaka ve ark.’nın kadavra 
dirseklerinde yapılan deneysel çalışmada dirsek ekstansiyonda 



Artroskopik yöntemle tedavi edilen lateral epikondilitli olguların fonksiyonel sonuçları

18 9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi  Kongresi

iken önkola pronasyon ve dirseğe varus stresi verildiğinde 
ECRL(Ekstensör Karpi Radialis Longus) ve ECRB ten-
donlarının dirsek lateraline özellikle kapitellum ve radius başı 
civarına yaptıkları basıncın belirgin derecede arttığını ortaya 
koymuşlardır.[17] Bu durum lateral epikondilitlilerde çalışma-
mızda da olduğu gibi eklem içi patolojileri olarak sıkça görü-
len kapitellar ve radius başında dejenerasyonun nedenini açık-
layabileceğini düşünmekteyiz.  Dirsek lateral taraf ağrılarda 
%66–88 oranda radio-kapitellar artroz varlığını destekleyen 
benzer çalışmalar literatürde giderek arttığı görülmektedir.
[19-19] Artroskopik yöntemin avantajları içinde küçük cerrahi 
insizyon (0,5-1cm’lik iki insizyon), eklem içi patolojilerin de 
bulunup tedavi edilmesi, düşük enfeksiyon oranı, daha hızlı 
rehabilitasyon imkanı vardır. 

Dirsek artroskopisi esnasında geçici ya da kalıcı sinir ya-
ralanmaları, eklemde sertlik, kollateral bağ yaralanmaları, 
vasküler yaralanmalar ve kıkırdak eklem yüzü yaralanmaları 
komplikasyon olarak meydana gelebilmektedir. Bu yöntemi 
uygulayanların tüm bunları dikkate alarak cerrahi prensiplere 
ve endikasyonlara sadık kalarak işlemi uygulamalıdırlar. 

Sonuç olarak artroskopik yöntemle lateral epiondilit teda-
visi düşük komplikasyon oranı yanında, sadece başarılı deje-
nere tendon debritmanı ve lateral epikondil dekortikasyonunu 
gerçekleştirmekle kalmayıp eklem içinde görülen anuler pli-
ka, eklem faresi, sinovial hipertrofiler, radio-kapitellar kond-
ropatiler gibi patolojilere müdahale olanağı sunan yararlı bir 
yöntemdir. 
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Yeni Başlayanlar için Artroskopik Rotator 

Kılıf Tamir Teknikleri

Doç. Dr.  Nuri Aydın
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

R
otator Kılıf tamiri yeni başlayan cerrahlar için önem-
li bir aşamadır. Öncelikle artroskopik cerrahi aletlerin 
tanınması ve kullanımı iyi bir şekilde öğrenilmelidir. 

Rotator kılıfın anatomisi, tendonların ayak izi, biseps ten-
donunun anatomisi iyi bilinmelidir. Supraspinatus ve inf-
raspinatus tendonlarının ayak izleri birbirlerine komşudur. 
Artroskopik değerlendirmede ilk olarak yırtık konfigürasyonu 
tanımlanmalı ve yırtığı biseps tendonu ile ilişkisi tespit edil-
melidir. Yırtıklar hilal şeklinde, L şeklinde, ters L şeklinde, 
U şeklinde olabilir. Tamir planlaması doğru yırtık paterninin 
tespit edilmesiyle sağlanır.  

Planlanan tamir şekline göre (tek sıra veya çift sıra) ankor-
lar humerustaki ayak izinin medial bölgesine yerleştirilir.Eğer 
çift sıra tamir planlandıysa medial sıra ankorlar bir miktar 
daha medialde yerleşmiş olmalıdır. Ankor  açısının ise yakla-
şık 45 derecelik bir açıda olduğuna dikkat edilmelidir. Bunun 
için ankorun yerleştirilmesi için ayrı bir portal de açılabilir. Bu 
aşama sonrasında yırtık travmatik olmayan bir artroskopik tu-
tucu kullanılarak değerlendirilir. Tutulup çekildiğinde yırtığı 
tendon ayak izi bölgesine rahatlıkla geldiği ve redükte olduğu 
kontrol edilmelidir. Mobilite yeterli değilse tendon yapışıklık-
ları gevşetilmelidir. 

Mobilitenin yeterli olduğuna karar verilirse uygun bir 
sütür geçirici kullanılarak dikiş tendon içerisinden geçirilir. 
Sütür geçirilmesi sırasında sütür geçiricinin iğnesi korunma-
lıdır. Aksi takdirde iğne kolaylıkla akromiona çarparak kırılıp 

subakromial aralığa düşebilir. Sütür geçirilmesinde diğer bir 
nokta biseps tendonu ile rotator kılıfın birbirine dikilmemesi-
dir.  Bunun için sütür geçirici ilerletilirken biseps tendonunu 
içerisine almamasına dikkat edilmelidir. Sütürler arası mesa-
fe her iki sütür bacağı arasında sağlam tendon olmasına göre 
karar verilir. Sütürlerin geçirilmesi sonrasında sütür bacakları 
çekilerek tendonun mobilitesi ve tendon ayak izinin örtünmesi 
kontrol edilir.Eğer yeterli örtünme sağlanıyorsa düğümleme 
işlemine geçilir. Düğümleme işlemi öncesinde sütür uçlarının 
ankor başında kayıp kaymadığı kontrol edilmelidir. Böylece 
kayan düğüm atılabilir. Eğer kayma hareketi olmuyorsa 
standart sütür teknikleri uygulanabilir. Tendon ileri derecede 
dejerene ise bu durumda kayan düğüm tercih edilmemelidir. 
Aksi takdirde tendonda yırtık meydana gelebilir. Düğümleme 
sırasında değişik düğüm teknikleri içerisinden cerrah 
için en uygun teknik tercih edilerek düğümleme yapılır. 
Düğümleme sonunda profili çok yüksek düğüm oluşmasından 
kaçınılmalıdır. Bu nedenle her düğüm sıkılarak oturtulmalı, 
kanülün içerisinde düğümün kalması önlenmelidir. Her 
düğümün ekleme girişi kontrol edilmeli bu sırada görüntünün 
düzgün olmasına dikkat edilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki artroskopik rotator kılıf tamiri çok 
sayıda vaka yapıldıktan sonra pratiklik kazanılacak ve so-
nuçları çok başarlı bir cerrahi girişimdir. Yaşanabilecek her-
hangi bir sorunda açık cerrahiye geçişin mümkün olabileceği 
unutulmamalıdır.
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Açık Laterjet Prosedürü, Cerrahi Teknik

Doç. Dr.  Aksel Seyahi
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

L
atarjet ameliyatında insizyon korakoid çıkıntı ile ön ak-
siller çizgiyi birleştiren hayali hattın 8 cm lik bölümün-
den yapılır. 

Ciltaltında keskin diseksiyon ve elektrokoter yardımı ile 
derinleşilir. Sefalik ven laterale ekarte edilir. Ardından klavi-
pektoral fasya açılarak derinindekikorakoid çıkıntı ve buna 
yapışan conjoint tendon ortaya konur. 

Korakoid mediali pectoralis minör tendonu kesilerek di-
seke edilir, ancak diseksiyonun inferomedialde sınırlı kalması 
gerekmektedir. Korakoid çıkıntıyı besleyen damarlar konjuan 
tendonun medial kenarı boyunca giriş yapar. 

Korakoid laterali elektrokoter yardımı ile yapışan çevre do-
kulardan ayırılır. Korakoakromial ligamanın distal 1 cm’sinin 
kemikte bırakılarak tespit sonrası kapsüle dikildiği prosedür-
ler de mevcuttur.

Korakoid dirsek bölgesinden tercihen 80 derece açılı teste-
re ucu ile osteotomize edilir, karşı korteks osteotom ile ayrılır. 
Korakoid yüzeyindeki kemik çıkıntılar ronjör ve testere yar-
dımı ile düzeltilir.  Kanama kontrolü için korakoid güdüğüne 
bone wax sürülür.  Osteotomize edilen korakoid greft, çamaşır 
klempi ile tutulur, çevre yumuşak doku muskulokutanöz sini-
rin gerilmemesi için koter ile diseke edilir. 

Korakoid greftinin anatomik olarak inferior konkav yüzü 
rongeur yardımı ile yumuşak dokulardan arındırılır ve burr 
yardımı ile dekortike edilir. Korakoid grefti üzerinde vida-
lara ait deliklerin hazırlanması klasik teknikte tarif edildiği 
üzere free hand yöntemiyle olabileceği gibi, Arthrex firması 
tarafından temin edilen korakoid kılavuzu da kullanılabilir. 
Deliklerin ölçüm ile zaman kaybetmeksizin uygun yerleşimde 
pozisyonlanmasını sağladığından biz kendi pratiğimizde bu 
kılavuzları tercih ediyoruz. 

Korakoid grefti superior/inferior düzleminden kavranır. 
Pensin delikleri üzerinden greft önce Kirschner teli ardından 
uygun çapta matkap ucu yardımı ile delinir. Delme öncesinde 
bir adet spinal iğne ile deliklerin kemik karşılıklarının kont-
rol edilmesi matkap ucunun sıyırmasının önlemek açısından 
önermekteyiz. Bu işlemden sonra greft bir gaza sarılarak 
veya serbest halde pektoralis majör kasının derinine itilerek 
saklanır. 

Dirsek adduksiyonda iken omuz eklemi tam eksternal ro-
tasyona alınarak subskapularis kası insizyon hattına çekilir. Bir 

penset yardımı ile kasın superior ve inferior kenarları belirlenir. 
‘Three Sisters‘ olarak bilinen A.V. circumflexa humeri anterior 
damarları subskapularis kasının inferior kenarını belirlemede 
yardımcı olur. Kanamaya neden olmadığı sürece bu damarlar 
korunmalıdır. Ardından bir adet mayo makası ile subskapu-
laris kasının 2/3 superior ile 1/3 inferior bölümleri arasından 
kas lifleri doğrultusunda diseke edilir. Subskapularis kasının 
superior liflerinin tuberkulum minus’ten diseke edilerek gle-
noid ön yüzünün ortaya konduğu teknikler de tarif edilmiştir. 
Kliniğimizde de kullanılmış olan bu teknik subskapularis ka-
sının ankorlar ile tamirini gerektirdiğinden terkedilmiştir. 

Güncel pratiğimizde subskapularis kası, kas lifleri doğrul-
tusunda diseke edilmekte ve arasında yerleştirilen otomatik 
Gelpi ekartörü yardımı ile eklem kapsülü ortaya konmaktadır. 
İkinci bir derin Langenback ekartörü medial yönde yerleştiri-
lerek glenoid anterior yüzünü görünür hale getirmektedir. Bu 
aşamada eklem kapsülü subskapularis lifleri doğrultusunda 
açılan klivaj ile aynı düzlemde horizontal olarak insize edil-
mekte ve eklem aralığı, halen mevcut ise Bankart lezyonu ve 
glenoid ön duvarı ortaya konabilmektedir. Bir adet Fukuda 
ekartörü glenohumeral eklem aralığına yerleştirilerek kliva-
jın kenarı oluşturulur. Bu ekartör, medialde glenoid boynu 
üzerine yerleştirilen bir anterior glenoid ekartörü ile denge-
lenerek klivajın açıklığı sağlanır. Bu aşamada eğer dikilebilir 
bir Bankart dokusu mevcutsa açık Bankart prosedürü uygula-
narak Bankart lezyonu onarmak için genellikle saat 3 ve saat 
5 yönlerinebirer adet ankor yerleştirilir. Ardından horizontal 
kapsül insizyonunun Bankart tamirinden daha medialde ka-
lan kısmı glenoid anterior duvarının hazırlanması için kulla-
nılır. Bu aşamada omuz nötral rotasyona alınarak subskapu-
laris kası üzerindeki gerginlik azaltılır. İnce bir osteotom ve 
elektrokoter yardımı ile greftin yerleştirileceği saha yumuşak 
dokudan temizlenir. İki adet ince Hohmann ekartör glenoid 
boynunda kemik dokuyu sıyırarak superior ve inferiora yerleş-
tirilir, bu sayede greft implantasyon sahası bütünüyle ortaya 
konmuş olur. İnce uçlu bir Burr oyucu, greftin yerleştirileceği 
sahanın dekortike edilmesi için kullanılır. 

Klasik Latarjet tekniğinde korakoid grefti inferior yüzü 
glenoide gelecek şekilde yerleştirilir. Burkhart ve arkadaşları, 
grefti internal rotasyonda 90 derece çevirerek, eklem yüzeyi-
ni daha fazla genişletmeyi hedeflemişlerdir. Korakoid greftin 
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implantasyonu klasik teknikte free hand yöntemiyle tarif edil-
miş olsa da günümüzde doğru greft pozisyonlanmasını ko-
laylaştıran kılavuzlar kullanılmaktadır. Klasik teknik, greft 
üzerindeki delik-duvar mesafesinin ölçümünü ve glenoid ön 
kenarından aynı mesafe üzerine serbest matkap ucu yardımı 
ile deliğin açılmasını gerektirir. Çoğu greftte delikler duvar-
dan ortalama 7 mm uzaklıktadır ve öncelikle inferior vidaya 
ait delik açılır. Kendi pratiğimizde tercih ettiğimiz Arthrex 
firması tarafından temin edilmiş olan kılavuz, greftin eklem 
yüzüyle aynı planda olmasını sağlayacak şekilde yerleştirilir. 
Kılavuz üzerindeki delikler greft üzerinde açılanlar ile aynı 
mesafede olup, yanılma payını minimize etmeyi amaçlamak-
tadır. Bu kılavuz üzerinden gönderilen Kirschner telleri daha 
sonra 2.7 mm’lik kanüllü matkap ucu ile genişletilerek vida 
giriş delikleri hem doğru pozisyonda hem de glenoid düzlemi 
ile doğru açıda yerleştirilmiş olur. Del ikler hazırlandıktan son-
ra pektoralis kası derinine itilmiş olan greft konjoint tendon 
yardımı ile bulunarak doğurulur ve dekortike edilmiş inferior 
yüzü posteriora dönük olacak şekilde konumlandırılır. İki adet 
Kirshner deli önce greftten ve ardından hemen arkasındaki 
uygun delikten geçirilerek geçici tespit sağlanır. Daha sonra 
bu teller üzerinden bir adet Latarjet plağı, kancalı çıkıntıları-
nın grefte bakan yüzünde kalmasına özen gösterilerek yerleş-
tirilir. Son olarak greft üzerinden ölçü teli yardımı ile alınan 
uzunlukta iki adet yarım yivli kanüllü vida, Kirschner telleri 
üzerinden plağı ve grefti tespit edecek şekilde implante edi-
lir. Vidalar sıkılırken greftin dengeli bir biçimde glenoide ya-
naşması ve daha önemlisi kırılmaması için ‘alterne’ yöntemle, 
birkaç turda bir diğer vidaya geçilerek dönüşümlü sıkılması 
gerekmektedir. 

Klasik Latarjet tekniğinde korakoid çıkıntı üzerinde bırakı-
lan korakoakromial ligaman güdüğü, anterior kapsül onarımın-
da kullanılmaktadır. Bu yöntemde eklem içi ekartör çıkarıldı-
ğında hemen insizyon hattına düşen kapsül iki adet emilebilir 
dikiş ile bu bağ güdüğüne tespit edilmektedir. Kliniğimizde 
kullanılan horizontal kapsül insizyonu implantasyon sonrasın-
da greftin superior ve inferiorundan getirilen kapsül dokusu-
nun primer tamirine olanak sağlamaktadır. Bizim tekniğimizde 
greftin yerleştirilmesinden önce açık Bankart tamiri tekniği için 
yerleştirilmiş olan ankorlardan çıkan ipler kullanılır. Bu ipler 
horizontal olarak kesilmiş kapsülün üst ve alt dudaklarından 
geçirilerek bağlanır.  Böylece greft ekstraartiküler olarak kalır ve 
daha önemlisi inferior glenohumeral ligaman dokusu bir perde 
gibi superior yönde çekilerek kapsül güçlendirmesi sağlanır. 

Ekartörlerin tamamı çekildiğinde insizyon zemininde 
subskapularis kası ve bunun lifleri arasına dalan konjuan ten-
don izlenmelidir. Omuz korkutma testi pozisyonuna getiril-
diğinde bu tendonun subskapularis kası inferior parçasını da 
önünde katarak humerus başını anteroinferiordan bir hamak 
gibi desteklediği görülür ve buna Latarjet etkisi adı verilir. 
Subskapularis tendinöz parçasında herhangi bir kesi yapıldıy-
sa buraya emilebilir side to side dikişler yerleştirilir ancak kasa 
dikiş koymaya gerek yoktur. 

En sık komplikasyonu hematom olan bu ameliyatın son 
aşamasında kanama kontrolü azami önem taşımaktadır. 
Korakoid güdüğüne ve kullanıldıysa subskapuler fossaya bı-
rakılan gazlar çıkarılır. En sık kanama sahası olan korakoid 
çevresi özenle incelenir ve varsa kanayan damarlar elektroko-
terize edilir. Cilt ve ciltaltı bir adet dren üzerinden kapatılarak 
operasyona son verilir, omuz kol askısı takılır. 
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Proksimal Humerus Kırıklarında Kilitli Plak 

Sistemleri ile İnternal Fiksasyon  

Prof. Dr.  Uğur Işıklar
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Şişli

P
roksimal humerus kırıkları, osteoporotik hastalarda ve  
yüksek enerjili yaralanmalar sonucu genç hastalarda 
sık görülen ve yüksek komplikasyon oranlarına sahip 

problemli kırıklardır. Sunumda  AO/ASİF grubu tarafından 
geliştirilen yeni internal fiksasyon sistemi, multipl kilitli vi-
dalarla açılı stabilizasyon sağlayan  sistemlerin  sonuçları ve 
deneyimlerimizden edindiğimiz teknik bilgiler sunulmuştur.

 Ortalama 48 ( dağılım 6-124) ay takibi bulunan  176 has-
ta ( 77 erkek, 99 kadın)  bu sunum amacı ile değerlendirildi. 
Hastaların yaş ortalaması 62.7 (28-78) olarak saptandı. Bu 
takip grubundaki hastalar daha önce bu konudaki yayınlarda 
birçok değişken göz önüne alınarak değerlendirilmişti. Artan 
takip süremiz ve deneyimiz bu konuda yeni gelişen teknolo-
jilerin uygulamaya eklenmesi tartışmalı birçok konuya açıklık 
kazandırdı.Tüm kırıklar AO/ASİF sınıflamasına göre sınıf-
landırıldı. Tüm cerrahi girişimler skopi kullanılarak yapıldı. 
Her hastanın fonksiyonel ve radyolojik sonuçları değerlendi-
rildi. Hastalar en az 2 yıl takip edildi. Takip sırasında 12 hasta 
kaybedildi.

 Son izlemde   Constant skoru ortalama 65 yaş altı grupta 
87,8 ( 75-98), 65 yaş üstü grupta  86,8( 75-98) olarak bulun-
du. Bir kemoterapi alan olgu dışında kaynama sorunu gözlen-
medi. Vida penetrasyonu 7, avasküler nekroz 3,  olguda, varus 
fiksasyonu 5 , varus yerdeğistirme 7 ve implant yetmezliği fik-
sasyon kaybı 5, enfeksiyon 1, aksiller sinir yaralanması yüksek 
enerjili travma nedeniyle başvuran 1  olguda saptandı.

Bu hasta grubunda kilitli plak uygulamaları ile ilgili önem-
li çıkarımlar elde edildi. Kilitli plak uygulamalarında anatomik 
redüksiyon, varus tespitinin önlenmesi, medial desteğin ko-
runması veya oluşturulması, kalkar vidalarının doğru ve etkin 
yerleşimi başarılı bir sonuç için en temel teknik detaylar olarak 
saptandı. Deltoid split lateral insizyon kullanımının redüksi-
yon kalitesi, kısa dönemde klinik sonuçlar üzerinde olumlu 
etkisi saptandı. Eşlik eden kronik rotator manşet yırtıklarının 
aynı seansta tamir edilmesinin klinik sonuçlara olumsuz etkisi 
olmadığı ve ileride bu patolojilerden doğacak sorunlara engel 
olabileceği saptandı. Özellikle 4 parçalı valgus impakte kırık-
larda greft ve augmentasyonun redüksiyon kaybına ve vida 
penetrasyonuna engel olduğu saptandı. Kilitli plak sistemle-
rinde künt uçlu vida ve destek sistemlerinin özellikle valgus 
impakte kırıklarda penetrasyona engel olamadığı saptandı. 
Cerrahi uygulama sonrası standart rehabilitasyon yerine hasta 
odaklı ve kişiye özel rehabilitasyonun kısa dönemde iyi klinik 
sonuç ve günlük hayat aktivitelerine dönmede çok etkin oldu-
ğu saptandı.

Sonuç olarak yeni çıkan çok merkezli yayınların aksine 
deneyimli cerrahlar tarafından temel ilkelere önem verilerek 
uygulandığında proksimal humerus kırıklarının kilitli plaklar-
la tedavisinde % 90 oranında başarılı sonuç elde edilmektedir. 
Komplikasyon gelişen %10 luk grubun ise % 60’ ında ikincil 
cerrahi girişim gereklidir.
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Humerus Distal Uç Parçalı Kırıklarında Tedavi

Doç. Dr.  Oğuz Durakbaşa
S.B.  İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve 
Travmatoloji Kliniği, İstanbul

1. Epidemiyoloji

Gençlerde yüksek enerjili, yaşlılarda düşük enerjili travma-

larla oluşur. Zirve insidansı bimodaldir; 12-19 yaş erkeklerde, 

80 yaş ve üstü kadınlarda daha sık görülür. Distal humerus kı-

rıkları tüm kırıkların %2-6’sı, tüm dirsek kırıklarını %30’unu 

oluşturur.

2. Kırık mekanizması

Dirsek bölgesine gelen direkt darbe ya da aksiyel yüklen-

meyle önkol kemiklerinden aktarılan indirekt darbeyle oluşur.

3. Tanı

 a. Radyografi- AP/Lateral/radiokapitellar

 b. Bilgisayarlı tomografi (BT)

4. Sınıflandırma

AO, Riseborough ve Radin, Mehne ve Jupiter, Davies ve 
Stanley sınıflandırmaları kullanılmaktadır. Son olarak 2006 yılın-
da ortaya atılan Davies ve Stanley sınıflandırması kullanılabilirlik 
ve tedaviyi yönlendirme açısından kayda değer bir sınıflandırma-
dır. Bu sınıflandırma kırıkları ekstraartiküler- ön planda intraar-
tiküler- ön planda artiküler şeklinde üçe ayırmaktadır.

Şekil 1. Davies ve Stanley sınıflandırması



Humerus Distal Uç Parçalı Kırıklarında Tedavi

24 9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi  Kongresi

5. Eklem içi humerus distal uç parçalı 

kırıklarına yaklaşım

a. Cerrahi yaklaşımlar- Posterior insizyonla olekranon os-
teotomisi/triseps kaydırma (Bryan-Morrey ya da TRAP) 
tekniklerinden birisiyle cerrahi girişim yapılır.

b. Cerrahi tedavi algoritması- Davies-Stanley intraartiküler 
kırıklarda gençlerde ve yaşlılarda plak-vida osteosentezi; 
artiküler kırıklarda gençlerde vida osteosentezi, yaşlılarda 
total dirsek protezi önerilir.  Plaklama, 90-90 ya da paralel 
plaklama şeklinde uygulanabilir. Biyomekanik açıdan pa-
ralel plaklama daha güçlü bir osteosentez yöntemidir. 

 Olekranon osteotomisi yapıldıysa osteotominin tespiti 
gergi-bandı (Kirschner teli ya da 6,5’luk 16 ya da 32 yivli 
spongioz vida kullanarak) ya da özellikle ileri yaş grubu 
osteoporotik olgularda anatomik ulna proksimal uç plağı 
ile osteosentez teknikleri uygulanarak sağlanır. 

c. Osteosentez yapılacaksa sıralama şöyle olmalıdır: 1. Eklem 
yüzünün K telleriyle geçici restorasyonu 2. Lateral ve me-
dial kolonların K teliyle geçici restorasyonu 3. Lateral ve 
medial humerus distal anatomik plak uygulaması (tercihen 
paralel plaklama)

d. Osteosentezde farklı teknikler: 1. Metafizer parçalanma 
varsa kısaltma 2. Makarada kemik kaybına bağlı daralma 
varsa iliak kanattan blok greft uygulaması

6. Postoperatif rehabilitasyon

Postoperatif 2. günde aktif dirsek hareketleri başlanır. 
Egzersiz günde 2 ya da 3 defa yapılır, diğer zamanlarda omuz-
kol askısı kullandırılır. Ödem çözücü tedavi (elevasyon, buz 
tatbiki, NSAI) kullanılır. Heterotopik ossifikasyon proflaksisi 
için indometazin 25mg tablet 3x1/gün, toplam 3 hafta kulla-
nılır, mide koruyucu tedavi eklenir.

7. Komplikasyonlar

a. Erken dönem- ulnar sinir yaralanması/redüksiyon kaybı/
infeksiyon

b. Geç dönem- eklem sertliği/implant iritasyonu/heteroto-
pik ossifikasyon

Şekil 2. AO sınıflandırması
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Dirsek Korkunç Üçlüsü

Doç. Dr.  Şadan Ay
Medicana Int. Ankara Hastanesi, Ankara

D
irsek çıkıkları basit ve karmaşık çıkıklar olarak grup-
landırılmıştır. Karmaşık çıkıklar yada kırıklı çıkıklar  
içerisinde dirsek çıkığı ile birlikte olan radius başı 

kırığı ve koronoid kırığı “ Terribble Triad “  “ korkunç üçlü” 
olarak adlandırılmıştır .  İsmin kökeninde ortaya çıkan anlam 
başta ameliyat esnasında ortaya çıkan zorluk ve karmaşanın 
yanında, kırıklı çıkığın klinik sonuçlarıdır. 
 Tedavi sonrası ortaya çıkan erken ve geç yeniden çıkıklar,

 Kronikleşmiş dengeli olmayan dirsek

 Dirsek sertliği ve  

 Ağrı’ oldukça iyi bilinen sorunlardır. 

1990’lı yıllarda, yani sorunun iyi anlanmadığı dönemler-
de bir çok otör çıkık sonrası tedavi edilmeyen Radius başı ve 
koronoid kırığına bağlı yeniden çıkıklar ve yine geç dönemde 
artrozlar yayınlamışlardır. 

Tarihsel süreçte Joseffson yeniden çıkıklarda radius başı-
nın tespit yetersizliğini görmüş ve tedavinin temel basamağı 
olarak radius başı tespitinin önemini vurgulamıştır..

AO Grubundan Heim ve arkadaşları yaptıkları analizde 
koronoid kırığı ve radius başı rezeksiyonu yapılan olguların 
çoğunda artroz ve valgus instabilitesi tespit etmişler ve sonuç 
olarak eğer dengesiz bir dirsek çıkığı varsa, koronoidin tespi-
tinin esas olduğu ve radius başının rezeksiyonun kontrendike 
olduğunu vurgulamışlardır. Yine bağ tamirin mutlaka yapıl-
ması gerekliliği üzerinde durmuşlardır. 

1987 yılında Broberg ve Morrey de benzer sonuçlar 
bulmuşlardır. 

McKee ve ark.  erken harekete izin veren ve dirseği redükte 
pozisyonda tutan hareketli eksternal fiksatörü kullanıma sok-
muşlardır.  Bununla birlikte fiksatörün birincil olarak tedavide 
yeri olmadığı ve sadece kurtarıcı bir girişim olarak elde bulun-
durulması gerekliliği üzerinde durmuşlarıdır

Güncel olarak  dirsek mekaniğin anlaşılması, dirseğin 
birincil ve ikincil denge sağlayıcılarının  ortaya konması ile, 
kalıcı ve sistematik bir yaklaşımla bu karmaşık kırıklı çıkıklar 
daha bilimsel tedavi edilir hale gelmiştir.

Ameliyat öncesi ayrıntılı fizik muayene önemlidir. 
Ulnar sinir, posterior interosseoz ve yine anterior interos-
sez sinirler mutlaka değerlendirilmedir. İyi bir görüntüleme 

esastır. Bilgisayarlı tomografi ve üç boyutlu kırık görüntüle-
mesi gereklidir 

Korkunç üçlünün tedavisi ağırlıklı cerrahi olup, korono-
id kırığın cerrahi tespiti, radius başının kırığının tedavisi veya 
protez uygulaması ve eşlik eden kapsül ve  bağ yaralanma-
larının tedavisi esastır. Bu sebeple ameliyata mutlaka uygun 
ekipmanla girmek gereklidir.

Koronoid tepesi  eklem içi bir anatomik yapıdır. Koronoid 
anatomik olarak oldukça güçlü bir şekilde varus ve öne doğru 
destek görevi görür. Tepe, gövde ve anteromedial ve antero-
lateral facetlerden oluşan anatomik bir yapıya sahiptir. Alt iç 
tarafındaki süblime tüberkülüne medial kollateral bağın an-
terior lifleri yapışır.  Lateral taraftaki supinator creste lateral 
kollateral bağ yapışır..

Kapsül   tepenin  5-6 mm distaline yapışmaktadır.  
Koronoid kırığının sınıflandırmasında Regan – Morrey  ve 

yine son derece güncel olan O’Driscoll e göre yapılır. 
Radius başının kırıklarının sınıflandırılması Mason - 

Johnson a göre yapılmaktadır. İkinci bir sınıflandırma sistemi, 
O’Driscoll ve ark tarafından yayınlanmıştır. 

Cerrahi olarak bozulmuş bütün anatomik yapılar, derin-
den yüzeyele doğru tamir edilir.  Açılım olarak medial veya 
lateral kesiler kullanılmakla beraber, tekli posterior kesiyle bü-
tün anatomik yapılara ulaşmak mümkündür. Amaç dirseğin 
tama yakın fleksiyon ve ekstansiyon hareket genişliğini korur-
ken dengeli - konsantrik redüksiyon  sağlamaktır. Sistematik 
bir yaklaşım gereklidir.

Medialde, koronoid stabilitesinin sağlanmasında Tip 1 de 
kapsül tamiri, Tip 2-3 de kırık tespiti yapılır. Kororoidin tes-
pitinde kırığın tipine ve anatomisine uygun şekilde pull-out 
tespit, vida tespiti ve plak tespiti ne kadar değişen teknikler 
uygulanır.

Lateralde Radius baş kırığı  tedavisi  kırık tespiti veya pro-
tez  yapılırken,  lateral stabilite için lataral kollateral bağ tamiri 
ve birleşik ektensor orijinin tamiri gereklidir.

Bütün bunlara rağmen denge sağlanmadıysa açı ayarlı ve 
menteşeli eksternal fiksatör kullanılması gerekebilir. Mutlaka 
hazırda bulunudurlamlıdır.

Bağ yaralanmalarında lateral kollateral bağ sıklıkla poste-
rolateralden avulse bulunur. Missubstance - gövde yırtıklarıda 
görülebilir. Distal ayrılma son derece nadirdir. Avulse bağlar 
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kondile açılan deliklere tespitten ziyade, kancalı dikişlerle te-
davi edilebilir. Gövde yırtıkları emilmeyen dikişler  dikilebilir.

Medial kollateral bağın tamiri ile ilgili görüş ayrılıkları 
vardır. Bu bağın yüksek oranda iyileşme potansiyeline bağlan-
maktadır. Kendi görüşümüz bu bağın tamir edilmesi yönün-
dedir. Bağ proksimalden veya distalden avulse olabilir. Yine 
gövde yırtıkları emilmeyen dikişlerle tamir edilir...

Ameliyat sonrası uzun kol atel, mümkün olan en erken 
zamanda güvenli hareket önemlidir. İlk  2 hafta atel ve takip 
eden sürede açı ayarlı dirseklikle kontrollü hareket gereklidir

Komplikasyonlar

İkincil ameliyatlar azımsanmayacak ölçüdedir. 
Posterolateral çıkık, veya yineleyen posterior çıkık, Radioulnar 
sinostoz,  enfeksiyon, dirsek sertliği, heterotopik osssifikasyon 
oldukça iyi bilinen can sıkıcı komplikasyonlardır.

Sonuç olarak dirsek korkunç üçlüsünün tedavisinde sis-
tematik yaklaşım içerisinde koronoid fiksasyonu ve radius 
başının tespit veya protez replasmanı mutlaktır, bağ tamiri 
mutlaka yapılmalıdır. Açı ayarlı ve menteşeli fiksatör ameliyat 
ekipmanı içinde can kurtaran olarak mutlaka olmadır..
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Transolekranon Kırıklı Çıkıklar (TKÇ)

Prof. Dr.  Bülent Dağlar
Özel Ankara Güven Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Ankara

TKÇ nadir görülen ciddi bir dirsek yaralanmasıdır. 
Genellikle yüksek enerjili yaralanmalardır ve %15 kadarı özel-
likle cilt altı dokunun hemen hiç olmadığı posteriorda açık 
olarak karşımıza gelir. 

Transolekranon kırıklı çıkıklarla (TKÇ) ilgili en önemli 
bilgilerden biri Monteggia veya Eşdeğeri lezyonlardan ayrı-
mının yapılması gerekliliğidir. TKÇda radyohumeral eklemde 
radyus başının sıklıkla öne çıktığı ancak radyoulnar eklemin 
genellikle bozulmamış olduğu fark edilebilir. Monteggia ve 
eşdeğeri kırıklı çıkıklarda bu eklemde çıkık veya yarı çıkık söz 
konusudur. Daha az sıklıkla görülen posterior Monteggia ve 
eşdeğeri lezyonlarda nadiren radyoulnar eklem sağlam olabilir. 
Monteggia tipi lezyonlarla TKÇ leri ayıran bir diğer özellik 
ulna kırığının tedavisindedir. Monteggia tipi yaralanmalarda 
tedavinin hedeflerinden biri ulnanın uzunluğunun sağlanması 
iken TKÇda ulna için en önemli hedef ulna troklear oyuğu-
nun anatomik bütünlüğünün, şekil ve büyüklük olarak, elde 
edilmesidir.  

TKÇ tedavisinde ulnanın 4 anatomik bölge olarak değer-
lendirilmesi yaralanmanın anlaşılmasına ve tedavinin doğru 
planlanmasına yardımcı olur. Olekranon, koronoid, bu iki 
yapı arasında sıklıkla en fazla parçalanmanın olduğu bölüm 
ve ulna cismi bahsedilen 4 bölüm olarak değerlendirilebilir. 
Sonuçları doğrudan etkileyen en önemli faktör ulnahumeral 
eklem ilişkisinin ne kadar normale yakın düzeltilebildiğidir. 
Bunun için olekranon ve koronoidin birbirlerine göre dizilim, 

oryantasyon ve mesafelerinin sağlanması gerekir. Cerrahi sı-
rasında bu amaca ulaşabilmenin önemli yardımcılarından biri 
distraktörler veya aynı şekilde kullanılabilecek geçici eksternal 
fiksatörlerdir. Aradaki bölümde mümkünse en az yumuşak 
doku diseksiyonuyla parçaların düzeltilmesi yapılmalı, kalan 
boşluklar otojen iliak kanat blok grefti ile doldurulduktan 
sonra kalıcı sağlam tespit gerçekleştirilmelidir. Özellikle orta 
kesimin eklem yüzü içermediği hatırlanacak olursa blok greft-
lerle troklear oyuk boyutlarının sağlanması ile iyi sonuçların 
elde edilebileceği olgusu daha iyi anlaşılabilir. 

TKÇın önemli bir özelliği oluşan eklem kararsızlık ve 
uyumsuzluğunun troklear oyuk parçalanmasından kaynaklan-
ması ve bağların genellikle sağlam olmasıdır. Bu bulgu bir-
çok çalışmada dolaylı çıkarımlarla desteklenmektedir. TKÇda 
kötü sonuçların en önemli nedenlerinden biri uygun tedavi 
edilememiş koronoid kırığıdır. Bu nedenle koronoid tespiti 
tekniklerine çok iyi hakim olunması, ilgili açılımların gerek-
tiğinde nasıl yapılacağının bilinmesi ve alternatif koronoid 
tespit cihazlarının hazır bulundurulması başarının önemli 
anahtarlarıdır.

TKÇ tedavisi sonrası heterotopik ossifikasyon nadirdir. 
Hafif ulnahumeral eklem sublüksasyonunda aktif dirsek flek-
siyon-ekstansiyon hareketlerinin çalıştırılması ve gece atelle-
meleri eklem kararlılığını sağlayabilir. Ancak nadiren tespit 
sonrası bariz eklem uyumsuzluk ve kararsızlığında dinamik 
eksternal fiksatörlerin kullanımı gerekebilir.
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SLAP lezyonlarında radyolojik tanı

Prof. Dr.  Üstün Aydıngöz
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

G
lenohumeral eklemdeki “süperiyor labrum anteriyor-
dan-posteriyora” (SLAP) lezyonlarının saptanma-
sında manyetik rezonans görüntüleme (MRG) (ve 

özellikle) MR-artrografisi yaygın olarak kullanılmaktadır. 
BT-artrografisinin de özellikle cerrahi onarım sonrası rad-
yolojik değerlendirmede rolü vardır. Bu konuşmada MRG 

ve MR-artrografisinde SLAP lezyonlarının bulguları, SLAP 
lezyonları ile karıştırılabilen durumlar ve SLAP lezyonlarıyla 
birlikte bulunabilen bazı durumlardan olgu örnekleri de veri-
lerek söz edilecektir. SLAP lezyonlarının cerrahi onarımı son-
rasındaki BT-artrografisi bulgularına da değinilecektir.  
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Basit Dirsek Çıkıkları

Yard. Doç.  Aydın Büdeyri
Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

T
ravma şiddet ve yönü etkisiyle dirsek yumuşak doku 
komponent hasarı  (Statik ve dinamik stabilizörlerinin), 
eklem bütünlüğünün bozularak, kemik komponentle-

rin birbirleriyle olan  eklemsel ilişkilerin kaybederek birbirine 
göre değiştirmesi basit dirsek çıkıkları olarak tanımlanmak-
tadır. Ayrıca, kemik komponentler sağlamdır ancak yumuşak 
doku hasarı ve avülsiyon kırıkları eşlik edebilmektedir. Hackl 
ve arkadaşları, 2015 yılında yaptıkları sistematik bir literatür 
derlemesi ve metaanaliz çalışmalarında, her yıl 100 000 kişide 
5-6 olgu geliştiğini, genellikle 10-20 yaşlarında sık olmakla 
beraber çocuklarda en sık, erişkinlerde ise en sık ikinci eklem 
çıkığı tipi olduğunu ifade etmişlerdir1. Güncel literatür ayrın-
tılı olarak incelendiğinde en sık olarak posterior dirsek çıkık-
larının oluştuğu görülmektedir1.

Statik stabilizörler: Ulnohumeral ve radiokapitellar ek-
lemler, Lateral ve medial kollateral ligaman kompleksleri

Dinamik stabilizörler: Fleksör, Ekstensör, Pronatör ve 
Supinatör kaslar

Lateral stabilizörler: Lateral ulnar kollateral ligaman; 
Posterolateral Stabilizör

Radial kollateral ligaman; Varus Stabilizörü 
Medial stabilizörler: Anterior Band; Primer valgus stabi-

lizörü, özellikle ekstansiyonda etkin
Posterior Band; Valgus stabilizörü, özellikle fleksiyonda 

etkin
Travma mekanizması sıklıkla, Lateralden mediale ilerle-

yen yaralanma şeklinde gelişmektedir ve primer lezyon late-
ral kollateral ligaman kompleks hasarı olarak başlamaktadır. 
Lateral epikondiler orjin avülsiyonu ve  ligaman ortası rüptür 
şeklinde görülebilmektedir. Sekonder lezyon ise medial kolla-
teral ligaman hasarıdır1.

Tedavilerinde, öncelikle kapalı redüksiyon ve immobili-
zasyon standard tedavidir. Ancak Stoneback ile Fitzpatrick ve 
arkadaşlarının, 2012’de yapmış oldukları çalışmaların sonuç-
larına göre, her redüksiyon sonrası mutlaka stabilite kontrolü 
yapılmalıdır ve eğer hareket arkı sırasında 30-45 derece ara-
sı ekstansiyon bloğu gerekmekteyse, cerrahi tedavi opsiyonu 
düşünülmelidir2,3.

Basit dirsek çıkıklarında en ideal tedavi yaklaşımına yöne-
lik güncel literatür incelendiginde, halen erişkin basit dirsek 
çıkıklarında hangi durumda en ideal tedavi nedir? sorusuna 
maalesef, bu konuda yeterince randomize kontrollü çalışma 
bulunmaması nedeniyle, henüz tam ve ayrıntılı bir cevap ve-
rilememiştir. Mevcut çalışmaların, cerrahi olarak kollateral 
ligaman tamirinin uzun dönem fonksiyon artışı üzerindeki 
olumlu ve olumsuz etkileri, henüz güvenilir çalışmalarla tam 
anlamıyla kanıtlanamamıştır4. Yeni çalışmalar ağırlıklı olarak 
konservatif tedavi protokolleri ve rehabilitasyon konularına 
odaklanmalıdır.
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İlk Omuz Çıkığına Yaklaşım

Prof. Dr.  Tahsin Beyzadeoğlu
Haliç Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul

İ
lk (primer) omuz çıkığı; glenohumeral eklemin sebebi her 
ne olursa olsun (travmatik veya atravmatik) primer çıkı-
ğı olarak tanımlanabilir. Takiben gelişen çıkıklar ‘rekürren’ 

veya ‘mükerrer çıkık’ olarak adlandırılır. Mükerrer çıkık kavra-
mı ‘instabilite’ başlığı altında incelenmektedir.

Primer omuz çıkığının insidansı %1.7 olup, tüm omuz 
travmalarının %10’u; tüm çıkıkların ise %50’sini teşkil etmek-
tedir.17 20719 olgunun değerlendirildiği Kanada verilerileri-
ne göre çıkık, ortalama 35 yaşında görülmekte olup olguların 
%74.3’ ü erkeklerde görülmektedir.10 Tüm olgular ele alındı-
ğında 10. ayda yeniden çıkık oranı %19, 20 yaş altı popülas-
yonda ise %41 olarak rapor edilmiştir. İlk çıkık sonrası 2. yılda 
tekrarlama riski %66 olarak bildirilmiştir.

İlk omuz çıkığı; uygun tedavi edilmediğinde yüksek tek-
rarlama oranı, kronik ağrıya neden olması, sportif aktivitelere 
katılımın kısıtlanması ve eşlik eden diğer patolojiler nedeniyle 
sorunlu bir durumdur. Primer omuz çıkığı, nadiren izole bir 
patolojidir. Bankart yaralanması ve Hill Sachs Lezyonu en 
sık eşlik eden patolojilerdir. Bunun dışında ALPSA, HAGL, 
SLAP yaralanmaları, rotator manşet yaralanmaları, gleno-
id rim ve tuberkulum majus kırıkları da çıkığa eşlik edebilir. 
Tuberkulum majus kırıkları ayrıca kapalı redüksiyon sonrası 
%5.4 oranında gelişebilir.1

Dikkatli anamnez, fizik muayene ve radyolojik değerlen-
dirme tedavi planlamasının temelini oluşturur. Radyolojik de-
ğerlendirme için, omuzun travma serisi olan omuz ön-arka, 
skapula Y, ve aksiller grafi ilk değ erlendirilmesi gereken tet-
kiklerdir. Bununla beraber düz grafiler ile eşlik eden patoloji-
ler çoğunlukla saptanamamaktadır.2 Eşlik eden kemik pato-
lojilerin oldukça sık olması nedeniyle redüksiyon sonrasında 
tomografik inceleme yapılmalıdır. Omuz içi diğer patolojilerin 
ve labrumun durumunun ortaya konması için manyetik rezo-
nans inceleme altın standarttır.

Çıkığa yaklaşımda hastanın beklentileri ve hekimin has-
taya verebilecekleri örtüşmelidir. Hastalar açısından bakıldı-
ğında kapalı redüksiyon sonrasında tedavinin diğer aşamasına 
karar verilmesinde etkili en önemli faktör rekkürenstir. Bunun 
dışında tedavi maliyeti, fizyoterapi süresi, günlük aktivitelerin 
kısıtlanması ve omuz ekleminde meydana gelmesi muhtemel 
hareket kısıtlılığı hastaların konservatif veya cerrahi tedavi 
seçeneğini seçmesinde önemli faktörlerdir.18 Bununla beraber 

hastanın yaşı, aktivite düzeyi ve entellektüel durumu tedavi 
planlamasında göz önünde bulundurulmalıdır.

Kapalı redüksiyon için Hipokrat, Kocher, Stimson, Milch 
manevraları gibi çeşitli redüksiyon teknikleri tanımlanmış-
tır. Redüksiyon esnasında analjezik verilmesi tartışmalıdır. 
Redüksiyonun ameliyathanede yapılması daha uygun olabilir. 
Ameliyathane koşulları dışında verilen sedatiflere bağlı solu-
num depresyonu ve aşırı zorlamaya bağlı proksimal humerus 
kırığı gibi problemlerin medikolegal sorunlara yol açabileceği 
göz önünde bulundurularak redüksiyonun mümkünse ameli-
yathane koşullarında yapılması uygun olabilir. Kapalı redüksi-
yonun başarısı çıkık ile redüksiyon yapılacağı zaman arasında 
geçen süre ile ters orantılıdır.9 Bu sure uzadıkça redüksiyon 
şansı azalmaktadır.

İdeal tedavi tartışmalı olmakla beraber konservatif ve 
cerrahi tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Konservatif tedavi 
immobilizasyon ve omuz eklem hareket açıklığını sağlamaya 
ve omuz çevresi adaleleri güçlendirmeye yönelik fizyoterapi 
rejimini içerir. İmmobilizasyon süresi ve pozisyonu konusun-
da tartışmalar hala devam etmektedir. Geçmişte 3-6 hafta 
süreli immolizasyon süresi günümüzde kısalma eğilimindedir. 
Paterson ve ark. 2010 yılında yaptığı meta-analiz çalışmasında 
bir hafta süre ile immobilizasyon ile uzun süreli immobili-
zasyon arasında çıkık tekrarlama oranları açısından fark ol-
madığını bildirmiştir.15 İmmobilizasyonun hangi pozisyonda 
yapılması gerktiği konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. 
İnternal rotasyonda, eksternal rotasyonda abdüksiyon ve eks-
ternal rotasyonda tespit yöntemleri yapılmaktadır. Eksternal 
rotasyonda tespit 2000’li yılların başında popülarite kazan-
mıştır. Itoi ve ark. 2007 yılında yaptığı randomize kontrollü 
çalışmada 198 primer dislokasyon olgusu değerlendirilmiş; 
eksternal rotasyonda tespit edilen olgularda rekkürrens riski   
%26, internal rotasyonda tespit edilen olgularda ise rekürrens 
riski %42 olarak rapor edilmiştir.7 Daha sonra 2000’li yılla-
rın ortasından itibaren tespit pozisyonunun tedavi sonuçları 
etkilemediğine yönelik çalışmalar bildirilmiştir. Bununla be-
raber son yıllarda eksternal rotasyonda tespit yeniden popüla-
rite kazanmaktadır. Heidari ve ark. 2014 yılındaki randomize 
çalışmalarında 102 primer dislokasyon olgusunun 24 ay takibi 
sonrasında addüksiyon + internal rotasyonda rekkürren çıkık 
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oranı %33.3; abdüksiyon + eksternal rotasyonda rekürren çıkık 
oranı %3.9 olarak rapor edilmiştir.6

İlk omuz çıkığında cerrahinin rolü tartışmalıdır. Öncelikli 
kronik ve / veya rekürren olgularda endikedir. Cerrahi tedavi 
açık veya artroskopik olarak gerçekleştirilebilir. Literatürde ilk 
çıkıkta açık Bankart tamiri oldukça kısıtlı veri mevcuttur. Açık 
tamir daha çok genç ve aktif hastlarda, rekürren çıkık tedavi-
sinde ve artroskopik cerrahinin başarısız olduğu durumlarda 
ve revizyon cerrahisi planlanan olgularda endikedir. Jacobsen 
ve ark. ilk çıkıkta konservatif ve açık cerrahinin karşılaştırıl-
dığı 76 hastalık çalışmasında, 2. yıl takiplerinde konservatif 
tedavide rekürrens %56; açık tamirde ise rekürrens %3 olarak 
bildirilmiştir.8 Aynı çalışmada 10. yıl takiplerinde konservatif 
tedavide oxford skalasına göre memnuniyet oranı %25; açık 
cerrahide %72 olarak rapor edilmiştir.

Artroskopik cerrahi ile lavaj ve labrum onarımı teknikleri 
tanımlanmıştır. Artroskopik yaklaşım ile eşlik eden diğer pa-
tolojilere müdahale şansı mevcuttur. Artroskopik tekniklerden 
lavaj, tamire göre daha nadiren kullanılan bir tedavi metodu-
dur. Wintzell ve ark. artroskopik lavaj ve konservatif tedavinin 
karşılaştırıldığı MR çalışmasında artroskopik lavajın; eklem 
efüzyonunu azaltarak kapülolabral kompleks ile glenoid rim 
arasında teması sağlamakta ve yumuşak doku iyileşmesini 
hızlandırdığı ortaya konmuştur.19 Artroskopik labrum tamiri 
günümüzde oldukça popüler bir tedavi seçeneğidir. Özellikle 
instabilite olgularının tedavisinde altın standart olarak kabul 
edilmektedir. Grumet ve ark. 2010 yılında ilk çıkık ve müker-
rer çıkık nedeniyle artroskopik tamir yapılan çalışmaların de-
ğerlendirildiği meta-analiz çalışmasında rekürrens ve komp-
likasyon oranları açısından fark saptamamışlardır.5 Maliyet 
analizi açısından bakıldığında, özellikle genç hastalarda tek-
rarlama riskinin yüksek olması nedeniyle artroskopik cerra-
hi konservatif tedaviye göre daha uygun olduğunu belirten 
çalışmalar mevcuttur.4 

Berendes ve ark. 2015 yılında Hollanda’daki hekimlerin ilk 
çıkığa yaklaşımı değerlendiren anket çalışması günümüzdeki 
trendleri ortaya koyması açısından değerli bir çalışmadır.3 Bu 
çalışmada cerrahların %86’sı redüksiyon öncesi ve sonrası grafi 
çektirdiği; %92’sinin redüksiyon için analjezik kullandığı be-
lirtilmiştir. Hipokrat manevrası (%17) en sık kullanılan teknik 
olup hekimlerin %59’u 2 hafta süreli immobilizasyonu tercih 

ettiği belirtilmiştir. Hekimlerin %97’si internal rotasyonda 
tespit yaptığı ve %2’si ilk çıkıkta cerrahi tedaviyi seçtiğini or-
taya koymaktadır. Aynı çalışmada hekimlerin %67 artroskopik 
cerrahiyi tercih ettiğini belirtmiştir.

Omuz çıkığı sonrasında en önemli problem yüksek tekrar-
lama oranlarıdır. Konservatif tedavi ile tekrarlama riski %26-
95 arasında rapor edilmiştir. Tekrarlama riskinin yüksek ol-
duğu durumlar; kontakt spor yapanlarda ve bazı iş gurupların 
(askeri personel gibi), erkekler, genç yaş gurubu, aktif hastalar, 
eşlik eden tuberkulum majus yaralanması olarak sıralanabi-
lir.14 İlk omuz çıkığı sonrası redüksiyon ve immobilizasyon 
sonrasında 6. hafta değerlendirmesinde supin pozisyonda en-
dişe testinin pozitif olması yeniden çıkık riskinin önemli bir 
belirtecidir.12

Adolesan ve 18 yaş altı hasta gurubunda travmatik ilk çı-
kık sonrası tekrarlama riski %96- %100 olarak rapor edilmiş-
tir. Bu hasta gurubunda, glenoid üzerinde eklem kapsülü daha 
lateralize konumlanmış olması, yüksek oranda tip 3 kollajen 
gibi faktörler nedeniyle çıkığın tekrarlama oranı ileri yaş gu-
rubunda göre daha yüksektir. Meta-analiz çalışmaları konser-
vatif tedavinin yüksek oranda yeniden çıkık riski ile beraber 
seyrettiğini buna karşın cerrahi tedavinin komplikasyon ora-
nının konservatif tedaviye göre daha yüksek olduğunu ortaya 
koymaktadır.11,13

Rotator manşet omuzun dinamik stabilizatörüdür. Rotator 
manşet yaralanmaları ilk omuz çıkığına %10 oranında eşlik 
eder. İleri yaşta ilk çıkığa rotator manşet yırtığı eşlik etme ihti-
mali yüksektir. Eşlik ediyorsa kombine cerrahi (rotator manşet 
tamiri + Bankart onarımı) yapılmalıdır. Çıkık sonrası rotator 
manşet zayıflığı tartışmalı bir konudur. Roach ve ark. çalışma-
sında ilk çıkık sonrasında 2. yılda rotator manşet kaslarında 
zayıflık olmadığını ortaya koymaktadır.16

Sonuç olarak ilk omuz çıkığının tekrarlama olasılığının 
yüksek olduğu hastaya açıklanmalı ve tedavi planlanması buna 
göre yapılmalıdır. Günümüzde konservatif tedavide immo-
bizasyon süresi artık 1 haftayı geçmemektedir. Eksternal ro-
tasyonda immobilizasyon yeniden popülarite kazanmaktadır. 
Buna karşın, güncel yayınlarda tekrarlama riski açısından, art-
roskopik cerrahi tamir konservatif tedaviye göre kabul edilebi-
lir bir tedavi seçeneği olarak kabul edilmektedir.
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Açık Laterjet Prosedürü, Cerrahi Teknik

Uzm. Dr.  Özgür Koyuncu
Amerikan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

A
çık cerrahiye geçilmeden önce, eklem içi patolojilerin 
varlığı ve kapalı olarak tamir edilebilirliğinin değer-
lendirilmesi için artroskopi yapılır. 

Şezlong pozisyonu verilen hastanın steril kalem ile akro-
mion klavikula ve korakoid çıkıntının cilt üzerindeki izdü-
şümleri çizilir. 

İnsizyon: Korakoid çıkıntı ile ön aksiller çizgiyi birleştiren 
hayali hattın 8 cm lik bölümü kullanılır. 

Ciltaltında keskin diseksiyon ve elektrokoter yardımı ile 
derinleşilir. Omuz fasyası deltopektoral aralık yüzeyelinde 
insize edilir ve deltopektoral aralık ortaya konur. Sefalik ven 
laterale ekarte edilir. Ardından klavipektoral fasya açılarak 
derinindeki korakoid çıkıntı ve buna yapışan conjoint tendon 
ortaya konur. 

Korakoid mediali bu noktaya yapışan pectoralis minör 
tendonu tümüyle kesilerek diseke edilir, ancak diseksiyonun 
inferomedialde sınırlı kalması gerekmektedir. Korakoid çıkın-
tıyı besleyen damarlar konjuan tendonun medial kenarı bo-
yunca giriş yapar. 

Ardından korakoid laterali elektrokoter yardımı ile yapı-
şan çevre dokulardan ayırılır. Korakoakromial ligamanın distal 
1. cm’sinin kemikte bırakılarak tespit sonrası kapsüle dikildiği 
prosedürler de mevcuttur.

Korakoid dirsek bölgesinden tercihen 80 derece açılı teste-
re ucu ile osteotomize edilir, karşı korteks osteotom ile ayrılır. 
Korakoid yüzeyindeki kemik çıkıntılar ronjör ve testere yar-
dımı ile düzeltilir.  Kanama kontrolü için korakoid güdüğüne 
bone wax sürülür.  Osteotomize edilen korakoid greft, çamaşır 
klempi ile tutulur, çevre yumuşak doku muskulokutanöz sini-
rin gerilmemesi için koter ile diseke edilir. 

Korakoid greftinin hazırlanışı

korakoid greftinin anatomik olarak inferior konkav yüzü 
rongeur yardımı ile yumuşak dokulardan arındırılır ve burr 
yardımı ile dekortike edilir. Korakoid grefti üzerinde vida-
lara ait deliklerin hazırlanması klasik teknikte tarif edildiği 
üzere free hand yöntemiyle olabileceği gibi, Arthrex firması 
tarafından temin edilen korakoid kılavuzu da kullanılabilir. 
Deliklerin ölçüm ile zaman kaybetmeksizin uygun yerleşimde 

pozisyonlanmasını sağladığından biz kendi pratiğimizde bu 
kılavuzları tercih ediyoruz. 

Korakoid grefti superior/inferior düzleminden yakalanır. 
Pensin delikleri üzerinden greft önce Kirschner teli ardından 
uygun çapta matkap ucu yardımı ile delinir. Delme öncesinde 
bir adet spinal iğne ile deliklerin kemik karşılıklarının kont-
rol edilmesi matkap ucunun sıyırmasının önlemek açısından 
önermekteyiz. Bu işlemden sonra greft bir gaza sarılarak 
veya serbest halde pektoralis majör kasının derinine itilerek 
saklanır. 

Glenoidin hazırlanması

Dirsek adduksiyonda iken omuz eklemi tam eksternal ro-
tasyona alınarak subskapularis kası insizyon hattına çekilir. Bir 
penset yardımı ile kasın superior ve inferior kenarları belirlenir. 
‘Three Sisters‘ olarak bilinen A.V. circumflexa humeri anterior 
damarları subskapularis kasının inferior kenarını belirlemede 
yardımcı olur. Kanamaya neden olmadığı sürece bu damarlar 
korunmalıdır. Ardından bir adet mayo makası ile subskapu-
laris kasının 2/3 superior ile 1/3 inferior bölümleri arasından 
kas lifleri doğrultusunda diseke edilir. Subskapularis kasının 
superior liflerinin tuberkulum minus’ten diseke edilerek gle-
noid ön yüzünün ortaya konduğu teknikler de tarif edilmiştir. 
Kliniğimizde de kullanılmış olan bu teknik subskapularis ka-
sının ankorlar ile tamirini gerektirdiğinden terkedilmiştir. 

Güncel pratiğimizde subskapularis kası, kas lifleri doğrul-
tusunda diseke edilmekte ve arasında yerleştirilen otomatik 
Gelpi ekartörü yardımı ile eklem kapsülü ortaya konmaktadır. 
İkinci bir derin Langenback ekartörü medial yönde yerleştiri-
lerek glenoid anterior yüzünü görünür hale getirmektedir. Bu 
aşamada eklem kapsülü subskapularis lifleri doğrultusunda 
açılan klivaj ile aynı düzlemde horizontal olarak insize edil-
mekte ve eklem aralığı, halen mevcut ise Bankart lezyonu ve 
glenoid ön duvarı ortaya konabilmektedir. Bir adet Fukuda 
ekartörü glenohumeral eklem aralığına yerleştirilerek klivajın 
kenarı oluşturulur. Bu ekartör, medialde glenoid boynu üze-
rine yerleştirilen bir anterior glenoid ekartörü ile dengelene-
rek klivajın açıklığı sağlanır. Bu aşamada eğer dikilebilir bir 
Bankart dokusu mevcutsa açık Bankart prosedürü uygulana-
rak Bankart lezyonu onarmak için genellikle saat 3 ve saat 5 
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yönlerine birer adet ankor yerleştirilir. Ardından horizontal 
kapsül insizyonunun Bankart tamirinden daha medialde ka-
lan kısmı glenoid anterior duvarının hazırlanması için kulla-
nılır. Bu aşamada omuz nötral rotasyona alınarak subskapu-
laris kası üzerindeki gerginlik azaltılır. İnce bir osteotom ve 
elektrokoter yardımı ile greftin yerleştirileceği saha yumuşak 
dokudan temizlenir. İki adet ince Hohmann ekartör glenoid 
boynunda kemik dokuyu sıyırarak superior ve inferiora yerleş-
tirilir, bu sayede greft implantasyon sahası bütünüyle ortaya 
konmuş olur. İnce uçlu bir Burr oyucu, greftin yerleştirileceği 
sahanın dekortike edilmesi için kullanılır. 

Greftin yerleştirilmesi

Klasik Latarjet tekniğinde korakoid grefti inferior yüzü 
glenoide gelecek şekilde yerleştirilir. Burkhart ve arkadaşları, 
grefti internal rotasyonda 90 derece çevirerek, eklem yüzeyi-
ni daha fazla genişletmeyi hedeflemişlerdir. Korakoid gref-
tin implantasyonu klasik teknikte free hand yöntemiyle tarif 
edilmiş olsa da günümüzde doğru greft pozisyonlanmasını 
kolaylaştıran kılavuzlar kullanılmaktadır. Klasik teknik, greft 
üzerindeki delik-duvar mesafesinin ölçümünü ve glenoid ön 
kenarından aynı mesafe üzerine serbest matkap ucu yardımı 
ile deliğin açılmasını gerektirir. Çoğu greftte delikler duvardan 
ortalama 7 mm uzaklıktadır ve öncelikle inferior vidaya ait de-
lik açılır. Kendi pratiğimizde tercih ettiğimiz Arthrex firması 
tarafından temin edilmiş olan kılavuz, greftin eklem yüzüyle 
aynı planda olmasını sağlayacak şekilde yerleştirilir. Kılavuz 
üzerindeki delikler greft üzerinde açılanlar ile aynı mesafe-
de olup, yanılma payını minimize etmeyi amaçlamaktadır. Bu 
kılavuz üzerinden gönderilen Kirschner telleri daha sonra 2.7 
mm. Lik kanüllü matkap ucu yardımı ile genişletilerek vida 
giriş delikleri hem doğru pozisyonda hem de glenoid düzlemi 
ile doğru açıda yerleştirilmiş olur. Delikler hazırlandıktan son-
ra pektoralis kası derinine itilmiş olan greft konjoint tendon 
yardımı ile bulunarak doğurulur ve dekortike edilmiş inferior 
yüzü posteriora dönük olacak şekilde konumlandırılır. İki adet 
Kirshner deli önce greftten ve ardından hemen arkasındaki 
uygun delikten geçirilerek geçici tespit sağlanır. Daha son-
ra bu teller üzerinden bir adet Latarjet plağı, kancalı çıkın-
tılarının grefte bakan yüzünde kalmasına özen gösterilerek 

yerleştirilir. Son olarak greft üzerinden ölçü teli yardımı ile 
alınan uzunlukta iki adet yarım yivli kanüllü vida, Kirschner 
telleri üzerinden plağı ve grefti tespit edecek şekilde implante 
edilir. Vidalar sıkılırken greftin dengeli bir biçimde glenoide 
yanaşması ve daha önemlisi kırılmaması için ‘alterne’ yöntem-
le, birkaç turda bir diğer vidaya geçilerek dönüşümlü sıkılması 
gerekmektedir. 

Kapsülün kapatılması

Klasik Latarjet tekniğinde korakoid çıkıntı üzerinde bı-
rakılan korakoakromial ligaman güdüğü, anterior kapsül 
onarımında kullanılmaktadır. Bu yöntemde eklem içi ekar-
tör çıkarıldığında hemen insizyon hattına düşen kapsül iki 
adet emilebilir dikiş ile bu bağ güdüğüne tespit edilmektedir. 
Kliniğimizde kullanılan horizontal kapsül insizyonu implan-
tasyon sonrasında greftin superior ve inferiorundan getirilen 
kapsül dokusunun primer tamirine olanak sağlamaktadır. 
Bizim tekniğimizde greftin yerleştirilmesinden önce açık 
Bankart tamiri tekniği için yerleştirilmiş olan ankorlardan çı-
kan ipler kullanılır. Bu ipler horizontal olarak kesilmiş kapsü-
lün üst ve alt dudaklarından geçirilerek bağlanır.  Böylece greft 
ekstraartiküler olarak kalır ve daha önemlisi inferior glenohu-
meral ligaman dokusu bir perde gibi superior yönde çekilerek 
kapsül güçlendirmesi sağlanır. 

Ekartörlerin tamamı çekildiğinde insizyon zemininde 
subskapularis kası ve bunun lifleri arasına dalan konjuan ten-
don izlenmelidir. Omuz korkutma testi pozisyonuna getiril-
diğinde bu tendonun subskapularis kası inferior parçasını da 
önünde katarak humerus başını anteroinferiordan bir hamak 
gibi desteklediği görülür ve buna Latarjet etkisi adı verilir. 
Subskapularis tendinöz parçasında herhangi bir kesi yapıldıy-
sa buraya emilebilir side to side dikişler yerleştirilir ancak kasa 
dikiş koymaya gerek yoktur. 

En sık komplikasyonu hematom olan bu ameliyatın son 
aşamasında kanama kontrolü azami önem taşımaktadır. 
Korakoid güdüğüne ve kullanıldıysa subskapuler fossaya bı-
rakılan gazlar çıkarılır. En sık kanama sahası olan korakoid 
çevresi özenle incelenir ve varsa kanayan damarlar elektroko-
terize edilir. Cilt ve ciltaltı bir adet dren üzerinden kapatılarak 
operasyona son verilir, omuz kol askısı takılır. 
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 Klinik Değerlendirme ve Hasta Seçimi

Doç. Dr.  Egemen Altan
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, 
El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı, Konya

G
lenohumeral artroplastinin endikasyonları arasında 
primer glenohumeral osteoartrit, post-travmatik os-
teoartrit, inflamatuar artrit, manşet yırtığı artropatisi, 

avasküler nekroz, tümörler ve başarısız artroplati bulunmak-
tadır. Glenohumeral artrit ilerledikçe eklem kıkırdak hasarı, 
ligamentöz bozulma ve rotator manşet disfonksiyonu ortaya 
çıkmaya başlar ve bunların bozulma düzeyi de uygulanacak 
protezin şeklini ve cerrahi girişim şekillerini biçimlendirir. 

Artroplastinin şeklini ise etyoloji, hastanın anatomisi, 
hasta beklentileri ve semptomlar oluşturur. Böylece etkin bir 
tedavinin yanı sıra ileride gerçekleşmesi muhtemel kurtarıcı 
tedaviler için de alternatifler yaratılmış olur. 

Hikayede önceki travmalar, steroid kullanımı, metabo-
lik hastalıklar, tekrarlayan instabilite ve enfeksiyon mutlaka 

incelenmelidir. Bu hastalarda sıklıkla ağrı, hareket kaybı ve 
kas kas gücü azalması görülmektedir. Radyolojide çekilen ger-
çek bir AP grafi ve aksiyel tomografi görüntüleri bize değişen 
anatomiyi göstermeye ve glenoid versiyonunu değerlendirme-
ye olanak sağlar.

Artroplastide yaş sınırı olmamakla birlikte aktif yaşlı has-
talar ve romatoid genç hastalar ideal hastalardır.

Klinik değerlendirmede deltoid atrofisinin görülmesi ak-
siller sinir  hasarı açısından mutlaka değerlendirilmelidir. Aşırı 
artmış dış rotasyon muhtemel bir subskapularis yırtığını, eks-
ternal lag varlığı ise rotator manşet yetmezliği yönünden de-
ğerlendirmeyi gerekli hale getirir.
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Anatomik Omuz Artroplastisi-Total Omuz 

Protezi-Cerrahi Teknik

Prof.Dr.  Ahmet Ekin
İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir

M
odern olarak kabul edilebilecek dizayna sahip ilk 
omuz protezi 1951 yılında Charles Neer tarafından 
vitallium olarak imal edilmiş

ve kullanılmıştır.Daha sonra 1970 yılında bu konuyla ilgili 
yayın %90 başarı oranı verilerek 43 hastanın sonuçlarını içeren 
prospektif

çalışma olarak Neer tarafından rapor edilmiştir.Bu yayında 
bu protezin osteartrit tedavisinde başarılı olarak kullanılabile-
ceği belirtilmiştir. ( J Bone Joint Surg Am.1970;52:1090-103.)

Aynı yıllarda geliştirilen constrained omuz protezi tanım-
lanmış ancak; etkili olmayacağı ve fonksiyonel olarak işe ya-
ramayacağı belirtilerek vazgeçilmiştir. 1982 yılında Neer ver 
ark. tarafından 250 total omuz artroplastisi yayınlanarak mü-
kemmel sonuç bildirilmiştir ( JBJS A 1982:64). Rotator cuff 
yırtığı olmayan olgularda uygulamanın çok iyi olduğu rapor 
edilerek, bugün de geçerli olarak endikasyonlar bu yayında 
tanımlanmıştır. 

Cerrahi uygulama için plaj koltuğu pozisyonu ideal olarak 
belirtilmekte ve genel anestezi ile beraber interskalen kateter 
uygulaması önerilmektedir. Deltopektoral 10 cm insizyon 
kullanılmakta, anterior ve inferior kapsülün korunması ve tu-
berkulumplasti yöntemde en önemli noktalar olarak tanım-
lanmaktadır. Anatomik retroversiyon 15/20 derece ve inkli-
nasyon 135 derece olarak belirtilmekte. Uygulama esnasınsa 
glenoid yüzeyin durumu değerlendirilerek, total veya parsiyel 
uyugulamasına karar verilmektedir (Ortheopedic Reviews 
2015 7-5923.) Hemiartroplasti uygulamasında labrumun in-
takt oalrak bırakılması özellikle önerilmektedir. Ancak total 

omuz artroplastisinde glenoid yüzey hazırlığında labrumun ve 
çevre yumuşak dokuların debritmanı yapılırken kapsüle de-
vamlılığının ve rotator cuff adelelerinin korunmasına dikkat 
edilmelidir. Glenoid komponent olarak kullanılacak pagged 
veya keeled komponent tanımlamaıs cerrah tarafında ber-
lirlendikten sonra gerekli rimerizasyon uygun retroversiyon 
derecesinde (0-10) yapılmalı ve gererkli delikler açıldıktan 
sonra komponent uygulanmalıdır. Komponent ile uygulan-
ması planlanan baş arasında açısal uyumun mevcudiyeti üze-
rinde durulması gereken önemli bir noktadır. Humeral kom-
ponentin yüksekliği ve baş genişliği glenoid komnponent ile 
gerekli uyum içinde olmalı veya bunu sağlayacak özel dizayn 
protezlerin kullanımı düşünülmelidir. Uygulama esnasında 
subskapularis tendonu tuberkulum minustan kemik fragman-
la beraber veya olmadan kaldırılmış ise tekrar tespitin anchor 
veya transosseoz dikişlerle sağlanması gerekir. Bu tespit pro-
tezin stabilitesi yönünden en önemli noktayı oluşturur. Ayrıca 
tüberküllerin intatk olarak korunması sağlanamadı ise gerekli 
tüberkulumplastinin kemik kalitesine bağlı olarak nonabsor-
babl dikiş (5 No) veya kablo ile yapılması gereklidir. Humeral 
komponentin tespitinde son yıllarda geliştirilen Por sistemle-
rine sahip veya trabeküler metal ile kaplanmış olması ve HA 
yüzye kaplaması sementsiz kullanımda avantaj sağlamaktadır. 
Glenoid komponentte gevşeme en büyük sorundur. Bu ne-
denle %90’ları aşan glenoid gevşeme nedeniyle buradaki tes-
pitte smentli uygulamalar, metal backed glenoid-vidalı tespit 
seçenekler arasında her zaman bulunmalıdır. ( JBS 2010;77)
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 Parsiyel Rotator Manşet Yırtıkları 

Nasıl Tedavi Edilmeli?
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Endikasyonlar:

Parsiyel rotator manşet yırtıkları omuz ağrısı ile baş-
vuran hem genç hem de yaşlı popülasyonda oldukça sıktır. 
Konservatif tedaviye yanıt vermeyen semptomatik parsiyel ro-
tator manşet yırtığı olan hastalar cerrahi için adaydır. Parsiyel 
rotator manşet yırtıkları (PRMY) için birçok cerrahi yöntem 
uygulanabilir. Bunlar yırtığın debridmanı, subakromial de-
kompresyon, akromiyoplasti, in situ tamir ve tam kata çevire-
rek uygulanan tamirlerdir.

Yırtıklar; yırtık yüzdesine, etkilenen tendon sayısına ve 
bursal yada artiküler yüzü ilgilendirmesine göre sınıflanır. 
Parsiyel artiküler supraspinatus tendon avülzyonları (PASTA) 
parsiyel supraspinatus avülzyonlarını tanımlayan özel yırtık 
tipidir. Tedavi konusunda bir konsensüs oluşmamış olmasına 
ramen tedavi şekli aşağıda verilmiştir;
* Eğer rotator manşette %25  yırtık varsa, debridman ve su-

bakromial dekompresyon önerilir. 

* Eğer rotator manşette %50 yırtık varsa, debridman, subak-
romial dekompresyon ve yırtığın tamamlanmadan ayak 
izine dikilmesi önerilir.

* Eğer rotator manşetin %75’i yırtıldı ise yırtık tamamlanır 
ve tamamı içeride artroskopik tamir uygulanır.

* Bursal yüz parsiyel yırtılarının tedavisinde akromiyoplasti 
uygulanmasının  daha iyi sonuçları olduğu gösterilmiştir.

* İntratendinöz laminar yırtıklarda intratendinöz tamir 
önerilir. Yazarın tercihi atıcı atletlerde olan intratendinöz 
laminar yırtıklarda intratendinöz tamir uygulanması ve 
akromiyoplastiden kaçınılmasıdır. 

* Yırtık tamamlandığında mutlaka tamamı içeride artrosko-
pik tamir uygulanmalıdır.

Artroskopik rotator manşet tamir teknikleri yıllar içinde 
gelişim göstermiş, tek sıra tamirlerden, daha sağlam fiksasyon 
sağlayan ve ayak izinin anatomik restorayonunu sağlayan  çift 
sıra tamirlere kaymıştır(1,2).

Araştırmalar transosseöz tünel tamir tekniklerinin daha 
fazla ayak izini oluşturduğun(3), ayak izinde daha sıkı basınç 
uyguladığını(4) ve tamir bölgesinde daha az  harekete izin 
verdiğini(5) göstermiştir. Rotator manşet yırtıklarının tamir 

geliştirilen en güncel teknik iyileşmeyi hızlandıran(6) ve tran-
sosseöz teknikleri taklit eden dikiş köprüsü tekniğidir.

Cerrahi teknik

Anestezi ve pozisyon
Cerrah, anestezist ve hastanın referansları anestezi tipini 

belirler. Genel, rejyonel veya kombinasyonları kullanılabilir. 
Hasta şezlong yeda lateral dekübit pozisyonda yatırılır. Birçok 
cerrah için şezlong pozisyonu uygulanması daha kolay ve  la-
teral pozisyonun gerektirdiği traksiyon kullanımı olmadığı 
için daha pratiktir. 

Tanısal artroskopi yapılarak parsiyel yırtığın büyüklüğü, 
ve yırtığın bursal veya artiküler olduğu belirlenir. Standart 
anterior, posteror ve lateral portaller kullanılır. Tanısal artros-
kopide standart olarak kamera posterior portalden kullanılır. 
Glenohumeral artroskopide yırtığın inferiordan görünümü 
değerlendirilir. Anterior portal oluşturarak yırtığın inferi-
or yüzeyi de dikkatlice debride edilmelidir. Yırtığı lokalize 
etmek için spinal iğne ile monoflament sütür yerleştirilebi-
lir. Ardından kamera subakromial alana ilerletilerek bursal 
yüz incelenir. %75'den büyük ve tendinozisi de olan parsiyel 
yırtıklar için tam kata çevirilerek tekrar tamir edilmesini öne-
rilmektedir. Kamera subakromial aralıkta iken bursektomi 
uygulanır ardından akromionda basıklık mevcutsa akromi-
yoplasti yapılır. Yırtık makasla veya ablasyon cihazı ile yada 
basitçe shaver ile tam kata çevirilir. Lateral mobilitesi grasper 
ile kontrol edilir. Genellikle parsiyel yırtıklar kolayca mobilize 
olurlar. Tüberkülum majus ve ayakizi debride edilir ve iyileş-
meyi hızlandırmak için kortikal alana abrazyon yapılır.  Ankor 
stabilitesini azaltmamak için dekortikasyon önerilmez.

Standart çift sıra tamir
Standart teknik sıralaması medial sıra sütür ankorlarını 

yerleştirip ardından tendon içinden matress şekilde geçerek 
medial ankorlar mümkün olduğu kadar mediale yerleştirilir. 
Tipik bir hilal şekilli supraspinatus yırtığında iki ankor yer-
leştirilir. Birisi ayak izinin anterior 1/3’ü diğeri de ayak izi-
nin posterior 1/3’ü olacak şekilde iki ankor yerleştirilir. Daha 
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büyük yırtıklarda daha fazla ankor kullanılabilir. Sütür ankor-
ların çift ip yüklü olması tercih edilir. Medial ankorlar yerleş-
tirildikten sonra matress sütürler sütür geçirici cihaz kullanı-
larak geçirilir ardından lateral sıra ankorlar düğümüz olarak 
yerleştirilir. Yırtığın genişliğine göre yine 1 veya daha fazla 
lateral ankor kullanılabilir. 

Dikiş köprüsü tamir tekniği
Transosseöz teknikle eşdeğer teknikler geliştirilmiştir. 

Düğüm bağlamayı ve kompresyon sütürlerinin uygulanmasını 
sağlayan yeni implantlar geliştirilmiştir. Düğümsüz ankor için 
medial sütürler az önce bahsedilen şekilde yerleştirilip lateral 
implant için bir delik açılır. Medial sıranın her iki ankorunun 

birer ipi alınarak lateral portalden çıkarılır. Manüel traksiyonla 
istenen kompresyon sağlanarak lateral implant adapte edilir. 
Burada düğüm uygulamasına gerek olmadığı için ipler kesici 
ile kesilebilir.

Rehabilitasyon

İyileşme sıraında sigara ve NSAİD kullanılmamasının iyi 
bir  iyileşme için önemli olduğu düşünülmektedir. Hastalar 
erken posoperatif dönemde omuz kol askısına konur. Askı 4-6 
hafta kullanılır 6 haftadan itibaren pasif ve aktif asiste ROM 
egzersizleri başlanır. Postoperatif 12. haftanın ardından aktif 
Rom ve güçlendirme egzersizleri önerilir.
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Subskapularis Yırtıkları Gözden Karçıyor mu?

Prof. Dr.  Taner Güneş
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

S
ubskapularis rotator manşetin önemli bir parçasıdır. 
Manşetin bir arada fonksiyon görmesi yanında omu-
zun anteriordan desteklenmesi yanında, eksternal ro-

tasyonun kısıtlanması ve biseps tendonunun stabilizasyonun 
sağlanması gibi işlevleri vardır. Vücudun en hızlı kaslarından 
bir tanesidir. Subskapularis tendonun yırtılmasına yol açan bir 
den fazla sebep vardır. Travma dışında; dejeneratif yırtıklar 
ve internal sıkışmalar subskapularisin yırtılmasına yol açan 
sebeplerdir.

Eskiden sanıldığının aksine subskapularis yırtıkları nadir 
değildir. Bazı serilerde %40 oranında görülmüştür. Fizik mua-
yenede subskapularis tendon yırtıklarını her zaman saptamak 
kolay olmayabilir. Lift-off testi, bear-hug testi ve belly-press 
testi gibi subskapularis tendon yaralanmasına spesifik testler 
olsa da her zaman problemi saptamak kolay değildir. Özellikle 
parsiyel yırtıklarda lift-off testi %57 pozitifiken belly-press 
testi %14 oranında pozitiftir.

Artroskopik olarak tendonun ligament ile kaplanma-
sı nedeni ile ancak 3’te 1’i görülür durumdadır. Bu nedenle 

artroskopi sırasındada gözden kaçabilir. Özellikle 30 derecelik 
skop ile tendonun insersiyosunun tamamen görüntülenmesi 
zordur. Bu nedenle şüphe edilen vakalarda 70 derecelik skop 
ile tendonun muayene edilmesi gereklidir. Ayrıca subskapula-
ris yırtık anatomisinin bilinmesi de oldukça önemlidir. Biseps 
tendonunun instabilite sinin olduğu vakalarda subskapularis 
tendon yaralanmasının oldukça sık olduğu unutulmamalıdır.

Günümüzde artroskopik tekniklerinin gelişimi ile birlikte 
subskapularis tendon yırtıklarının artroskopik tamiri mümkün 
hale gelmiştir. Tek-sıra veya çift-sıra tamir teknikleri düğümlü 
veya düğümsüz şekilde uygulanabilmektedir. Superior tamir 
öncesinde subskapularis tamirinin yapılması süperior (supras-
pinatus ve infraspinatus) tamiri kolaylaştırmakta ve kalitesini 
artırmaktadır. Tendonun tamamının görüntülemediği durum-
larda açık tamir yapılması söz konusu olabilir.

Subskspiularis tendon yırtıkları nadir değildir. Yırtıktan 
şüphelenilmesi ve özellikle artroskopi sırasında dikkatli bir 
değerlendirme yapılaması önemlidir. Uygun teknikle manşe-
tin tamir kalitesi artırılabilir.
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İnstabilite  Cerrahisinde Neler Ögrendim

Prof. Dr.  Şenol Akman
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

 O
muz eklemi vücudun hareket derecesi en fazla olan 
eklemidir.Eklemin stabilizasyonunu statik ve dina-
mik yapılar sağlamaktadır.Omuz çıkıları sonrası özel-

likle statik stabilizasyonda rol oynayan labrum, ligamanlar ve 
kapsül bütünlüğündeki bozulmalar tekrar eden çıkıklara yol 
açmaktadır.Tekrarlayan omuz eklemi çıkıkları özellikle genç/ 
aktif hasta grubunda günlük yaşamı etkilemekte ayrıca çıkık 
sayısının artmasıyla patolojiye kemik lezyonlarıdaeklenebil-
mektedir.Konservatif tedavinin çoğunlukla başarısız olduğu 
genç hasta grubu omuz çıkıklarında,cerrahi tedaviler uzun yıl-
lardır uygulanmaktadır.Günümüzde anatomik olmayan cerra-
hi tedavilerin yerini açık veya artroskopik anatomik fiksasyon-
laralmıştır.Ortopedik cerrahideki gelişmelere paralel olarak 
daha önceki yıllarda sık uygulanan açık Bankart tamirlerinin 
yerini artroskopik uygulamalar almıştır.

Omuz cerrahisi diğer ortopedik cerrahi işlemlerle karşılaş-
tırıldığında karmaşık,öğrenme süresi uzun ve sabır gerektiren 
bir cerrahidir. Omuz cerrahı ,cerrahi sonrası uygulanacak fizik 
tedavi prensiplerini bilmeli, ameliyat sonrası ortaya çıkabile-
cek komplikasyonları karşılama beceri ve deneyimine sahip 
olmalıdır.

Cerrahide deneyim, cerrahi sırasında ve sonrasında yaşa-
nanlar ve karşılaşılan komplikasyonlarla artar. Omuz instabi-
lite cerrahisi, omuzun diğer artroskopik cerrahilerine göre öğ-
renim ve uygulaması daha kolay gözüksede karşılaşılabilecek 
komplikasyonlar açısından her zaman dikkat ve özen göste-
rilmesi gereken bir girişimdir. Omuz cerrahının deneyimi ne 
kadar artsada tüm cerrahi girişimlerde olduğu gibiinstabilite 
cerrahisinde de her vakadan alınacak derslerin olduğu, cerra-
hın öğrenim süresinin yapacağı son vakaya kadar devam ede-
ceği unutulmamalıdır
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Dirsekte Heterotopik Ossifikasyon 

Prof. Dr.  Hayati Durmaz  
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

E
kstrinsik nedenlerle meydana gelen sert  dirseğin en sık 
sebeplerinden biri eklem çevresinde heterotopik ossi-
fikasyon (HO) meydana gelmesidir. Tam olarak pato-

genezi henüz bilinmeyen bu durum  sıklıkla postravmatik , 

dirsek cerrahisi sonrası veya kafa travması sonrası karşımıza 

gelmektedir. Basit dirsek çıkığı sonrası %3 oranında görül-

düğü bildirilirken, bu oran kompleks parçalı distal humerus 

kırığı sonrası %45’lere kadar artmaktadır. 

Histolojik olarak, eklem çevresi yumuşak doku içerisinde 

lameller matür kemik dokusu oluşumu olarak görülmektedir 

ve oluşumunu engellemek için risk içeren durumlarda perio-

peratif NSAİ ilaç kullanımı ya da özellikli durumlarda  dirsek 

çevresine düşük doz radyosyon uygulamasının etkili olabilece-

ği düşünülmektedir. 

Dirsek çevresi HO oluşumu eklemde hafif hareket kısıtlı-

lığına , ciddi kontraktürlere hatta nadiren tamamen ankiloza 

kadar neden olabilmektedir.  HO tedavisinde öncelikle eklem 

hareket açıklığını arttırmaya yönelik fizik tedavi önerilmesine 

rağmen sıklıkla istenen hareket açıklığını elde edebilmek için 
cerrahi eksizyon gerekmektedir.

Cerrahi eksizyon sırasında , Lateral , medial veya posterior 
insizyonlar  HO un oluştuğu yere göre tercik edilinmektedir.  
HO eksizyonu ile beraber gerekiyorsa kontrakte kapsüler do-
kular da gevşetilmeli ve eklem hareketi açılmalıdır. Cerrahi 
sonrası interskalen kateter uygulaması ile analjezi mutlaka 
sağlanmalı ve erken dönemde aktif asistif egzersizlere başlan-
malıdır. Literatürde HO eksizyonu ve erken  egzersiz ile ek-
lem hareketinde anlamlı artış sağlanabileceği bildirilmektedir. 

Kliniğimizde de çeşitli sebeplerle meydana gelmiş HO 
oluşumu sonrası dirsek hareket kısıtlılığı olan 19 hastada cer-
rahi eksizyon ve erken dönem aktif asistif egzersiz programı 
ile , fleksiyon-ekstansiyon arkında 71°, supinasyon-pronasyon 
arkında 53° artış sağlandığı tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak , HO dirsek ekleminde hareket kısıtlılığının 
ekstrinsik sebeplerinden en sık olanlardan biridir ve dikkat-
li yapılacak bir cerrahi disseksiyon sonrası yapılacak egzersiz 
programı ile başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. 
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Donmuş Omuzda Tedavi Algoritması 

Uzm. Dr.  Ali Erşen 
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul  

D
onmuş omuz, omuz ağrısının sık sebepleri arasın-
da olan ve literatürde üzerine oldukça çok araştırma 
yapılmış ve buna rağmen tam olarak ortaya koyula-

mamış bir hastalıktır. Klasik bilgi olarak, hastalığın öncelikle 
ağrının baskın olduğu başlangıç  evresi, sonrasında hareket-
lerin ileri derecede kısıtlandığı donma evresi ve son olarak da 
ağrının azaldığı ve hareketlerin arttığı çözülme evresi olduğu 
söylense de yapılan araştırmalarda çelişkili sonuçlar ortaya ko-
yulmuştur. Çözülme evresi sonunda tamamen normale dönül-
düğünü bildiren çalışmalar olduğu gibi, hareket kısıtlılığının 
ve ağrının belli oranlarda devam ettiğini bildiren araştımacılar 
da olmuştur. 

Hastalığın tedavisi planlanırken hastanın hangi evrede ol-
duğu ve özellikle ağrının seviyesi belirlenmelidir. Çok şiddetli 
ağrı yakınması olan bir hastada, ağrı kabu edilebilir seviyeye 
indirilmeden hareketleri açmaya çalışmak başarısızlıkla so-
nuçlanacak ve ağrının daha da artmasına sebep olabilecektir. 

Gerek ağrı gerekse de hareket kısıtlılığının sebeplerine ba-
kıldığında hem sistemik faktörlerin hem de lokal faktörlerin 

rol oynadığı bilinmektedir . Dolayısıyla tedavi de hem siste-
mik hem de lokal etkili olmalıdır. Özellikle son dönem ça-
lışmalarda sistemik kortikosteroid kullanımının hem ağrının 
azalmasında hem de hareketlerin açılmasında etkili olduğunu 
gösteren veriler elde edilmektedir. 

Medikal tedavi ve fizik tedavinin etkili olmadığı durum-
larda, artroskopik kapsül gevşetme günümüzde en kabul gören 
tedavi yöntemidir. Tüm eklem kapsülünün kontrollü olarak 
gevşetilebilmesi , ek patolojilere müdahale imkanı tanıması 
ve subakromiyal alandaki yapışıklıkların da gevşetilebilmesi 
artroskopinin avantajlarıdır. Artroakopik kapsüler gevşetme ,  
düşük komplikasyon oranları ile başarılı sonuçlar elde edilebi-
leceği bildirilmiştir. 

Sonuç olarak, donmuş omuz tedavisinde öncelikle medikal 
tedavi ile ağrının azaltılması sonrasında fizik tedavi ile hare-
ketlerin geri kazanılması amaçlanır. Bu tedavilerin yetersiz 
kaldığı durumlarda artroskopik kapsüler gevşetme düşünül-
mesi gereken cerrahi tedavi tedavi yöntemidir. 
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Rotator Manşet Yırtığı İlerler mi? 

Yard. Doç. Dr.  Tolga Tüzüner
S.B İstanbul ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

B
aşka bir ifade ile ne zamana kadar konservatif tedavi-
yi zorlayalım ya da ne zaman erken cerrahi müdahale 
gerekir?

Rotator manşet yırtıklarının ilerleme oranı ve riskinin 
bilinebilmesi uygun cerrahi endikasyonların belirlenebilmesi 
açısından önemlidir. Literatürdeki az sayıdaki kısa süreli ve 
retrespektif çalışmalarda hem asemptomatik hem ağrılı omuz-
larda dejeneratif manşet yırtıklarının ilerlediğini gösteren ve-
riler bulunmaktadır. Bununla birlikte yetersizdir. Dejeneratif 
manşet yırtıklarının doğal seyrinin değerlendirilebilmesi için 
prospektif kontrollü bir çalışma olmalı, yırtığın ilerlemesi ile 
ilgili faktörleri irdelemeli ve yırtığın ilerleyişi ve ağrı gelişimi 
sürecini net bir şekilde tanımlayabilmeli. Asemptomatik deje-
neratif manşet yırtıkları doğal seyri takip edebilmek için ideal 
bir çalışma grubudur. Çünkü bu grupta ağrı olmaması nede-
niyle tedavi de uygulanmaz. Takiplerde gelişme ihtimali olan 
potansiyel dejeneratif değişiklikler de bu sayede izlenebilir.   

Rotator manşet yırtıklarının ilerleyişi ve 

semptomların başlayışı

Neden bazı rotator manşet yırtıkları asemptomatik seyre-
derken semptomatik hala gelir sorusunun literatürdeki cevabi 
net değildir. Bu konudaki yakın geçmişte yapılan çalışmala-
ra göz attığımızda öncelikle Yamaguchi ve ark 2001 yılında 
yayınladıkları göreceli olarak uzun takipli bir çalışmayı gö-
rebiliriz. Araştırmacılar rotator manşet yırtıklı hastaların do-
ğal seyrini takip edebilmek adına semptomatik karşı taraf ve 
asemptomatik omuzları ultrasonografi ile birlikte değerlen-
dirmişler. Ortalama 5,5 yıllık takipte 45 hastadan 23 de (%51) 
yırtıklar semptomatik hale gelmiş, ağrı ve fonksiyonel yeter-
sizlik tespit edilmiştir. Bu 23 hastanın 9 da yırtığın ilerlediği 
gösterilmiş. Yırtık ilerleme semptomatik hastalarda % 50 ve 
asemptomatik hastalarda ise %22 olarak bulunmuş.   

Yırtıkların ilerlemesi ile ilgili bir başka çalışma Reilly P 
ve ark tarafından 2003 yılında yapılan kadavra çalışması. Bu 
çalışmada yırtık ilerleyişi biyomekanik olarak araştırılmış. 
Hem ön hem arkada oluşturulan gerginlikle tam kat yırtık-
lar taklit edilmiş, parsiyel eklem yüzü yırtıklarında tendonun 
bursal tarafında tendon içi yırtıklarda ise gerginliğin hem bur-
sal hem eklem tarafında arttığı gösterilmiştir. Araştırmacılar 

bu durumun yırtıkların ilerleyişinin bir nedeni olabileceğini 
vurgulamışlar.

Yine Yamaguchi ve ark 2006 da asemptomatik ve semp-
tomatik omuzlarda ultrason ile yaptıkları incelemelerde has-
taları demografik ve morfolojik özelliklerine göre sınıflandır-
dılar. Sadece tek omuzunda ağrı olan 588 hasta diğer omuzla 
beraber takip edilerek yırtık sıklığı incelendi. Semptomatik 
tam kat yırtığı olan hastaların asemptomatik omuzlarında 
%35,5 tam kat ve %20,8 parsiyel yırtık tespit edildi, %43,7 
asemptomatik omuz ise normal kaldı. Çalışmanın bir başka 
sonucu da 66 yaş sonrası hastaların yaklaşık yarısında bilateral 
rotator manşet yırtığı olduğu ve bu durumun yaşla paralellik 
gösterdiğidir.  

2010 yılında Mall ve ark tarafından yapılan bir başka ça-
lışmada başlangıçta asemptomatik olan sonra ağrı ve fonksi-
yonlarda kötüleşme gözlenen hastalarda tam kat yırtıkların 
büyüdüğü, parsiyel yırtıklarda ise tam kata ilerleme olduğu 
gösterildi. Yine aynı çalışmada yırtıkları daha büyük olan 
asemptomatik hastaların daha kısa sürede semptomatik ol-
dukları gözlendi.    

Bu iki çalışma da yırtıkların zamanla ilerleyebileceği yırtık 
büyüklüğünün gelecekte ağrı gelişimi açısından bir prediktör 
olabileceğini vurgulandı. 

Asemptomatik yırtıkların doğal seyri ilgi çekmekle 
beraber semptomatik yırtıkların takiplerinde neler olduğu da 
bir başka araştırma konusu oldu. Maman ve ark. tam ya da 
parsiyel yırtıklı konservatif izlenen 59 omuzun 11 seri MR 
incelemesininin sonucunu 2009 yılında yayınladılar. Tam kat 
yırtıkların (%52) parsiyel yırtıklara göre (%17) ilerlemeye daha 
eğilimli oldukları ve bu durumun 60 yaş sonrası hastalarda 
daha belirgin olduğu vurgulandı. 18 aydan uzun süreli takipli 
% 48 hastada ilerleme gözlendi ve yırtıkta ilerleme 60 yaş üstü 
hastalarda daha belirgin olarak bildirildi. Atrofi sadece tam 
kat yırtıklı hastalarda görüldü. Yine aynı çalışmada %17 has-
tada yağlı dejenerasyon gelişimi ya da ilerleyişi bildirildi.   

Nihayet beklenen uzun takipli, kohort ve prospektif çalış-
ma yine Yamaguchi ve ark dan geldi. 2015 tarihinde yayınla-
nan bu çalışmaya bir omuzunda asemptomatik manşet yırtığı 
bulunan ve diğer omuzunda ise ağrılı rotator manşet yırtığı 
olan hastalar dahil edildi, semptom gelişim riski, yırtığın iler-
lemesi, kas dejenerasyonu ve bu değişikliklerle ilgili faktörler 
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de değerlendirildi. 224 omuzun takipli olduğu bu çalışmada 
(118 tam kat, 56 parsiyel yırtıklı ve 50 kontrol omuz) ort 5.1 
yıl ultrasonografi ve klinik gözlem ile takip gerçekleştirildi. 
ASES, SST (Simple Shoulder Test) ve VAS gibi fonksiyonel 
omuz skorlamaları yapıldı.  

Çalışmaya dahil edilme kriterleri, bilateral omuz ultraso-
nografi uygulanarak tek taraflı omuz ağrısı olanlar, semptoma-
tik omuzda ağrılı rotator manşet hastalığı olanlar, çalışmaya 
başlarken asemptomatik omuzunda rot manşet yırtığı olanlar 
ve travma hikayesi olmayan ve çalışma boyunca travma epizo-
du geçirmeyen hastalar olarak gerçekleşti. Kontrol grubu bir 
omuzunda ultrasonografi ile rotator manşet yırtığı olmayan 
ve karşı omuzda ağrılı manşet hastalığı olanlar olarak belir-
lendi. Asemptomatik omuzlarında geçmişte yada sonrasın-
da ağrı olanlar, çalışmaya başlama öncesi 3 aylık dönemde 
non-stereoidal antiinflamatuar veya narkotik ilaç kullananlar, 
asemptomatik omuzu etkileyen bir travma geçiren hastalar, 
inflamatuar artiritli  veya asemptomatik omuzda radyolo-
jik artroz mevcudiyeti olan hastalar, asemptomatik omuzda 
subskapularis tendon yırtığı olanlar ve yine asemptomatik 
omuzda çok küçük (<5 mm) parsiyel yırtığı olanlar çalışma 
dışı bırakıldı.  

Sonuç %49 omuzda yırtıkta ilerleme (ort zaman 2,8 yıl) 
görülmüş. Tam kat yırtıkların %61’i, parsiyel yırtıkların %44’ü 

ve kontrol grubunun %14’de yırtık genişlemiş. Cinsiyet ve yaş 
etkili olmamış. 100 omuzda yeni ağrı başlamış (%46). Yırtık 
tipi ağrı gelişimi için büyük risk oluşturmuş. Yeni ağrı oranları 
kontrol grubunda % 28, parsiyel yırtık grubunda % 46 ve tam 
kat grubunda %50 olarak gerçekleşmiş . Bu çalışmada yırtık 
büyümesi omuz ağrısı gelişiminde belirgin bir risk faktörü 
olarak gösterildi. Yırtıkta büyüme olan % 38 hasta asempto-
matik kalırken %63 ağrı gelişti. Yine Cox regresyon analizi 
ağrı gelişen grupta asemptomatik kalan gruba göre yırtığın 
genişleme riskini 1.66 kat fazla sıklıkta olduğunu gösterdi.  
Supraspinatus kası dejeneratif değişiklikleri yırtığın büyümesi 
ile ilişkili olarak yorumlandı. Omuz fonksiyonlarına gelince 
yeni ağrı gelişen tüm omuzlarda değerler düşmüş. Ort VAS 
skoru 3 puan artarken (p<0,05), ort ASES ve SST skorları ise 
sırasıyla 31,9 (p<0,05), ve 14,8 (p<0,05) puan azalmış. 

Doğal sürecin gösterildiği bu çalışmalar ışığında dejene-
ratif manşet yırtıklarının ilerleyici olduğu söylenebilir. Bu yır-
tıklarda ilerleme ve kas dejenerasyonu tam kat yırtıklarda daha 
fazladır. Yırtıkta büyüme ve ağrı anlamlı derecede ilişkilidir. 
Bu sonuçların takip ve tedavi planlama açısından önemli ol-
duğu kanaatindeyiz.  
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Masif Yırtıklarda Konservatif Tedavi 

Ne Zaman?

Uzm. Dr.  Esra Çirci
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul

O
muz artroskopisinin ilerlemesi, temel bilimleri içeren 
araştırmalar ve  ilerleri görüntüleme yöntemleri bu-
lunması nedeniyle rotator manşet patolojilerini daha 

iyi tanıyoruz. Rotator manşet yırtıkları ile ilgili literatürde çok 
sayıda klinik ve deneysel çalışma bulunmaktadır. İdeal teda-
vinin ne olduğu ile ilişkili bildirilmiş yayın daha sayısı azdır. 
Hastanın beklentisi, yaralanma bölgesi, etyoloji tedaviyi plan-
lanmada önemlidir. Semptom yok tedavi gerekir mi cevabı 
netlik kazanmamış bir sorudur. 

Rotator manşet yırtıklarının yaklaşık %40’lık kısmını ma-
sif yırtıklar oluşturmaktadır. Masif yırtıkları tanımlamak, kli-
nik değerlendirmek ve tedavisini planlanmasına yardımcı ola-
bilmek için birçok sınıflandırma tanımlanmıştır. DeOrio ve 
Cofield rotator manşetin antero-posterior yada medial-lateral 
kısmıda 5 cm’den fazla büyüklük bulunmasını durumunda ma-
sif yırtık olarak tanımlamıştır.1 Gerber tarafından ise manşeti 
oluşturan en az iki tendonda komplet yırtık varlığında masif 
yırtık olarak tanımlamıştır.2 Davidson ve Burkhart geometrik 
yırtık paterninin tedavi ve prognozu etkileyeceğini bildirmiş-
lerdir.3 Tedavi yaklaşımında hangi sınıflandırmanın bize daha 
fazla yardımcı olabileceği konusunda ortak bir görüş birliği 
bulunmamaktadır. 

Masif rotator manşet yırtıklarının tedavisi zorluklar içer-
mektedir. Tamir sonrası tekrar yırtık oluşumu masif yırtıklarda 
daha sıklıkla karşılaşılmaktadır. Anatomik olarak manşettin 
bütünlük kaybı yırtığın büyüklüğü her zaman klinik bulgulara 
ve fonksiyonel sonuçlara yansımaz. 

Rotator manşet yırtıkları için uygun olan konservatif teda-
vi seçenekleri arasında aktivite modifikasyonu, kortikosteroid 
omuz eklem içine enjeksiyonu, deltoid ve periskapüler kasları 
kuvvetlendirici egzersizler bulunmaktadır.4 

78 hasta 5 hafta tekrarlayan dexametazon veya sodium 
hyaluronate fonksiyonel değerlendirmede olumlu sonuçlar 
elde edilmiştir.5 Ortalama yaşları 78 olan 22 hasta infiltratif 
hyaluronik asit enjeksiyonu tekrarlayan haftalık 3 enjeksiyon 
sonrası rehabilitasyon programı ile birlikte önemli düzey-
de ağrı azalması, eklem hareket açıklığında artma ve günlük 
aktivitelerde düzelme olduğu bildirilmiştir.6 Masif yırtığı bu-
lunan 19 hastanın 48 aylık takip sonuçlarında konservatif ta-
kip ile omuz fonksiyonel değerlendirmesinde önemli iyileşme 
belirlenmesine rağmen glenohumeral mesafede azalma, yağ-
lı dejenerasyon miktarında artma ve glenohumeral artrozun 
ilerlerdiği tespit edilmiştir. Konservatif takip ile fonksiyonel 
sonuçlarda iyileşme tespit edilmesine rağmen yırtığın prog-
resyonuna ve glenohumeral eklemin artrozunun ilerlemesine 
engel olunamadığı belirlenmiştir.7 Tam kat manşet yırtığının 

konservatif takip sonuçlarının değerlendirildiği takip süreleri 
3.58 ve 7.6 yıl9 olan klinik çalışmalarda, araştırmacılar konser-
vatif takibin uzun süre sürdürülemeyeceği kanaatine varmıştır. 
45 asemtomatik hastanın 5 yıllık takibinde hastaların %51 
2.8 yıllık takip sürecinde semptomatik hale geldiği ve takip 
sürecinde yırtıkta ilerleme olduğu bildirilmiştir. 10

60 yaş ve üstü, kronik yırtığı bulunan, yırtık büyüklüğü ve 
yağlı dejenerasyon miktarı fazla olan, retraksiyonun eşlik ettiği, 
sedanter yaşamı bulunan hastalarda konservatif takip cerrahi 
önerilmeden denenebilir. Konservatif tedaviye tanıt alınması 
durumunda tedavinin devamı tavsiye edilir. Konservatif te-
daviye yanıt alınamaz ise ve  yırtık akut gelişmiş ise cerrahi 
tedavi önerilmektedir. 
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Tenisçi Dirseği

Op. Dr.  Serkan Aykut
Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi El ve 
Üst Ekstremite Cerrahisi Kliniği, İstanbul

Giriş ve Patofizyoloji

Tenisçi dirseği ya da lateral epikondilit  özellikle 30 – 50 

yaşları arasındaki popülasyonda sık görülen lateral dirsek ağ-

rısı sebeplerindendir. Oluş nedeni tam olarak bilinmese de 

patoloji mikroskobik seviyededir. Önceleri enflamasyon sebe-

bi ile oluştuğu düşünülse de eksize edilen dokularda yapılan 

çalışmalarda mukopolisakkarit infiltrasyonu, kemik yapımı ve 

vasküler proliferasyon geliştiği gösterilmiştir. Bu yanıtlar ona-

rım mekanizmasının başladığını ancak tamamlanamadığını 

işaret eder. Daha sık olarak ekstansör karpi radialis brevis’in 

tutulumu görülür. 

Epidemiyoloji, Klinik ve Muayene

Toplumun yaklaşık %1-3’ünü etkileyen tenisçi dirseği ka-

dın ve erkeklerde eşit olarak görülür. Tarihçesinde tanımlan-

ması sırasında tenisçilerin geriye doğru atış yapmaları ile iliş-

kilendirilmeleri nedeniyle “Tenisçi Dirseği” olarak tanımlansa 

da diğer spor dallarında, kolunu ve dirseğini tekrarlayan ha-

reketlerde kullanan mesleklerde ve  ev hanımlarında daha sık 

görülen bir patolojidir. Hastalar genel olarak dirseğin latera-

linden başlayan ön kola yayılan ağrıdan şikayetçidir. Kavrama 

gücü ve objeleri taşıma gücü azalmıştır. Muayene de lateral 

epikondil üzerinde noktasal ağrı ile el bileği ekstansiyonuna 

dirençte ağrıda artma vardır. Dirseğin lateralinin tutan diğer 

patolojilerden ayrılabilmesi dikkatli bir öykü ve detaylı bir fi-

zik muayene ile sağlanır. Tanı genellikle klinik ve muayene ile 

konulabilirken görüntüleme yöntemlerinden en duyarlı olanı 

MR’dır. 

Tedavi

Dinlenme, antienflamatuar tedavi, fizik tedavi, değişik 

enjeksiyon yöntemleri, breysleme, EWST gibi cerrahi olma-

yan yaklaşımlar Tenisçi dirseğinde tedavinin temelini oluştu-

rur. Lateral epikondilitli hastaların çoğunun 1 yıl içerisinde 

semptomları azalarak iyileşebilirlerken tedaviye rağmen dü-

zelmeyen dirençli olgularda cerrahi olarak debridman yapıl-

ması seçeneği ön plana çıkar. Cerrahi tedavi açık, perkütan 

ya da artroskopik olarak uygulanabilir.  Cerrahi açık debrid-

man uzun süredir bilinen güvenli bir yöntem olmakla bera-

ber komplikasyon oranı daha az olan ve daha çabuk iyileşme 

sağlayan artroskopik tedavi de cerrahi tekniklerin ve artrosko-

pik ekipmanların ilerlemesiyle daha sık yapılır hale gelmiştir. 

Kompleks dirsek anatomisi ve ECRB’nin önemli komşuluk-

ları nedeniyle anatominin iyi bilinmesi ve cerrahın daha iyi 

uyguladığı ve kendini güvende hissettiği cerrahi yöntemi uy-

gulaması sinir yaralanması, dirsek instabilitesi, reaktif kemik 

oluşumu ve yetersiz debridmana bağlı tekrarlama gibi ciddi 

komplikasyonlardan kaçınmamızı sağlayacaktır. 

Çıkarım

Lateral epikondilit halk arasında sık görülebilen bir mor-

bidite sebebidir. Dirseğin lateralinde ağrı yapan diğer patolo-

jilerden ayrılması ve cerrahi olmayan yaklaşımların kişiye göre 

planlanarak uygulanması durumunda hastaların çoğu uygun 

şekilde tedavi olurken, tedaviye dirençli olan az sayıdaki olgu-

da cerrahi tedavi ile başarılı sonuç alınabilmektedir.   
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Dirsek Çevresindeki Tuzak Nöropatiler

Prof. Dr.  Mahmut Kömürcü

Sunu planı

 Kubital Tünel Sendromu

 Proksimal Önkol Radial Sinir Kompresyon Nöropatisi

 Proksimal Önkol Median Sinir Kompresyon Nöropatisi 

Kubital tünel sendromu

Ulnar sinir 
 C8 –T1 köklerinin oluşturduğu medial kordun uç dalıdır.

 Kolda brakiyel arterin posteramedialinde, triseps 
medial başı ve korokobrakialis arasında, intermuskü-
ler septumun arkasında devam eder. Humerus medi-
al epikondilinin arkasından geçer,

 Ön kola FKU in iki başı arasından girer ve distale 
doğru FKU ile FDP arasında ilerleyerek Guyon ka-
nalından el bileğine girer.

CTS dan sonra 2. sıklıkta görülür

Kubital tünelde ulnar sinirin yüzeyel pozisyonu, ve dirsek 
fleksiyonu ile gerilimindeki artış sıkışmaya eğilimi artırır.

Dirseğin fleksiyonu ile kubital tünel alanında %55 lik bir 
azalma olduğu ve tünel içi basıncın arttığı, el bilek ekstansiyo-
nu ve omuz abd. nu ile bu basıncın daha çok arttığı gösterilmiş

Dirsekte bası alanları
1. Struthers arkadı

2. Derin brakial fasia ile İMS arasında

3. Medial intermüsküler septum

4. FCU fasiası

5. Osborne fasiası

Nedenleri
 Kitle (Tm, Ganlionlar)

 Osteofitler

 Travma

  Kronik

  Akut (humerus distal uç kırıkları)

 Kubitus valgus

 Triseps medial başı hipertrofisi

 Aksesuar kas

Klinik & muayene
 Dirsek ve önkolda ağrı

 Ulnar dermatomlarda duyu ve innervasyon bozuklukları

 Froment bulgusu

 Jeanne bulgusu

 Pullock belirtisi

 Wartenberg belirtisi

 İleri derecede basıda “pençe el”

Tanı
 Klinik; çok değerlidir. 

 Kubital tünel üzerinde (+) Tinnel bulgusu.

 Çok hassastır ve genellikle bilateral (+) olabilir.

 Nöromotor değerlendirme

 Dirsek fleksiyon testi (60 sn)

 EMG; sıkışmanın seviyesi ya da nöropatileri tanımlamada

Ayırıcı tanı
 Motor nöron hastalığı

 Gullian Barre sendromu

 Servikal diskopati

 Amiyotrofik lateral skleroz

Tedavi
Konservatif
 NSAİ

 Steroid Enj.

 Aktivite değişikliği

 450 ekstansiyonda gece splinti veya yumuşak pedler (%50)

Cerrahi 
 Basit dekompresyon

 Medial Epikondilektomi

 Ulnar sinir anterior transpozisyonu

 Subkutan

 İntramüsküler

 Submüsküler

USER
Highlight
kurum ?
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Cerrahide amaç:
1. Daha kötüye gidişin engellenmesi

2. İyileşme olasılığının ortaya konulması

Basit dekompresyon
 6-10 cm insizyon 

 Medial antebrakial kutanöz sinire dikkat

 İntermusküler septumun altından distale doğru ku-
bital tünel boyunca sinir gevşetilir ve FCU’in iki başı 
arasıda açılır.

 Nöroliz yapılmamalıdır.

 Dirsek hareket ettirilerek distal ve proksimalde bası 
yapabilecek alanlar gevşetilmelidir. 

 Orta derece güçsüzlüğü olan, semptomları yeni baş-
layan, duyu aksiyon potansiyellerinde orta derece 
anormallik olanlarda iyi sonuç

 Dirsek fleksiyonunda ulnar sinir medial epikondil 
üzerine sublukse olursa medial epikondilektomi ya 
da anterior transpozisyon düşünülmelidir.

Medial epikondilektomi
Avantajları
 Basit dekompresyona göre ulnar sinir gerginliğinde 

belirgin azalma olur.

 Basit olması

 Ulnar sinir transpozisyonundan daha az diseksiyon 
gerektirmesi

 Ulnar sinir hasarı riski düşük

Dezavantajları
 Kemikte hassasiyet,

 Dirsek instabilite riski

 El bilek fleksör-pronator kas güçsüzlüğü

 Heterotropik kemik oluşumu

Anterior transpozisyon
 Anterior transpozisyonda sinirin boyunda göreceli 

olarak uzama ve böylece dirsek fleksiyonu ile sinirde 
oluşan gerilimin azalması sağlanır

 Ulnar sinirin anterior transpozisyonunun, bölgesel 
kan akışında belirgin bir düşüşe neden olduğu ve bu 
durumun basit dekompresyonda ya da medial epi-
kondilektomide görülmediği belirtilmiştir. İntranöral 
dolaşım postoperatif dört ile yedinci günler arasında 
normale dönmüştür.

 Anterior transpozisyon; proksimal ve distal olarak 
yeni sıkışma noktaları ??? 

 Ulnar sinire; subkütanöz, submüsküler veya intra-
musküler yeni pozisyon verildiğinde proksimal ya 
da distal yeni sıkışma noktaları oluşturmamak için 
daha fazla proksimal ya da distal açılım gerekli 
olmaktadır.

Subkutanöz anterior transpozisyon
 Subkutanöz transpozisyonda ulnar sinir fleksor-pro-

nator grubun üstüne getirilir 

 Ulnar siniri anterior pozisyonunda tutabilmek ve or-
jinal pozisyonuna dönmesini önleyebilmek amacıyla 
anterior deri flebinin bazı yumuşak dokuları medial 
epikondil üzerindeki fasyaya dikilir

 Hem motor hem duyu defisiti olan yaşlı hastalarda 
önerilir

İntramuskuler anterior transpozisyon
 İntramuskuler transpozisyon fleksor pronator grubun 

içinden ulnar sinirin geçirilmesi ile yapılır. Humerusun 
orta kısmından dirseğe kadar intermuskuler septum 
insize edilir. Ulnar sinir anteriora transpoze edilir

 Bu metodu savunanlar sinir koldan ön kola, subkütanöz 
lokasyonundan daha korunaklı bir pozisyonda geçtiğini, 

 Eleştirenler ise kas içerisine yapılan diseksiyonun daha 
şiddetli skarlaşmaya neden olacağını belirtmektedirler.

Submuskuler anterior transpozisyon
 İnsizyon, daha uzundur. (12-20 cm). 

 Fleksör -pronator kas gurubu medial epikondilin 1-2 
cm distalinden insize edilmiştir

 Ulnar sinir ön tarafa median sinire komşu ve paralel 
olarak transpoze edilmiştir.

 Atış yapan atletlerde,

 Rekurren kubital tunel sendromu olanlarda

Endoskopik gevşetme
 Minimal insizyon

 Erken işe dönüş

 Açık tekniklerin yol açabileceği geniş yara skarı ve 
dirsek eklem kontraktürlerine yol açmaz.

 Med. Epikondil – Olekranon

 Subkutan diss. ( MABC sinire !!!)

 FCU fasiası ve Osborne lig. kesilir

 4mm 30° probe

 Proksimal ve distale 10 cm

Postoperatif komplikasyonlar
 Yetersiz gevşetme

 Perinöral skar

 Medial antebrakial kutanöz sinirin posterior dalının 
zedelenmesi; 

 (önkolda hiperestezi, hiperaljezi, ağrılı cerrahi skar)

 Ulnar sinirin subluklasyonu 

 (bu durumda anterior transpozisyon önerilir)

 Adezyonlar 

 Dirsek medial kollateral ligamentinin hasarı
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KONUŞMACI ÖZETLERİ

Proksimal önkol radial sinir kompresyon nöro-

patisi “radial tunel sendromu”

Tanı
 Kolda ilerleyici yorgunluğun eşlik ettiği ağırlaşma hissi 

 Dirsekten omuza ve/veya boyuna yayılan yanıcı tarz-
da ağrı olabilir.

 Hastaların çoğu etkilenen taraf üzerine döndüklerin-
de uykudan uyanır.

 Uzun süren tedaviye dirençli lateral epikondilit gibi 
kendini gösterebilir. 

EMG de sinirin son dallarının dağıldığı EIP (ekst.indisis 
prop.) artmış polifazik patern görülmesine rağmen çoğunlukla 
normal rapor edilir.  

• Patolojilerin çoğu “Froshe arkı” olarak adlandırılan 
supinatör kasın proksimal fibröz sınırında gelişir.

• PIN saf motor sinir olduğu için başparmak - parmak 
ekstansörleri ve ECU de güçsüzlük beklenir.

• Semptomlar esas olarak PIN dalında bası ile oluşur, 
bu yüzden uyuşukluk görülmez

• Ön kol supinasyonuna direnç uygulanırsa semptom-
lar şiddetlenir.

• Travma ?

• Uzun süre azalmış kas aktivitesin (örn; kırık sonrası) 
takip ettiği uzak bölgelerdeki yaralanmalarla ilişkili 
olarak azalmış venöz dönüş ve ekstremite hareket-
sizliğinin bağ dokusu yanıtını başlatması ile ortaya 
çıktığı düşünülmekte.

Tedavi
 NSAİ

 Steroid enj.

 Giderek ilerleyen ve tedaviye rağmen 3 aydır semp-
tomlarda gerileme olmayan hastalarda cerrahi 
dekompresyon

Dirsek fleksör kıvrımının 1 cm altından, el bileği ekstan-
sörlerinin medialinden long. İnsizyon (insizyon radial sinirin 
yüzeyel duyu dalı yerleşimi üzerindedir.)

• ECRL/ECRB ile Brakioradialis arasındaki klivajdan 
künt diss. ile r. sinirin yüzeyel duyu dalı bulunur, diss. 
sinirin proksimaline doğru ilerletilerek radial sinir 
kökü bulunur. Burada Henry bağı olarak bilinen ra-
dial sinirin çaprazladığı orta büyüklükteki birkaç ven 
bağlanır ve kesilir. (PIN in daha iyi görülmesi için).

• Bu noktada PIN in radial sinirden ayrıldığı Froshe 
arkı olarak bilinen supinator kasın proksimal sınırının 
başlangıcındaki fibröz arkın altından geçtiği görülür. 
Distale doğru geniş bir rezeksiyonla bu ark gevşetilir.

• Dirsek immobilizasyonu gerekmez.

Proksimal önkol median sinir kompresyon nö-

ropatisi “pronator sendromu”
 Proksimal önkol da median sinirin pronator teresin 

altında FDS ortak orjininin başlangıç yerinde sıkış-
ması ile olur.

 Duysal semptomlar pronator teresin distalinde kalan 
FDS in ortak orjinindeki fibröz bandın median siniri 
sıkıştırması sonucu oluşur.

Tanı
 Klinik ve FM

 Sadece AI sinir palsisinde FPL da anormal EMG 
bulguları

 Ön kol derininde devamlı artan ağrı, erken yorulma

 Palpasyonla pronator teres ve FDS başlangıcında 
hassasiyet

 Median sinir trasesinde Tinnel (+)

 Karpal tünelden farklı olarak median sinir palmar ku-
tanöz dalının innervasyon alanında duyu bozukluğu

 Pronator teres zorlanması, el bileği ve parmakların 
fleksiyona zorlanması ile 15-30 sn içinde 1. ve 2. par-
makta, 3. parmağa göre daha fazla uyuşma

 1. parmakta 3. parmağa göre daha fazla uyuşma ol-
ması yaşlı ve ileri evre KTS dışında proksimal nöro-
patiyi gösterir

 Anterior İnterosseöz sinir nöropatisinde elde duyu 
kusuru bulunmaz

 1. parmak interfalangeal, 2. parmak distal interfalan-
gial eklem fleksiyonu bozulur.

 “OK - sign”

Tedavi
 Kas güçsüzlüğü olmadan önkol ağrısı ve duyu bo-

zukluğu olan hastalar uzun süre konservatif tedavi ile 
izlenebilir. Bu daha sonraki dekompresyon ve prog-
nozu etkilemez. 

 Semptomlar sadece birine ait olsa da hem median 
sinir ana gövdesi hem de AI sinir eksplore edilir.

 Olası postop inflamasyona bağlı gelişebilecek komp-
likasyonlar önlenmiş olur.

 Pronator teresin derin başı ve FDS fibröz orjini kesi-
lerek gevşetme yapılır.
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Dirsek Artritleri

Op. Dr.  Afşar Özkut
SB Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

A
rtrit, dirsek ekleminde ağrı sebeplerinden biridir. Ağrı 
şikayeti sıklıkla sinsi bir şekilde başlar ve yavaş yavaş 
şiddetinde artış meydana gelir. Ağrıya genellikle hare-

ket kısıtlılığı ve eklem sertliği de eşlik eder. Dirsek ekleminde 
artrit en sık olarak, romatoid artrite bağlı olarak ortaya çıkar-
ken posttravmatik artrit  ve daha nadir olmak kaydıyla primer 
osteoartrite bağlı olarak da görülebilir.

Konservatif tedavi yöntemleri arasında NSAİİ ler, eklem 
içi enjeksiyonlar fizik tedavi ve breysleme yer almaktadır. Bu 
tedavi yöntemleri işe yaramaz ise hastanın yaşı, beklentileri, 
aktivite seviyesine göre farklı cerrahi tedavi yöntemleri uy-
gulanabilir. Genç aktif hastalarda artroskopik veya açık si-
novektomi + debridman ile interpozisyon artroplastisi uygun 
seçenekler arasında yer alırken yaşlı hastalarda, ileri derecede 
dejeneratif artrit mevcut olan hastalarda total dirsek artroplas-
tisi tatminkar sonuçlar vermektedir. 
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S Ö Z L Ü  B İ L D İ R İ L E R

Çalışma için gerekli etik kurulu onayı alındı. Bu kriterlere uyan 
24 hastanın prospektif olarak toplanan verileri, retrospektif olarak 
değerlendirildi. Cerrahi teknikte, standart ve ek olarak distal lateral 
portal kullanılarak, transosseöz implant Sharc-FT (NCS Lab, Carpi, 
Italy) ile artroskopik tamir uygulandı. Tüm hastalarda akromiyoplas-
ti, 4 hastaya biseps tenatomisi, 7 hastaya biseps tenodezi ve 8 hastada 
akromiyoklaviküler ekleme coplaning uygulandı. Ameliyat sonası 
tüm hastalara standart bir rehabilitasyon protokolü uygulandı. Tüm 
hastalar, bir ay süre ile 20° abduksiyonda omuz askısı kullandı. Pasif 
egzersizlere 15. günde, aktif yardımlı egzersizlere 30. günde ve aktif 
egzersizlere 45. günde başlandı. Sonuçlar, preoperatif dönem ve son 
kontrolde VAS skoru ve Constant omuz skoru ile değerlendirildi. 
Son kontrolde magnetik rezonans(MR) görüntüleme ile rerüptür 
araştırıldı.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 54,2 (39-67) ve takip süresi 
13,1 (8-20) ay idi. Hastaların 15’i kadındı. VAS skoru preoper-
tif 6.8±0.3 ve son kontrolde 1.1±0.5, Constant skoru preoperatif 
62.4±2.5 ve son kontrolde 88.3±2.6 olarak tespit edildi. Her iki 
skorlamadaki değişiklikler istatistiki olarak anlamlı idi. Hastaların 
2’sinde (%8,3) MR görüntüleme ile rerüptür saptandı.

 Sonuç: Transosseöz rotator manşet tamir tekniğinin etkinliği 
uzun yıllardır bilinmekle birlikte, son yıllarda gelişen teknoloji ile 
birlikte artroskopik tamir yöntemlerinde ciddi ilerlemeler olmuştur. 
Çalışmamızda kullandığımız implant, kortikal fiksasyon ile artros-
kopik transosseöz tamire izin vermektedir. Ankor uygulamamlarında 
yaşanan geri çıkma ve gevşeme gibi sorunları azaltmaktadır. Böylece 
tendon-kemik arasındaki hareketi en aza indirerek iyileşmeyi kolay-
laştırmaktadır. Çalışmamızdaki hastaların erken dönem sonuçlarını 
başarılı olarak değerlendirdik. Ancak tendon iyileşmesinin uzun 
takip sürelerini içeren çalışmalarla değerlendirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Anahtar kelimeler: rotator manşet, artroskopi, transosseöz teknik

SS03

PARSİYEL ROTATOR MANŞET YIRTIKLARI:TAM KATA 

ÇEVİRME SONRASI ARTROSKOPİK TAMİRİN ORTA-

UZUN DÖNEM SONUÇLARI

 Nuri Aydın1,  Bedri Karaismailoğlu1,  Lercan Aslan1,  Mustafa Aşansu2

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Kısmi kalınlıkta rotator manşet yırtıklarında tam kata 
çevirerek tamir, insitu tamir veya debridman gibi değişik tedavi yön-
temleri bildirilmiştir. Tendon kalınlığının %50’sini aşan yırtıklarda 
tam kat yırtığa çevirme sonrasında tamirle ilgili başarılı sonuçlar 
bildirilmiştir. Ancak bu yöntemin orta ve uzun dönem tamir sonuç-
larıyla ilgili yeterli veri bulunmamaktadır. Çalışmamızda artroskopik 
olarak tam kat yırtığa çevrilerek tamir edilen bursal yüz parsiyel 
rotator manşet yırtıklarının orta-uzun dönem fonksiyonel sonuçları 
değerlendirildi.

Yöntem: 42 hasta (31 kadın, 11 erkek) çalışma kriterlerine uygun 
bulundu. Hastaların ortalama yaşı 44 (27-69 yaş) idi. Beş hasta 
dominant olmayan taraflarından, diğerleri ise dominant tarafların-
dan opere oldu. Yırtığın büyüklüğü hesaplanırken, manyetik rezo-
nans görüntülemenin(MRG) koronal kesitinde yapışma bölgesinden 
ayrılmış tendonun kemik üzerindeki ayak izinin uzunluğu kullanıldı. 
MRG’de tendonun yapışma yerinin %50’sini aşan parsiyel yırtık 
varlığı, konservatif tedaviye yanıtsızlık, akromioklavikular patoloji 
yokluğu ve daha önce omuz cerrahisi geçirmemiş olma, çalışmaya 
dahil edilme kriterleri olarak alındı. Parsiyel yırtık, tam kat yırtığa 
çevrildikten sonra tamir yapıldı. Hastalara standart post-operatif 

SS01

TAM KAT RÜPTÜRE SUPRASPİNATUS TENDONUNDA 

RETRAKSİYON MİKTARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE 

KAS ATROFİSİ İLE KORELASYONU

 Egemen Altan1,  Alaaddin Nayman2,  Sadettin Çiftci1,  Mehmet Uğur 
Özbaydar3,  Mustafa Karahan3

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
3Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Supraspinatus tendonunun tam kat rüptüründe tendonun 
retraksiyon oranını etkileyen birçok faktör vardır. Bu çalışmada, ret-
raksiyon oranı ve kas atrofisinin korelasyonu ve eşlik eden patoloji ve 
semptom sürelerinin kas üzerine etikisini araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: Omuz MRG incelemelerinde supraspinatus tendo-
nunda tam kat rüptür olan ve buna bağlı ağrı şikayetleri olan 58 
hasta çalışmaya dahil edildi. Supraspinatus tendonunda retraksiyon 
miktarı, kas atrofisi, eşlik eden infraspinatus ve subskapularis tendon 
patolojileri omuz MRG görüntüleri ile değerlendirildi. Ayrıca hasta-
ların semptom süreleri 3 aydan az ve 3 aydan fazla şeklinde gruplan-
dırılarak bulguların semptom süreleri ile ilişkileri de değerlendirildi.

Bulgular: Supraspinatus tendonunda retraksiyon miktarları 3 
ile 41 mm arasında değişmekte idi (Ortalama=19.0 mm). Ortalama 
supraspinatus kas alanı 29 ile 529 mm2 arasında değişmekte idi 
(Ortalama=247.6 mm2). Supraspinatus tendon retraksiyonu ile 
kas alanı arasında anlamlı negatif korelasyon saptandı (r=0.623). 
İnfraspinatus tendon patolojilerinin her tipi ile tendon retraksiyonu 
ve kas atrofisi arasında anlamlı farklılık bulundu (p<0.05). Bununla 
birlikte, subskapularis tendonunda tendinozis ve tam kat rüptür ile 
istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmadı. Ancak, farklı semptom 
süreleri ile kas atrofileri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
bulundu (p<0.05).

Çıkarımlar: rotator manjet bir ünite olduğu için kaslardan bir 
tanesindeki patoloji diğerlerini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bu 
çalışmada infraspinatus kasının tüm patolojilerinin (tendinozis, 
parsiyel ve tam kat rüptür) ve subskapularis kasının parsiyel rüptür-
lerinin supraspinatus kas alanını olumsuz etkilediği gösterilmiştir. 
Ayrıca septom süresi 3 aydan uzun olan hastalarda kas alanının daha 
düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu veriler ışığında tam kat supras-
pinatus tendon rüptürlerinde, kas atrofisi ve eşlik eden patolojilerle 
birlikte yağlı dejenerasyonun ilerlemesi nedeniyle erken tedavinin 
faydalı olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: supraspinatus, rotator, tendon, rüptür, retraksiyon, 
dejenerasyon

SS02

ROTATOR MANŞET YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK 

TRANSOSSEÖZ TEKNİKLE TEDAVİSİ

 Ahmet Fırat1,  Osman Tecimel1,  Mehmet Armangil2,  Mehmet Emin Şimşek1, 
 Dilek Öztaş3

1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Amaç: Çalışmamızın amacı, artroskopik transosseöz teknikle 
tedavi ettiğimiz rotator manşet yırtıklı hastaların sonuçlarını 
değerlendirmekti.

Yöntem: Çalışamaya izole supraspinatus veya infraspinatus 
uzanımlı supraspinatus yırtığı olan hastalar dahil edildi. Subscapularis 
yırtığı, donuk omuzu ve instabilite olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. 

Sözlü Bildiriler 1 - Rotator Manşet
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SS05

BMP-2/BMP-12 YÜKLENEN İLAÇ TAŞIMA SİSTEMİ 

TENDON-KEMİK İYİLEŞMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR Mİ? 

 Mehmet İşyar1,  Seyit Ali Gümüştaş2,  İbrahim Yılmaz3,  Duygu Yaşar Şirin4, 
 Ahmet Güray Batmaz1,  Mahir Mahiroğulları1

1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
2T.c. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Tekirdağ.
3T.c. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi, Farmakovijilans, Materiovijilans ve Akılcı İlaç Kullanım 
Ekibi, Tekirdağ
4Namık Kemal Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, Tekirdağ

Amaç: Sodyum tetra borat ve amidon ile çapraz bağlanması 
ayarlanarak içerisine iki ayrı tabakada kemik morfojenik protein-2 
ile -12 emdirilmiş, enjekte edilebilir hidrojellerin, tendon- kemik 
dokularına ait hücreleri prolifere edip etmedikleri sorusuna moleküler 
düzeyde yanıt aranması amacıyla gerçekleştirildi. 

Yöntem: Kontrol grubu olarak içerisine büyüme faktörleri 
emdirilmeyen boş hidrojeller kullanıldı. Şişme, sıcaklık ve pH 
testlerinden geçen tasarım cerrahi tekniğe uygunluk açısından 
değerlendirildikten sonra, çevresel taramalı elektron mikroskobisi 
altında morfolojik olarak değerlendirildi. Daha sonra içerisine 
emdirilen büyüme faktörlerinin kontrollü olarak uygulandığı 
bölgede, ortama salacağı miktarların hesaplanması için 
UV-spektrofotometrik yöntemler kullanıldı. Farmakokinetik salım 
formülasyonu hesaplanan hidrojellerin biyouyumluluğu test edildi. 
Bunun için primer tendon ve kemik hücre kültürleri hazırlandı. 
Tabana yapışma gösteren ve immun akış sitometrisi ile hücre 
yüzey antijenleri değerlendirilen örnekler, Thoma lamında sayılarak 
wellere ekildi. Birinci, yedinci, 14. ve 21. günlerde ELISA cihazı 
yardımı ile 490 nm absorbansda, mitokondriyal aktivite üzerinden 
hücre toksisite canlılık ve proliferasyon testi gerçekleştirildi. Eş 
zamanlı olarak gruplar arasında agrekan, ve tip I kolajene ait ifade 
artışları moleküler düzeyde kıyaslandı. İmmun akış sitometri ile 
osteoblastik aktivite göstergesi sonrasında osteojenik farklılaşmanın 
değerlendirilmesi alizarin kırmızı boyası kullanılarak gerçekleştirildi. 
İstatistiksel değerlendirmelerde Varyans Analizi (ANOVA) sonrası, 
farkların anlamlı olup olmadığı post-hoc testlerden Tukey ile değer-
lendirildi. Alfa anlamlılık değeri 0,05 olarak kabul edildi.

Bulgular: Kemik morfojenik protein-2 ve -12 emdirilen hidrojel 
örneklerinde tendon ve kemik dokuya ait fenotipik ve genetik 
moleküler belirteçlerinin daha fazla ifade edildiği ve bu sonuçların 
istatistiksel olarak anlamlı olduğu raporlandı (p=0.00).

Sonuç: Bu in-vitro araştırma sayesinde tendon ve kemik dokusu 
hücrelerinin proliferasyonlarını sağlıklı bir şekilde arttıran prototip 
tasarım elde edilmiştir. Bu tasarım; çift lümenli enjektörler ile hasar 
oluşturulan canlı memeli deneklere uygulandıktan sonra, rotator 
manşet-tendon-kemik iyileşmesine katkı sağlayıp sağlanamayacağı 
ivedi araştırılmalıdır. Bu tür prototip sistemlerin hedeflendirilmiş-
ilaç (target-therapy) tedavilerine ön ayak olabileceği inancındayız. 

Anahtar kelimeler: Enjekte edilebilir hidrojel, kemik morfojenik protein, 
kontrollü salım, omuz cerrahisi, peptid yapılı ilaçların taşınması.

SS06

1-3 CM ARASI MANŞET YIRTIKLARINDA TAM 

ARTROSKOPİK VE ARTROSKOPİ YARDIMLI MİNİ-AÇIK 

TAMİR YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 Özgür Karaman1,  Tahir Mutlu Duymuş1

1S.B. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Bu çalışmada retrakte olmamış rotator manşet yırtığı tanı-
sıyla artroskopik ve artroskopi yardımlı mini-açık yöntemle rotator 
manşet tamiri yapılan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi.

rehabilitasyon protokolü uygulandı. Prospektif olarak toplanan 
bilgiler retrospektif olarak incelendi.Değerlendirmeler Constant 
skorlamasına göre yapıldı. İstatistiksel incelemede Paired Sample T 
testi kullanıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 45 aydı (24-67 ay). Ortalama 
Constant skoru ameliyat öncesi 39 puandı (20-68 puan). Ameliyat 
sonrası son takipte 90 puana(61-100 puan) yükseldi(p=0.0001). Yaş, 
cinsiyet ve dominant taraflar göz önüne alınarak yapılan değerlendir-
melerde anlamlı istatistik farklılık saptanmadı. Hastaların yüzde 93’ü 
sonuçtan memnun bulundu. Gereklilik halinde aynı ameliyatı olmak 
isteyeceklerini bildirdiler.

Sonuç: Tam kata çevrilme sonrası artroskopik olarak tamir edi-
len parsiyel rotator kılıf yırtığı hastalarının fonksiyonel durumlarında 
orta-uzun dönem takip sonucunda anlamlı iyileşme saptandı.

Anahtar kelimeler: parsiyel yırtık, rotator kılıf, artroskopi, tamir

SS04

KRONİK RETRAKTE ROTATOR MANŞET YIRTIĞINDA 

MİKROKIRIK KEMİK İLİĞİ STİMÜLASYONUN TEK SIRA 

TAMİR İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİSİ

 Kerem Bilsel1,  Fatih Yıldız1,  Mehmet Kapıcıoğlu1,  Anıl Pulatkan1,  Gökçer 
Uzer1,  Mehmet Elmadağ1,  Ergun Bozdağ2

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi

Amaç: Omuz rotator manşet yırtıklarının tamirinde adjuvan 
tedavi olarak uygulanabilen kemik iliği stimülasyon metodu olan 
mikrokırık yönteminin, tendon iyileşmesi üzerine olumlu etkisinin 
olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada konvansiyonel tamir yöntemi 
ile ek olarak mikrokırık uygulanmış tamirin sonunda elde edilen 
tendon-kemik iyileşmelerinin histolojik ve biyomekanik olarak kar-
şılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: Dokuz tavşanın bilateral subskapularis tendonu tam 
kat kesilip masif yırtık modeli oluşturuldu ve sekiz hafta beklendi. 
Sekizinci haftada tavşanlar tekrar ameliyat edilerek sağ omuzlarına 
ayak izinde medialize olarak bir adet sutur anchor ile sadece tamir 
ve sol omuzlarına tamire ek olarak ayak izi bölgesi lateraline mik-
rokırık işemi uygulandı. Tamir sonrası 8. haftada sakrifiye edilen 
deneklerin iki çift omuzu histolojik incelenmeye alındı. Kalan 7 
çift omuzun subscapularis tendonları İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makina Fakültesinde biyomekanik olarak test edildi. Proksimal 
humerus ve subskapularis tendonu özel tutucular ile test cihazına 
adapte edildikten sonra 1 Hz frekansta 5-50 N değerleri arasında 
öncelikle 10 tekrarlı yükleme yaptırıldı, ardından numuneler yüksüz 
duruma getirilip 1 mm/dakika hız ile hasar görene kadar çekme tes-
tine devam edilerek tendonda yetersizlik oluşuncaya kadar yüklenme 
uygulandı. Elde edilen datalardan yük-deplasman eğrileri çizilerek 
her iki grubun dayanıklılıkları karşılaştırıldı.

Bulgular: Makroskopik olarak tüm omuzlarda subskapularis 
tendonunun küçük tüberkül ile devamlılığı ve iyileşme gözlendi. 
Kopma, yalnızca tamir yapılan grupta avülziyon kırığı seklinde (n=1), 
kemik-tendon iyileşme bölgesinden (n=1) ve iyileşme bölgesinin 
hemen medialinde tendondan (n=5), ve mikrokırık yapılan grupta 
avülziyon kırığı seklinde (n=1) ve kemik-tendon iyileşme bölgesinin 
hemen medialinde tendondan (n=6) gerçekleşti. Yalnızca tamir yapı-
lan grupta ortalama kopma kuvveti 102,9 N (59.7 N–137,3 N) iken 
tamir ile birlikte mikrokırık uygulanan grupta ise ortalama kopma 
kuvveti 148,5 N (104,5 N–186,9 N) olarak bulundu.

Çıkarımlar: Omuz rotator manşet yırtıklarının tedavisinde, 
tamire ilave olarak kemik iliği stimülasyon yöntemlerinden olan 
mikrokırık yönteminin uygulanması kemik-tendon iyileşmesinin 
kalitesini arttırmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Rotator manşet, yırtık, mikrokırık, kemik iliği 
stimülasyonu
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göstermektedir. MR ölçümlerinde ortopedi uzmanları (κw: 0,335), 
radyoloji uzmanlarına (κw: 0,814) kıyasla yırtık tiplendirmesinde 
daha düşük bir uyum göstermişlerdir. Koronal planda yırtık büyük-
lüğü arasında ortopedi ve radyoloji uzmanları arasında fark yok-
ken (Ortopedi: 9,66±5,45; Radyoloji: 8,77±8,65; p=0,129), sagittal 
planda ortopedi uzmanları yırtık genişliğini daha büyük ölçmüştür 
(Ortopedi: 9,85±5,36; Radyoloji: 7,72±6,8; p=0.001). Ameliyat 
sırasında ölçülen yırtık genişliği (28,47 ± 9,85 mm), ortopedi ve 
radyoloji uzmanları tarafından ölçülen yırtık ve ödem genişliğinden 
(Yırtık: 14,09±6,9 mm, Ödem: 8,88±6,2 mm) anlamlı olarak yüksek 
bulunmuştur. Video kayıtlarında belirlenen yırtık tipi ile ortopedi ve 
radyoloji uzmanlarının MR kayıtlarında belirledikleri tipler arasında 
korelasyon olmadığı görülmüştür (sırasıyla p=0,145 ve p=0,268). 
Yırtık genişlikleri arasında ise zayıf düzeyde ilişki mevcuttur (sıra-
sıyla r=0,327, p=0.001 ve r=0,287, p=0,006).

Tartışma: Ameliyat öncesinde MR kullanılarak ölçülen yırtık 
genişliği ve ameliyat sırasında debridmandan sonra ölçülen yırtık 
genişliği arasında ileri derecede fark gözlenmiştir. Bu fark, yırtıkların 
farklı sınıflandırılmasını gerektirecek düzeydedir. MR ve video yırtık 
genişliği ölçümleri arasında ilişki olmakla birlikte, yaygın kabul edi-
len düzeyin altında olduğu gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: rotator manşet, artroskopi, manyetik rezonans 
görüntüleme

SS08

ARTROSKOPİK SUBSKAPULARİS TAMİRİ: ERKEN 

DÖNEM SONUÇLAR

 Onur Tunalı1,  Ali Erşen2,  Ata Can Atalar2

1Acıbadem Zekeriyaköy Tıp Merkezi
2İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilimdalı

Giriş: Geçtiğimiz yıllarda subskapularis yırtıkları infraspinatus 
ve supraspinatus yırtıklarına göre daha az önemsenmekte ve ihmal 
edilmekteydi. Ancak son yıllarda parsiyel subskapularis yırtıkla-
rının tanısı önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada artroskopik 
subskapularis tamiri yapılan hastaların erken dönem sonuçlarını 
değerlendirdik.

Çalışma planı:: 2013-2015 yılları arasında artroskopik subs-
kapularis tamiri yapılan 14 hastadan takip süresi 6 ayın üzerindeki 
12 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ortalam yaşı 
56,3 (46-75),ortalama takip süresi 10 (6-22) ay olarak saptandı. 
Hastaların 1 tanesinde izole subskapularis yırtığı varken, 11 tanesin-
de eşlik eden supra-infraspinatus yırtığı bulunmaktaydı. Hastalarda 
subskapularis tamiri düğümsüz ankorla yapılırken, infra-supraspi-
natus tamiri çift sıra ankor ile yapıldı. Hastaların preop ve postop 
Constant ve ASES (Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları) skorları 
değerlendirildi.

 Sonuçlar: Hastaların ortalama constant skoru preop 46,25 (29-
57) iken son kontrollerinde 81,16 (68-92) olarak değerlendirildi. 
Constant skorunda preop değerlerine göre anlamlı artış tespit edildi.
(p<0,05) Hastaların ortalama ASES skoru preop 36,6 (15-51,6) son 
kontrolde 79,8 (64,96-89,9) olarak değerlendirildi. ASES skorunda 
da istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi. (p<0,05) Takip 
edilen 12 hastada herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.

 Çıkarım: Supraspinatus yırtığına eşlik eden veya izole subska-
pularis yırtıklarının artroskopik tamirleri ile erken dönemde klinik 
sonuçlarda ilerleme sağlamak mümkün olmuştur.  

Anahtar kelimeler: Subskapularis, rotator manşet, omuz artroskopisi

Material ve Metods: Retrakte olmamış 1-3 cm boyutunda 
Rotator manşet yırtığı saptanan 45 hastaya (16 erkek, 29 kadın) 
artroskopik yardımlı mini-açık (24 hasta, grup 1) ve tamamen art-
roskopik (21 hasta, grup 2) yöntemle rotator manşet tamiri yapıldı. 
Hastalar ameliyat öncesi fizik muayene, direk radyografi, manyetik 
rezonans görüntüleme ve omuz constant murley skorları ile ameliyat 
sonrasında ise fizik muayene, omuz constant murley skorlaması ile 
değerlendirildiler.

Bulgular: Grup 1 ve grup 2 hastaları kendi içerisinde postop 
fizik muayenede ve constant skorlamalarıında preop değerlere göre 
istatiksel olarak anlamlı düzeyde artmıştır (p=0,001). Gruplar arası 
ortalama artışlar karşılaştırıldığında ise hastalarının postop fizik 
muayene ölçümleri ve Constant skorlamaları açısından aralarında 
anlamlı fark görülmedi. Grup 2 hastaların grup 1’e göre günlük 
yaşama daha erken döndüğü görüldü (p=0,001).

Sonuç: Rotator manşet yırtıklarında, full artroskopik veya art-
roskopik yardımlı mini-açık tamir yöntemlerinin uzun dönem klinik 
ve fonksiyonel sonuçlar açısından fark olmadığı, fakat full artrosko-
pik tamir yapılan hastalarda, günlük yaşama dönüş süresinin daha 
kısa olduğu kanaatine varıldı.

Anahtar kelimeler: rotator cuff repair, miniopen, tamamen artroskopik

SS07

MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMENİN 

DEBRİDMAN SONRASI ROTATOR MANŞET YIRTIK 

BOYUTLARINI ÖNGÖRME HASSASİYETİ

 İlker Eren1,  Hakan Özben1,  Caner Günerbüyük1,  Özgür Koyuncu2, 
 Murat Serhat Aygün3,  Edip Hatipoğlu3,  Mehmet Demirhan1

1Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2Amerikan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
3Koç Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Bölümü

Giriş: Manyetik rezonans görüntüleme (MR), rotator manşet 
yırtık anatomisini yüksek hassasiyeti ile ortaya koyan altın standart 
görüntüleme yöntemidir. Ancak, tendon dejenerasyonu tamir önce-
sinde debridman ihtiyacı yaratmakta ve bu durum yırtık boyutlarını 
ameliyat sırasında önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu çalışmanın 
amacı, ameliyat öncesinde MR ile ölçülen yırtık boyutunun, tamir 
öncesi yapılan debridman sonrasındaki ölçümler ile ilişkisini ortaya 
koymaktır.

Hastalar ve Yöntem: Retrospektif olarak rotator manşet yırtığı 
tanısı ile artroskopik tamir ameliyatı yapılan 290 hasta arşiv kayıtları 
kullanılarak taranmış, yeterli MR ve ameliyat video kaydı bulunan 
131 hasta detaylı olarak incelenmiştir. Travmatik yırtıklar, kalsifiye 
tendinit ile ilişkili yırtıklar, izole subscapularis yırtıkları ve revizyon 
cerrahileri çalışma dışında bırakılmıştır. Çalışmaya dahil edilen 60 
omuza ait (32 adın, 28 erkek; ortalama yaş 55,15 [35 – 73]) video 
kayıtları 2 ortopedi uzmanı, MR kayıtları farklı 2 ortopedi uzmanı 
ve 2 radyoloji uzmanı tarafından incelenmiştir. İncelemeler, video 
kayıtlarında yırtık genişliği ve tipi, MR kayıtlarında sagittal ve 
koronal planlarda yırtık genişliği ve tipi üzerine gerçekleştirilmiştir. 
Üç grup değerlendirici arasındaki ve farklı disipler arasındaki uyum 
sınıf içi korelasyon katsayısı (ICC) ve kappa katsayısı ile, video ve 
MR yırtık genişliği arasındaki ilişki t-test ve korelasyon katsayısı ile 
incelenmiştir. 

Sonuçlar: Video ölçümlerinde ortopedi uzmanlarının (ICC: 
0,861), MR ölçümlerinde ortopedi uzmanlarının (ICC: 0,742 
– 0,903) ve MR ölçümlerinde radyoloji uzmanlarının (ICC: 
0,942 – 0,979) sınıf içi korelasyon katsayıları uyumlu olduklarını 



56 9. Omuz ve Dirsek Cerrahisi  Kongresi

S Ö Z L Ü  B İ L D İ R İ L E R

semptom, fonksiyon kaybına sebep olmakta, cerrahi grup ve konser-
vatif takip edilen kısalık olmayan gruplarda ise bu bulgular anlamlı 
değildi. Kırık hattındaki açılanma klinik olarak skapular diskinezise 
sebep olmakta, bunun sonucunda fonksiyonda olumsuz etkilenme 
görülmekteydi. Açılanma olmayan hastalarda bu problem saptanma-
mıştır. SF36 ile SPADI türü skorlar arasında yüksek düzeyde güçlü 
korelasyon mevcuttu. İzokinetik kas gücü değerlendirmesi tedavi 
grupları arasında anlamlı fark çıkarmasa da hastalara uyguladığımız 
SPADI ve SF36 PCS testleri ile net bir şekilde korelasyona sahipti. 
Sonuç olarak klavikula orta diyafiz kırıklarında konservatif ve cerrahi 
tespit yöntemleri tedavide kullanılabilirler. Hastanın genel durumu, 
kırığın şekli, kemiğin durumu, cerrahın bilgi ve tecrübesi tedavide 
tercih edilecek yöntemi belirlemektedir. Literatürde bu kırıklarda 
skapulotorasik eklem ilişkisindeki bozulmayı direk ölçen başka bir 
yayın olmaması, izometrik ölçümün omuz skorlaması ve fonksiyonel 
sonuçlarla karşılaştırıldığı tek bir yayın bulunması çalışmamızın lite-
ratüre anlamlı etki sağlayacağının göstergesidir. Bütün olarak değer-
lendirildiğinde cerrahi tedavinin tercih edilebilirliğinin gün geçtikçe 
arttığı ve yayınımızın bunu destekler nitelikte olduğu gösterilmiştir.

Anahtar kelimeler: Klavikula kırığı, Orta diyafiz, İzokinetik test, SPADI, 
SF36

SS10

DELTOİD SPLİT MİPO ERKEN DÖNEM SONUÇLARI; 

KALKAR VİDASI ÇELİŞKİSİ 

 Taner Bekmezci1,  Egemen Altan2,  Serdar Kamil Çepni1,  Selim Muğrabi1, 
 Serkan Aykut3,  Ayhan Kılıç1

1Acıbadem Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Kliniği

Amaç:Parçalı proksimal humerus kırıklarının minimal inva-
ziv girişimle, kalkar vidası kullanılmadan tespitinin erken dönem 
sonuçları.

Yöntem: 2013-2015 yılları arasında 20 hasta, proksimal humerus 
kırığı nedeniyle, minimal invaziv açılımla kilitli plak-vida kullanıla-
rak ameliyat edildi. Proksimalde 5 cm’lik deltoid split kesi ve distalde 
3 cm’lik kesi gerçekleştirildi. Kırık dizilimini takiben, deltoid kas 
grubu ve aksiller sinir altından tünel oluşturularak anatomik 5 delikli 
proksimal humerus plağı yerleştirildi. (Figür 1-2-3) Kalkar vidaları 
kullanılmadı. 6 hastada valgus impaksiyon kırığı, 14 hastada ise 
sagittal planda prokurvatum veya koronal planda varus deformitesi 
ile karakterize kırık mevcuttu. Valgus impaksiyonu bulunan 6 has-
tanın 3’ ünde, prokurvatum-varus kırıklı1 hastada kortikokansellöz 
allogreft uygulandı. Cerrahi sonrasında 3 hafta kol askısı ile birlikte 
aktif yardımlı pasif hareket egzersizleri uygulandı. Takipte 3, 6, 12, 
16. haftalarda A-P ve skapula lateral grafiler çekildi ve eklem hareket 
açıklıkları değerlendirildi. 

Bulgular: Ortalama takip süresi 15(4-32) aydı. Ortalama kayna-
ma süresi 3.9 aydı. Hastalarda enfeksiyon, kaynamama gözlenmedi. 
2 hastada B2 vidasında ameliyat sonrası erken dönemde migrasyon 
izlendi. Hastaların hareket kısıtlılığı nedeni ile sırasıyla 6 ve 8. 
aylarda vidalar çıkarıldı ve anestezi altında eklem mobilizasyonu 
gerçekleştirildi. 2 hastada, 6 ay devam eden, geçici anterior deltoid 
yetmezliği izlendi. Hastaların öne elevasyon, abdüksiyon, adduksiyon 
ve dış rotasyon hareketlerinde sırası ile ortalama; 4 (0-15), 8 (0-15), 
5 (0-10) derece kayıp gözlendi. ortalama Constant-Murley skoru 
82 (72–100) olarak saptandı.(1) Karşı omuza göre düzeltilmiş skora 
göre 15 hastada mükemmel sonuç, 5 hastada iyi sonuç elde edildi.(2)

SS09

KLAVİKULA ORTA DİYAFİZ KIRIKLARINDA 

KONSERVATİF VE CERRAHİ TEDAVİNİN KLİNİK, 

FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK KARŞILAŞTIRILMASI

 Mehmet Rauf Koç1,  İsmail Hakkı Korucu1,  Şevket Yalçın2,  Mustafa Özer1, 
 Ali Sallı2,  Oğuzhan Pekince1

1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Amaç: Çalışmamızda erişkin orta şaft klavikula kırıkları cerrahi 
ve konservatif tedavi sonuçlarının; klinik, fonksiyonel ve radyolojik 
açıdan karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Kliniğimizde Mart 2012-Mart 2015 tarihleri arasında 
klavikula orta diyafiz kırığı nedeni ile tedavi edilen 95 hasta retros-
pektif olarak incelendi. Konservatif ve cerrahi tedavi uygulanmış 
hastalar gruplara ayrılarak takiplerinde; klinik, fonksiyonel ve rad-
yolojik olarak değerlendirildi. Kırıkların sınıflandırılmasında AO 
sınıflandırma sistemi kullanıldı. Klavikulanın aksiyel ve anteropos-
terior (AP) planda açılanmaları (Figür 1-2), skapulotorasik eklemin 
açılanması radyolojik olarak değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar 
“Shoulder Pain and Disability Index (SPADI)” ve “short form 36 
(SF36)” sorgulama yöntemleriyle ve izokinetik kas gücü ölçümleri 
(Figür 3) ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 42,5 (18-70) di. Hastaların 
%72,6’sı (n=69) erkek, %27,4’ü (n=26) kadındı. 60 (%63,2) hastaya 
konservatif, 35 (%36,8) hastaya ise cerrahi tedavi uygulanmıştı. 
Klavikula kırığı hastaların %44,2’sinde (n=42) sağ, geriye kalan 
kısmında ise sol taraftaydı. Klavikulanın aksiyel plan deformitesi 
ile skapulatorasik eklem ağrısı arasında anlamlı ilişki bulundu 
(p=0,058). Kanat skapulası olan hastalarda omuz skapulotorasik 
açısı daha yüksekti. SF36 fiziksel aktivite skoru (PCS) puan orta-
laması kanat skapulası olmayan hastalarda daha yüksekti (p=0,006). 
İzokinetik omuz gücü ölçümleri kanat skapulası olan ya da olma-
yan hastalarda birbirine yakın değerlere sahipti. Skapulotorasik 
açı değişimleri ile tedavi yöntemleri arasındaki ilişki anlamlıydı 
(p=0,021). Açı değişimi olmayanlar cerrahi yöntemde daha yüksek 
orana sahipken (%82,8) açı değişimi pozitif olanların oranı (%33,3) 
konservatif yöntemde daha yüksekti. Kanat skapulası olan has-
talar konservatif yöntem grubunda daha yüksekti (%30). SPADI 
ve SF36 PCS skorlamalarının gruplar arasında anlamlı farklılık 
gösterdiği görüldü. SPADI ağrı (p=0,008), engellilik (p=0,001) ve 
toplam puanları (p=0,002) AP plan deformitesi >0° olan hastalarda 
daha yüksek ortalamaya sahipti. En düşük ortalamalar deformite-
nin olmadığı hastalardaydı. SF36 fiziksel aktivite skoru puanı da 
AP plan deformitesi olmayan hastalarda daha yüksek ortalamaya 
sahipti (p<0,001). İzokinetik test sonuçlarında AP planda deformite 
açısı >0° hastalarda % defisit oranın daha fazla etkilendiği görüldü. 
Eksternal ve internal omuz hareketi izokinetik test gücü yüzde oran-
larının hiçbiri gruplar arasında farklı değildi. SPADI ağrı skorlarının 
gruplar arası farkı anlamlıydı. SPADI ağrı skoru konservatif tedavi 
alan hastalarda daha yüksekti (p=0,018), aynı şekilde SPADI engel-
lilik skoru konservatif tedavide daha yüksekti (p=0,003). Bu nedenle 
toplam SPADI skoru konservatif tedavide daha yüksek olup gruplar 
arasında yaklaşık 5 puanlık fark vardı (p=0,005). SF36 skorlamasının 
fiziksel aktivite güçlüğü bölümü gruplar arasında anlamlı düzeyde 
farklıydı (p=0,003). SPADI sonuçları ile orantılı olarak cerrahi tedavi 
yöntemi uygulanan hastalarda daha yüksekti. Eksternal ve internal 
omuz hareketleri izokinetik test güç yüzde oranları ile SF36 fiziksel 
aktivite skorlamasının normal dağılıma uyduğu (p>0,05) görüldü.

Sonuç: Kısalığın çalışmamızda skorlamaları eksi yönde etkilediği 
bulundu. Kısalığın artması akromiyoklavikular eklem ağrısı, nörolojik 
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Sonuç: Sporcu olmayan tekrarlayan travmatik anterior çıkığı 
olan hastalarda başarılı omuz stabilizasyonunun tek ankor ile sağla-
nabileceği ve bunun hem cerrahi süreyi kısaltacağını hemde daha az 
maliyetli olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: tekrarlayan travmatik anterior çıkık, tek ankor

SS12

KORAKOPLASTİ KARARI KORAKOHUMERAL ARALIK 

ÖLÇÜMÜNE GÖRE ALINABİLİR Mİ?

 Mehmet Çetinkaya1,  Muhammet Baybars Ataoğlu2,  Mustafa Özer3,  Fatih 
İlker Can2,  Tacettin Ayanoğlu2,  Toygun Kağan Eren2,  Ulunay Kanatlı2

1Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
3Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç: Korakohumeral aralık (KHA) ile subskapularis tendon 
yırtıkları arasındaki ilişki hala tartışma konusudur. KHA ölçümle-
rinin yapıldığı bazı çalışmalar bulunmakla birlikte, ölçüm sonuçları 
arasında büyük farklar görülmüştür. Biz bu çalışma ile, kişiler arasın-
da ölçümler açısından fark olup olmadığını ve korakoplasti endikas-
yonu koyabilmek için bir eşik değer belirlenip belirlenemiyeceğini 
ortaya koymayı hedefledik. 

Yöntem: Retrospektif olarak tasarlanan bu çalışmada 219 hasta 
bulunmaktadır. Hastalar Şubat 2004 ve Haziran 2015 arasında Gazi 
Üniversitesi Hastanesi’nde tek bir cerrah tarafından (U.K.) omuz 
artroskopisi uygulanan 2013 hasta arasından seçilmiştir. Bu 2013 
hasta içinde 141 adet subskapularis tamiri yapılan hasta bulun-
muştur. Bu hastalar, diğer nedenlerle omuz artrroskopisi uygulan-
mış ratgele seçilen 78 hastalık kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır. 
Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) tetkiklerinde hastaların 
transvers ve sagittal oblik kesitlerinde KHA ölçümleri yapılmıştır. Bu 
aralık daha önce bu kesitlerde korakoid ile humerus başı arasındaki 
en kısa mesafe olarak tanımlanmış bulunmaktadır. Sonuçlar SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences, Version 21.0) programı kul-
lanılarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: 219 hastanın 149’u (% 68) kadın, 70’i (%38) erkek, 
ortalama yaşı ise 57.01 ± 10.65 olarak bulunmuştur. Kontrol ve 
çalışma grupları arasında yaş ve cinsiyet bakımından istatistiksel 
olarak fark bulunmamıştır. Ortalama KHA ölçümleri transvers 
kesitlerde kontrol ve çalışma grupları için sırasıyla 8.65 ve 8.22 
sagittal kesitlerde ise sırasıyla 8.70 ve 8.12 olarak bulunmuştur. 
Ortalamalar arasında Mann-Whitney-U testine göre transvers 
kesit ölçümlerinde fark bulunurken (P=0.047), sagittal oblik kesit 
ölçümlerinde fark bulunamamıştır (P=0.170). 

Sonuç: Ortalama KHA ölçümleri transvers kesitlerde anlam-
lı olarak farklı olmakla birlikte, literatürdeki yayınların tersinde, 
kontrol ve çalışma grubu ortalamaları arasında çok büyük bir fark 
olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak bu çalışmayla eşik değer belir-
lemenin yanlış olacağı kanaatine varılmıştır. Korakoplasti kararı 
ameliyat öncesinde fizik muayene ve ameliyat sırasındaki artroskopik 
muayeneye göre verilmelidir.

Anahtar kelimeler: Rotator manşet rüptürü, omuz artroskopisi, subskapula-
ris, manyetik rezonans görüntüleme

Sonuç: Proksimal humerus kırıklarının cerrahi tedavisinde, 
kilitli plak vida uygulamaları, minimal invaziv açılıma doğru evrim-
leşmektedir.(3) Seçilmiş vaka grupları ile yapılan minimal invaziv 
açılımın deltopektoral açılıma göre erken dönem işlevsel skorla-
rının daha üstün olduğu vurgulanmaktadır. (4) Bununla birlikte 
minimal invaziv açılım, plak yerleşimi ve alt sıra vidalarının (D-E) 
uygulanması sırasında aksiller sinire yakın çalışmayı gerekmektedir. 
Proksimal humerus kırıklarında, kalkar vidalarının tespit sertliğini 
arttırdığına ait bulgular olsa da, kalkar vidası kulanmanın tespit 
sertliğinde klinik anlamı tartışmalıdır.(5-6-7) Kalkar vidası uygula-
madan tamamladığımız deltoid split minimal invaziv tespitlerimizde 
tespit kaybına bağlı kaynamama yada yanlış kaynama izlenmedi. 
Minimal invaziv deltoid split açılım ile 4 hastada geçici aksiller 
sinir disfonsiyonu gözlemledik. Erken hareket başlanmasına rağ-
men tespit yetmezliği yaşanmayan vaka serisi, aksiller sinir ilişkisi 
oluşturabilecek kalkar vidalarının kullanılmasının zorunlu olmadığı 
yönünde umut vericidir. 

SS11

SPORCU OLMAYAN TEKRARLAYAN TRAVMATİK 

ANTERİOR OMUZ ÇIKIKLI HASTALARDA TEK ANKOR 

İLE STABİLİZASYON YETERLİ Mİ?

 Mehmet Gem1,  Eyyüp Serdar Yalvaç1,  Ulunay Kanatlı2,  İlhami Şahin3,  Ekin Sucu4

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
3Bismil Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
4Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Tekrarlayan travmatik anterior omuz çıkıklarında artros-
kopik olarak ankor ile stabilzasyon son yıllarda oldukça sık kulla-
nılan bir yöntemdir. Artroskopik olarak tedavi edilen bu çıkıklarda 
optimum ankor sayısı birçok cerrah tarafından 3 ankor kullanılarak 
yapılmaktadır. Bu çalışmada sporcu olmayan tekrarlayan travmatik 
anterior çıkığı olan hastalarda tek ankor kullanılarak purse-string 
yöntemiyle tedavi edilen hastaların kısa dönem sonuçlarını incele-
meyi amaçladık. 

Materyal-Metod: Bu çalışmada tekrarlayan travmatik anterior 
omuz çıkığı nedeniyle tek ankor kullanılarak purse-string yöntemiy-
le artroskopik stabilizasyon yapılan ortalama 14,64 aylık takibi olan 
28 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların 27’si (%96,4) erkek, 
1’i (%3,6) kadın olup, yaş ortalaması 25.46(14-36) idi. Hastaların 
meslek olarak dağılımları; 9 tanesi (%32,1) memur (polis, asker ve 
devlet dairesinde çalışanlar), 6 tanesi(%21,4) öğrenci, 5 tanesi(%18) 
işçi ve 8(%28.8) tanesi de ticaret ile uğraşmaktaydı. Hastaların 
1(%3,6)’inde kemik bankart, 3(%10,8)’ünde ALPSA, 5(%18)’inde 
SLAP lezyonu(SLAP1:2, SLAP2:1, SLAP3:2) ve 1(%3,6) tanesinde 
de biceps dejenarasyonu mevcuttu. Hastalar son kontrollerinde çıkık 
olup olmaması ve Rowe, Constant ve Oxford instabilte skorlamaları 
ile değerlendirildi. 

Bulgular: Ortalama Rowe skoru 91,78 olup Rowe’ un değerlen-
dirme skalasına göre sonuçlarımız; 21 omuzda (%75) mükemmel, 6 
omuzda (%21,4) iyi, 1 omuzda(%3,6) da kötü sonuç görülmüştür. 
Ortalama Oxford ınstabilite skoru 43,39 olup ; 23 omuzda (%82.1) 
mükemmel, 4 omuzda (%14,3) iyi, 1 omuzda(%3,6) da kötü sonuç 
görülmüştür. Ortalama Constant skoru 95,07 olup 25 omuzda 
(%89.3) mükemmel, 2 omuzda (%7,1) iyi, 1 omuzda (%3,6) da orta 
sonuç görülmüştür. Hastalardan 1(%3,6)’inde redislokasyon, 2 (%7,2) 
tanesinde de son kontrol muayenesinde korkutma testi pozitif olarak 
saptandı. Bu hastaların dışındaki hastaların hepsi eski mesleklerinde 
ve günlük aktivitelerinde çıkık korkusu nedeniyle yapamadıkları 
aktiviteleri sorunsuz bir sekilde gerçekleştirmektedirler.
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SS14

PROKSİMAL HUMERUS ÇİVİLEMESİNİ ASİSTANLARA 

YAPTİRMAK GÜVENLİ Mİ? – 1134 VAKA İNCELEMESİ 

 Burak Altıntaş1,  Roland Biber2,  Hermann Josef Bail2

1Sporthopaedicum Regensburg
2Paracelsus Tip Fakültesi Nürnberg

Amaç: Intramedüller çivileme proksimal humerus kiriklarinin 
tedavisinde sik kullanilan bir yöntemdir. Bu standardize operasyon 
asistanlarin pratik cerrahi eğitiminde osteosenteze girişte önemli bir 
rol oynamaktadır. Amacimiz asistanlar ve uzmanlar tarafindan yapi-
lan humerus proksimal uc kirigi civileme ameliyati sonrasi hastane 
ici komplikasyon oranlarini karsilastirmakti.

Yöntem: Klinigimizde 2000 ve 2013 yillari arasinda proksimal 
humerus kiriği tanisiyla Targon PH civisiyle (Aesculap) tedavi 
edilen toplam 1134 (331 erkek, 803 kadin; ortalama yas 71,7 ± 14) 
calismaya dahil edildi. Asistanlar ve bizzat uzmanlar tarafindan 
yapilan vaka gruplari belirlendi. Gruplar vida/civi protrüzyonu, kirik 
deplasmani, enfeksiyon, osteonekroz, kaynamama, omuz sertligi, 
hematom, impingement, vida gevşemesi, implant kirigi gibi komp-
likasyonlarin görülme orani acisindan karsilastirildi. Istatistiksel 
incemelede χ2 testi ve iki tarafli Fisher’s exact testi kullanildi.   

Bulgular: Toplam 204 vaka asistanlar, 930 vaka ise uzmanlar 
tarafindan opere edilmisti. Genel komplikasyon orani %12.6 idi 
(%95 KA: %10.7-14.5). Uzmanlarin yaptigi vakalarin komplikas-
yon orani %13.2 iken asistanlarinkinde bu oran %9,8 olarak bulundu 
(p > 0,05). Yas gruplariyla komplikasyon oranlari arasinda istatistiki 
anlamli bir baglanti bulunamadı. 80 yas ve üstü hastalarda asistan 
vakalarinda uzmanlarinkine göre daha yüksek komplikasyon orani 
gözlemlendi ve 81-90 yas grubundaki hastalarda asistan vakalarinda 
1,46 oraninda daha fazla komplikasyon gözlemlendi (p < 0,05). 
Komplikasyonlarin dagilimi acisindan asistan ve uzman gruplari 
arasinda anlamli bir fark bulunamadi (p > 0,05). 

Sonuç: Bulgularimiz proksimal humerus kirigi çivilemesinin 
asistan egitimi acisindan güvenli bir ameliyat oldugunu göster-
mektedir. Bununla birlikte 81-90 yas grubunda asistan vakalarinda 
komplikasyon oraninin daha yüksek olmasi bu yas grubunda egitim 
vakalarinin iyi secilmesi gerektigini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Proksimal humerus kirigi, proksimal humerus civileme-
si, cerrahi egitim, komplikasyon orani

SS13

ORTA VE İLERİ YAŞ OMUZ İNSTABİLİTE 

CERRAHİSİNİN SONUÇLARININ VE YUMUŞAK DOKU 

PATOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Ulunay Kanatlı1,  Erdem Aktaş2,  Tacettin Ayanoğlu1,  Toygun Kağan Eren1, 
 Ahmet Yiğit Kaptan1,  Coşkun Ulucaköy1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Doktor Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi

Giriş: Bu çalışmanın amacı, tekrarlayan omuz instabilitesi olan 
orta ve ileri yaş grubundaki hastaların omuz patolojilerinin aydınlat-
mak ve artroskopik instabilite cerrahisi sonrası fonksiyonel sonuçla-
rını ve rekürrens oranlarını araştırmaktır.

Materyal ve Method: Ocak 2011-Kasım 2014 tarihleri arasında 
artroskopik bankart onarımı uygulanan 346 hasta geriye dönük olarak 
incelendi. Bu hastaların yaş ortalaması 30.4 (13-70) idi. Bu hastalar 
içersinden 40-60 yaş aralığındaki 75 hasta çalışmaya dahil edildi. 
Radyografik olarak orta/büyük glenoid defekti olan hastalar (≥ 15%), 
Büyük Hill Sacks lezyonu olan hastalar (≥ 15%), karşı omuzda çıkık 
öyküsü olan hastalar ve bilateral pozitif sulkus işareti olan hasta çalışma 
dışı bırakıldı. Tüm hastalar lateral dekübit pozisyonda, interskalen blok 
altında, aynı cerrah tarafından opere edildi. BAnkart lezyonu için 2 sütür 
ankor kullanıldı. Maksimum stabilite elde edebilmek için bir vertikal 
ve bir matris düğüm uygulandı. Rotator manşet yırtıkları, SLAP lez-
yonları, biseps yaralanmaları gibi eşlik eden patolojiler kaydedildi. Tam 
kat ve %50’den büyük parsiyel supraspinatus yırtıklarına çift sıra tamir 
uygulandı. Subskapularis yırtıkları ve SLAP lezyonlarına tek sıra tamir 
uygulandı. Dejenere biseps uzun başı lezyonlarıan ise tenotomi uygulan-
dı. Postoperatif takip tüm hastalar için aynı idi. Ameliyat sonrası omuz 
velpo bandaja alındı ve ertesi gün pasif egzersizlere başlandı. 5 hafta 
süresince dış rotasyona izin verilmedi. 5 hafta sonunda aktif egzerlere 
başlandı ve pasif olarak dış rotasyona izin verildi. 8. haftada lastik bant ile 
güçlendirme egzersizlerine başlandı. Klinik değerlendirme postoperatif 
6. ayda, Oxford Shoulder Instability Score (OSIS) ile yapıldı.

Bulgular: Travmatik anterior instabilite nedeniyle cerrahi uygula-
nan hastalarda tüm yaş grupları içersinde 40-60 yaş arası hastalar %21.6 
gibi yüksek bir orana sahip olduğu bulundu. Bu yaş grubundaki hastala-
rın sadece %35’inde izole Bankart lezyonu olduğu, %65’inde eşlik eden 
başka patolojiler olduğu tespit edildi. Bankart+SLAP lezyonu birlikte-
liği %37, Bankart+Rotator manşet yırtıkları birlikteliği %35(15 izole 
supraspinatus, 6 supraspinatus+subskapularis, 2 izole subskapularis), 
Bankart+Biseps patolojileri %10 oranında bulundu. SLAP lezyonu olan 
hastaların ise %66’sı SLAP 4, %34’ü SLAP 2 lezyonu idi. Bu yaş grubu 
için rekürrens oranı %1.4 idi. Bankart lezyonu ve tam kat supraspinatus 
yırtığı olan sadece bir hastada rekürrens gelişti ve revizyon cerrahisi 
uygulandı. Ortalama Oxford omuz skoru 39 ± 4.7 (26-48). En iyi fonk-
siyonel sonuç izole Bnakrt lazyonu olan hastalarda bulundu (41.44 ± 
4.7). En kötü fonksiyonel sonuç ise Bankart+Rotator manşet yırtığı olan 
hastalarda bulundu (37.89± 3.4). İzole Bankart lezyonu olan hastalarla 
karşılıştırıldığında Bankart+Rotator Manşet hasarı olan hastaların fonk-
siyonel skorlarının anlamlı şekilde düşük bulundu (p= 0.033). Ancak, 
aynı fark izole Bankart lezyonu olan hastalarla Bankart+SLAP lezyonu 
olan hastalar arasında bulunamadı (40± 4.1) (p=0.975).

Sonuçlar: İzole Bankart tamiri uygulanan orta ve ileri yaştaki 
hastaların ameliyat sonrası iyi fonksiyonel sonuçları olsa da, yük-
sek oranda eşlik eden rotator manşet yırtıkları dikkatli şekilde ele 
alınmalı ve stabil şekilde ele alınmalıdır. Ameliyat sonrası rotator 
manşetteki bütünlük kaybının devam etmesi postoperatif fonksiyo-
nel sonuçları etkilemektedir.

Anahtar kelimeler: Omuz instabilitesi, artroskopik Bankart onarımı, 
Oxford omuz skoru, orta ve yaşlı popülasyon.
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non travmatik idi. Dokuz hastada (%10,3) rekürrens çıkık belir-
lendi. Rekürrens çıkıkların hepsi majör travma sonrası oluşmuştu. 
Ortalama Oxford omuz skorları 17,5 (12-46) idi.

Hastaların %64,4’ünde bankart lezyonu saptanırken %33,6’sında 
ALPSA mevcuttu. Tüm hastaların %34,5’inde SLAP 2 lezyonu eşlik 
etmekteydi. Hill-sack lezyonu %78,8 inde mevcut olup %19,2’sinde 
yoktu. Drive through bulgusu hastaların %80,5’inde pozitifti. 
Multipl subskapularis tendon bulgusu ise hastaların %14,9’unda 
pozitifti. Humerus başının %20’sinden fazlasını içeren hill-sack lez-
yonu tüm hastaların %2’sinde mevcuttu. Tamir için kullanılan ankor 
sayısı %52,9’unda 3 ankor, %47,1’inde 2 ankor idi.

Sporcu ve sporcu olmayan 2 grup arasında yapılan değerlen-
dirmede çıkık şekilleri, preop çıkık sayısı, Oxford omuz skorları ve 
takip süreleri açısından anlamlı fark saptanmadı. Rekürrens çıkık 
ve ALPSA lezyonu sporcularda daha fazla olup istatistiksel olarak 
anlamlı bulundu. Ayrıca ortalama operasyon yaşı da (sporcularda 
23,1, sporcu olmayanlarda 31,6) anlamlı bulundu.

Rekürren çıkık gelişen hastalarda çıkık riskini artıran faktörler 
olarak spora katılımın olması, ALPSA lezyonu ve multipl subska-
pularis tendon bulgusu pozitifliği istatistiki olarak anlamlı bulundu. 
Bankart ve ALPSA lezyonu olan hastalar karşılaştırıldığında her 
iki grupta da Oxford omuz skorları açısında anlamlı sonuç bulun-
madı. ALPSA lezyonu olan hastalarda hill-sack lezyonu, rekürrens 
oranı, travmatik çıkık şekli ve sporcu oranı istatistiki olarak anlamlı 
bulundu.

Sonuç: Anterior omuz instabilitesi olan hastaların artroskopik 
tamir sonrası hastanın sporcu olması, ALPSA lezyonunun varlığı, 
multipl subskapularis tendon bulgusu ve majör travma rekürrens 
gelişiminde etkili risk faktörleri olarak değerlendirildi. 

Anahtar kelimeler: Omuz instabilitesi, Artroskopi, Rekürrens

SS15

ANTERİOR TRAVMATİK OMUZ İNSTABİLİTESİNİN 

ARTROSKOPİK TEDAVİSİ SONRASI REKÜRRENS RİSK 

FAKTÖRLERİ

 Ulunay Kanatlı1,  Mehmet Gem2,  Mehmet Baybars Ataoğlu1,  Selda Başar3, 
 Burak Yağmur Öztürk4,  Mustafa Özer5

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
3Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabiltasyon Bölümü
4Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
5Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı anterior travmatik omuz instabi-
litesi nedeniyle artroskopik olarak anatomik anterior kapsulolabral 
tamir uygulanan hastaların sonuçlarını değerlendirmek ve tekrar 
çıkık risklerini belirlemektir. 

 Metod: Bu çalışmada 2004 ila 2011 yılları arasında travmatik 
anterior omuz instabilitesi nedeniyle artroskopik tamir uygulanan 
ve düzenli takipleri olan, yaş ortalaması 28,4 (16-62) olan 87 hasta 
incelendi. Bütün hastalar aranarak Oxford omuz skorlama testi, 
preoperatif ve postoperatif çıkık sayıları, sporcu olup olmamaları ve 
spora dönüş durumları değerlendirildi. Ayrıca intraop video görün-
tülerinden eşlik eden patolojiler, bankart veya ALPSA lezyonları ve 
kullanılan ankor sayısı değerlendirilerek tekrar çıkık gelişen hastalar-
daki risk faktörleri saptanmaya çalışıldı.

Sonuç: Ortalama takip süresi 57 (24-115) ay idi. Hastaların 75’i 
(%86,2) erkek 12’si (%13,8) kadın idi. Dominant extremitesinde 
çıkık gelişenler %57,5 iken non-dominantlar %42,5 idi. Hastaların 
31’si (%35,6) sporcu olup 56’sı (%64,4) herhangi bir sporla uğraşma-
maktaydı. İlk çıkık gelişme şekli %83,8 ‘inde travmatik %16,2’sinde 
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Bulgular: Ameliyat öncesi ortalama sırasıyla 53, 55 ve 22 derece 
olan aktif öne fleksiyon, abdüksiyon ve dış  rotasyon dereceleri son 
kontrollerinde sırasıyla ortalama 133, 136 ve 28 derece olarak ölçül-
dü. Ortalama Oxford skoru ameliyat ö ncesi 50.2 iken son kontrolle-
rinde 18.3 olduğ u izlendi. Ortalama Constant skoru ameliyat ö ncesi 
10.2 iken son kontrollerinde 53’e yü kseldi. VAS değ erlendirmesi 
ameliyat öncesi ortalama 8.7 iken son kontrollerinde 1.5’e geriledi. 
Hastalarda çalışılan parametrelerin sonucu istatistiksel olarak anlam-
lı bulundu.(p<0.05) Ters omuz protezi uyguladığımız hastaların 
birinde postop 2. ayda humeral komponentte septik gevşeme tespit 
edildi ve implanlar çıkarıldı. Diğer hiçbir hastada ek komplikasyon 
gelişmedi.

Çıkarımlar: Omuz artrozuna yönelik uygulanan parsiye,total 
veya ters omuz protezlerinin stemsiz humeral komponent versi-
yonları günümüzde sıklıkla ortopedi cerrahları tarafından tercih 
edilmektedir. Stemsiz humeral komponenetli omuz protezlerinin 
fonksiyonel sonuçlarının, konvansiyonel omuz protezlerine benzer 
olduğunu gösteren bir çok çalışma vardır. Ek olarak kemik stoğunu 
koruması, daha kısa operasyon süresi ve bu nedenle daha az kan 
kaybı sağlaması, revizyon cerrahisinde kolaylık sağlaması ve perip-
rostetik kırık riskini azaltması sebebiyle stemsiz omuz protezleri 
doğru endikasyonlarda daha avantajlı hale gelebilmektedir.

Anahtar kelimeler: stemsiz omuz protezi, omuz artrozu, posterior omuz 
çıkığı

SS19

REVERSE PROTEZ SONRASI ABDUKSİYON 

VE ROTASYON GÜÇLERİNİN İZOKİNETİK 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Ali Erşen1,  Ata Can Atalar 1,  Fevzi Birişik1,  Serkan Bayram1,  Türker Şahinkaya2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Spor Hekimliği 

Giriş: Rotator manşet artropatisi tedavisinde reverse protez 
uygulaması sıklığı artmaktadır. Bu yöntemdeki amaç, rotasyon mer-
kezinin medialize edilmesi ile deltoid kaldıraç kolunun uzatılması 
ve bu şekilde abduksiyon gücünün arttırılmasıdır. Yöntemin deza-
vantajı ise dış rotasyon ve iç rotasyon kuvvetine faydasının belirgin 
olmaması ve tendon transferi gibi ek cerrahi işlem gerektirmesidir. 
Bu çalışmanın amacı, tek taraflı rotator manşet artropatisi olan has-
talarda reverse protez sonrası abduksiyon ve rotasyon kuvvetlerinin 
asemptomatik karşı taraf ile karşılaştırılmasıdır.

Hastalar ve Yöntem: 2009-2014 yılları arasında, reverse protez 
ameliyatı uygulanan 46 hastadan tek taraflı rotator manşet artropa-
tisi tanısı bulunan 41 hasta (36 kadın, ortalama yaş 70.8) çalışmaya 
alındı. Hastaların karşı taraflarından herhangi bir şikayetleri yoktu. 
Hiç bir hastaya ek tendon transferi ameliyatı yapılmadı. Her hastaya 
aynı rehabilitasyon programı uygulandı.

Fonksiyonel değerlendirmede Constant ve Q-Dash skorları 
kullanılırken; abduksiyon, iç ve dış rotasyon kuvvet ve dayanıklılık 
ölçümleri için bilgisayarlı dinamometre kullanıldı.

Radyolojik değerlendirmede ameliyat öncesi ve sonrası akromi-
yon-tuberkulum majus mesafeleri ölçülerek, mesafe ile abduksiyon 
kuvveti arasında ilişki olup olmadığı araştırıldı.

Sonuçlar: Hastalar ortalama 34 (12-70) ay takip edildi. Ameliyat 
öncesi sırasıyla 38 ve 64 olan Constant ve Q-Dash skorlarının son 
kontrollerde 65 ve 26 olduğu görüldü. (p<0.05)

Son kontrollerde 40 hastaya izokinetik değerlendirme yapılabil-
di. Reverse protez yapılan taraf ile asemptomatik karşı taraf arasında 

SS17

TERS OMUZ PROTEZİNDE KLİNİK VE RADYOLOJİK 

SONUÇLARIMIZ

 Mahmut Uğurlu2,  Durmuş Ali Öçgüder1,  Fatih Kemal Doğan1,  Enes Uluyardımcı1

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç : Biz bu ç alış mada, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde takip edilen 20 rotator manş et yırtığ ı artropatili hasta-
ya, 2010-2015 yılları arasında uyguladığımız ters omuz protezlerinin 
klinik ve radyolojik sonuç larını inceledik.

Ç alış ma planı: 2010–2015 tarihleri arasında 20 rotator manşet 
artropatisi olan hastanın 20 omuzuna ters omuz protezi uygulan-
dı. Hastaların 8’i erkek, 12’si kadındı. Tüm hastalar, pre-operatif 
Hamada sınıflamasına göre evre 4-5 olarak sınıflandırıldı. Hastaların 
ortalama yaş ı 73 yıl (62–89) ve ortalama takip sü resi 20 ay (8–60) 
idi. Hastalar ameliyat ö ncesinde ve son kontrollerinde eklem hareket 
aç ıklığ ı ve radyolojik yö ntemlerle, Oxford, Constant, VAS skorları 
ile değ erlendirildi.

Bulgular: Ameliyat ö ncesi ortalama sırasıyla 26, 30 ve 18 
derece olan aktif ö ne fleksiyon, abdü ksiyon ve dış  rotasyon dere-
celeri son kontrollerinde sırasıyla ortalama 104.7, 104 ve 23 derece 
olarak ö lç ü ldü . Ortalama Oxford skoru ameliyat ö ncesi 49.4 iken 
son kontrollerinde 27.2 olduğ u izlendi. Ortalama Constant skoru 
ameliyat ö ncesi 11.3 iken son kontrollerinde 47.4’e yü kseldi. VAS 
değ erlendirmesi ameliyat ö ncesi ortalama 8.5 iken son kontrolle-
rinde 1.7’ye geriledi. Akromion humerus arası mesafe ö lç ü mleri 
ameliyat ö ncesi ortalama 5.6 iken ameliyat sonrası ortalama 23.5’e 
yü kseldi. Hastalarda çalışılan tüm parametrelerin sonucu istatistiksel 
olarak anlamlı bulundu.(p<0.05) Hastaların birinde post-operatif 
2. yılında glenohumeral çıkık gelişmiştir. Bunu üzerine operasyonla 
polietilen humeral cup büyütme işlemi yapılmış olup post-operatif 
takiplerinde ek problem olmamıştır. Diğer tüm hastalarda erken veya 
geç dönem komplikasyon gelişmemiştir.

Ç ıkarımlar: İ leri evredeki rotator manş et yırtığ ı artropatisi 
olan hastalarda ters omuz protezi uygulaması ve uygun rehabili-
tasyon protokolü  ile ağ rı ve fonksiyon aç ısından anlamlı dü zelme 
sağ lanabileceği görüldü.

Anahtar kelimeler: ters omuz protezi, rotator manşet yırtığı

SS18

STEMSİZ OMUZ PROTEZLERİNDE KISA DÖNEM KLİNİK 

SONUÇLARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 Durmuş Ali Öçgüder2,  Mahmut Uğurlu1,  Fatih Kemal Doğan2,  Enes Uluyardımcı2

1Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi
2Ankara Atatürk Eğitin ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Biz bu çalış mada, 2013-2015 tarihleri arasında, Ankara 
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stemsiz omuz protezi 
uyguladığımız 10 hastanın klinik sonuçlarını incelemeyi amaçladık.

Çalış ma planı: Çalışmaya katılan hastaların 7›si erkek, 3›ü 
kadındı. Hastaların 6›sına rotator manşet yırtığı artropatisine yönelik 
ters omuz protezi, 3’üne glenohumeral artroza yönelik parsiyel omuz 
protezi uygulandı. 1 hastaya ise ihmal edilmiş posterior omuz çıkığı-
na yönelik parsiyel omuz protezi uygulandı. Hastaların ortalama yaş ı 
59 yıl (25–81) ve ortalama takip süresi 17 ay (12–29) idi. Hastalar 
ameliyat öncesinde ve son kontrollerinde eklem hareket açıklığ ı 
Constan, Oxford ve VAS skorları ile değ erlendirildi. 

Sözlü Bildiriler 3 - Omuz Artroplasti
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humerus proksimal metafizodiafizer bölgede kortikal kemik ile 
temas edecek şeklide tamir edildi.

Postop hastalar 300 abduksiyonda yastıklı omuz kol askısıyla ilk 
2 hafta sadece izometrik egzersizler yaparak, 2. haftadan sonra pasif 
ROM ve pendulum egzersizleri ile, 4. haftadan sonra ise aktif ROM 
egzersizleriyle rehabilite edildi. Postop 2. hafta, 1. ay, 3. ay, 6. ay ve 
12. ayda kontrollere çağırılarak fonksiyonel olarak değerlendirildi. 
2. hafta,3. ay, 6. ay ve 12. ayda direkt grafileri çekildi ve tuberkül 
iyileşmesi, skapuler notching, komponent pozisyonu veya gevşeme 
olup olmadığı değerlendirildi. Hastaların son kontrollerinde omuz 
BT çekilerek tuberkül iyileşmesi; Constant, DASH ve ASES skor-
lamaları; pasif ve aktif ROM; ve dinamometre kullanılarak eksternal 
rotasyon, abdüksiyon, öne fleksiyon kas gücü fonksiyonel olarak 
değerlendirildi.

Bulgular:  Grup 1’deki hastaların ortalama takip süresi 16,7 
ay(12-24), grup 2’deki hastaların ortalama takip süresi 16,8 ay(12-
25) idi. Omuz BT kullanılarak değerlendirilen tuberkül iyileşmesi 
grup 1’deki hastalarda tam tüberkül iyileşmesi oranı 15 hasta (%77,8) 
iken; greft kullanılmayan hastalarda 6 hasta (%40) idi. Grup 1’deki 
hastalarda ASES, DASH, aktif öne fleksiyon, abduksiyonda pasif 
eksternal rotasyon hareketi ve eksternal rotasyon kas gücü, grup 
2’deki hastalara göre anlamlı olarak daha iyi olarak değerlendirildi. 
Grup 1’deki hastalardan 1 tanesinde yüzeyel enfeksiyon görüldü ve 
antibioterapi ile düzeldi. Grup 2’deki hastalarda 1 skapular notching 
(Sirveaux tip 3), 1 periprostetik kırık, 1 periprostetik enfeksiyon ve 1 
erken humeral stem gevşemesi görüldü. 

Sonuç: Biz 65 yaş üstü çok parçalı proksimal humerus kırıkları 
sonrası yapılan ters omuz protezi uygulamasında humerus başından 
elde edilen ve tüberküllerin altına yerleştirilen spongioz kemik gref-
tinin tüberkül iyileşmesini olumlu etkilediğini ve bunun sonucunda 
postop dönemde fonksiyonel klinik sonuçlara olumlu olarak yansı-
dığını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: ters omuz protezi, otogreft, tuberkül iyileşmesi, ekster-
nal rotasyon kas gücü

SS21

TERS OMUZ PROTEZİ TASARIMLARININ SKAPULAR 

ÇENTİKLENMEYE VE İNSTABİLİTEYE ETKİLERİ 

 Gazi Huri1,  Filippo Familiari2,  Nima Salari3,  Steve Petersen3,  Mahmut Nedim 
Doral1,  Edward George Mcfarland3

1Hacettepe University, Ankara, Turkey
2“Magna Græcia” University of Catanzaro, Italy
3Johns Hopkins University, Md, USA

Giriş: Ters omuz protezileri sonrasında en sık görülen kompli-
kasyonlar arasında instabilite ve skapular çentiklenme gelmektedir. 
Literatürde komponent malpozisyonuna, yumuşak doku dengesinin 
yeteri kadar sağlanamamasına, subskapularis tendonun kötü tamirine 
ve yetersiz cerrahi eksplorasyona bağlı olarak instabilite oranı %31 
lere de kadar çıkmaktadır. Aynı şekilde glenoid komponent aseptik 
gevşemesi ve başarısız sonuçlar için risk faktörü olarak görülen infe-
rior skapular çentiklenme Grammont-tip ters omuz protezi tasarım-
larında %13.2 - %67 oranlarında görülebilmektedir.

Çalışmamızın amacı glenoid komponent pozisyonunun ve protez 
tasarımının instabilite ve çentiklenmeye etkilerinin araştırılmasıdır.

 Materyal / Metod: Temmuz 2004 - Ekim 2011 tarihleri ara-
sında, en az 24 ay takibi olan, primer ters omuz protezi uygulanan 
hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Hataların tümü rotator manşet 
artropatisi tanısı ile opere edilmiştir. Toplam 58 hastaya 65 ters omuz 
artroplastisi uygulanmıştır. Bunlardan 18’i Grammont-tipi protez 
iken 47’si lateralize-tip protezden oluşmaktadır. Bu iki grubun ska-
pular çentiklenme oranları ve instabilite oranları karşılaştırılmış olup, 
ayrıca radyografik olarak glenoid pozisyonunun ve tiltinin instabilite 
ve çentiklenmeye risk faktörü oluşturup oluşturmadığı araştırılmıştır. 

abduksiyon kuvveti bakımından anlamlı fark görülmedi. (23,8 Nm 
– 22,6 Nm; p> 0.05)

İç ve dış rotasyon kuvveti değerlendirmesinde ise reverse protez 
yapılan tarafın karşı tarafa göre daha zayıf olduğu tespit edildi. (İR ; 
10 Nm - 16 Nm, p <0.05 DR ; 9 Nm – 17 Nm p <0.05)

Abduksiyon Dayanıklılık değerlendirmesinde de benzer şekil-
de opere taraf ile karşı taraf arasında anlamlı fark bulunamazken 
(70NM – 77 Nm, p> 0.05), iç rotasyon ve dış rotasyon dayanıklılığı 
opere tarafta anlamlı daha düşüktü. (p<0.05)

Ameliyat öncesi ortalama 6,2 mm (0- 8,3) olan akromiyon – 
tuberkulum majus mesafesinin 30,4 mm ye (18,7 – 40,8) anlamlı 
arttığı belirlendi. (p<0.05) Ameliyat sonrası akromiyon- tuberkulum 
minus mesafesi ile abduksiyon kuvveti arasında pozitif korelasyon 
olduğu tespit edildi. (r: 0.680)

Çıkarımlar: Rotator manşet artropatisi gelişen hastalarda, rever-
se protez ameliyatı ile tatminkar fonksiyonel sonuçlar elde etmek 
mümkündür. Özellikle abduksiyon kuvveti ve dayanıklılığı bakımın-
dan, asemptomatik karşı taraf ile benzer sonuçlar elde edilebilirken, 
rotasyon kuvvet ve dayanıklılıklarının zayıf olabileceği unutulmama-
lıdır. Ameliyat sonrası abduksiyon kuvvetinin belirlenmesinde, akro-
miyon- tuberkulum majus arası mesafenin artmasının rol oynadığı 
bilinmelidir.

Anahtar kelimeler: reverse protez, rotator manşet artropatisi, izokinetik 
değerlendirme 

SS20

HUMERUS ÜSTUÇ KIRIĞI NEDENİYLE OTOGREFT 

KULLANILARAK VEYA KULLANILMADAN TERS OMUZ 

PROTEZİ YAPILAN HASTALARININ SONUÇLARI

 Gökçer Uzer1,  Fatih Yıldız1,  Suat Batar1,  Ruwais Binlaksar3,  N. Mehmet 
Elmadağ1,  Gamze Kuş2,  İ. Kerem Bilsel1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü
2İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
3Binzeela Hospital, Sieyun/hadramout/yemen

Amaç:  65 yaş üstü Neer tip 3 ve 4 proksimal humerus kırıkları 
sonrası yapılan ters omuz protezinde kemik greft kullanılan ve 
kullanılmayan hastaların radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarının ret-
rospektif olarak karşılaştırılmasını amaçladık.

Giriş: Parçalı proksimal humerus kırıkları sonrası yapılan ters 
omuz protezleri sonrası karşılaşılan fonksiyonel açıdan en önemli 
problemler eksternal rotasyon ve öne fleksiyon kısıtlılığı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Eksternal rotasyon ve öne fleksiyon kısıtlılığı 
olan hastaların bir çoğunda ise tüberküllerin uygun biçimde iyileş-
mediği veya rezorbe olduğu görülmektedir. Bu hastalarda tuberkül 
iyileşmesinin yapılan ters omuz protezi sonrası gelişebilecek hareket 
kısıtlılığı ve kas gücü üzerine iyileştirici etkisinin olduğunu ve bu 
iyileşmeyi arttırmak için otogrefonajın etkili bir yöntem olduğunu 
düşünmekteyiz.

Materyal ve metod: Biz 2013-2015 yılı içerisinde Neer tip 3 ve 
tip 4 (7 Neer tip 3, 26 Neer tip 4) proksimal humerus kırığı sonrası 
ters omuz protezi yapılan 33 hastayı (21 kadın, 12 erkek) çalışmamı-
za dahil ettik. Kırık oluşma mekanizması 30 hastada basit düşme, 2 
hastada araç dışı trafik kazası ve 1 hastada yüksekten düşme şeklinde 
idi. Otogreft kullanılarak tuberkül tamiri yapılan hastalar grup 1, 
greft kullanılmadan tuberkül tamiri yapılan hastalar grup 2 olarak 
iki gruba ayrıldı. Grup 1’e dahil 18 hastanın ortalama yaşı 74(65-
82), 7’si erkek 11’i kadın; grup 2’ye dahil 15 hastanın ortalama yaşı 
71(65-82), 5’i erkek 10’u kadın idi. Hastaların tamamına deltopek-
toral insizyonla yaklaşımla humeral stem sementli olacak şekilde ters 
omuz protezi uygulandı. Grup 1’de kırık humerus başından hazır-
lanan blok şeklinde, humeral komponent posterioruna yerleştirilen 
spongioz otogreft ile tuberkül tamiri yapılırken; grup 2’de tuberküller 
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SS23

HEMİARTROPLASTİYLE TEDAVİ EDİLEN PROKSİMAL 

HUMERUS KIRIKLARINDA GEÇEN ZAMANIN 

FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARA ETKİSİ

 Müjdat Adaş1,  Süleyman Semih Dedeoğlu1,  Ali Çağrı Tekin1,  Haluk Çabuk1, 
 Mehmet Kürşad Bayraktar1,  Cem Zeki Esenyel1

1S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Bu retrospektif çalışmada amacımız, sementli parsiyel 
humerus protezi ile tedavi edilen 60 yaş ve üzeri 4 parçalı kırıklarda 
ameliyat sonrası 1 ve 3 yıllık fonksiyonel ve radyografik sonuçları 
değerlendirmekti. 

Materyal ve Metod: 2010-2013 yılları arasında aynı cerrah 
tarafından ameliyat edilen 22 hastanın 1 ve 3 yıllık grafileri, omuz 
hareket açıklığı ve fonksiyonel skorlarla birlikte karşılaştırmalı 
olarak değerlendirildi. Takipler esnasında kol öne elevasyon, abdük-
siyon, iç ve dış rotasyon açıklıkları hesaplandı ve karşılaştırıldı. 
Değerlendirmeler Constant-Murley omuz skoru (CMOS), basit 
omuz testi skoru (BOTS), Oxford omuz skoru (OOS), UCLA 
omuz skoru esas alınarak yapıldı. Ağrı değerlendirmesi için görsel 
analog skala (GAS) kullanıldı. Direkt grafiler iki ayrı gözlemci tara-
fından değerlendirildi ve ameliyat sonrası, 1. yıl ve 3. yıldaki grafiler 
karşılaştırmalı olarak incelendi. Takiplerdeki radyografik değerlen-
dirmelerde stem gevşemesi, subluksasyon, akromio-humeral mesafe 
(AHM), tüberkül erimesi ve büyük tüberkül-humerus başı mesafesi 
(BTHBM) dikkate alındı.İstatistiksel değerlendirmede student-t 
testi kullanıldı.

Bulgular: Çalışma grubumuz 13 kadın 10 erkek, yaralanma 
anında ortalama yaşı 69,6 (dağ; 60-80) olan 23 hastadan oluşmak-
taydı. Hastalarda başka ek bir yaralanma yoktu. Hastaların tamamı 
60 yaş üzerinde idi ve ortalama takip süresi 3,9 (dağ; 3-5 yıl) yıldı. 
hiç bir hastaya tekrardan cerrahi girişim yapılmadı. Birinci yılda ve 
3. yılda sırasıyla ortalama öne elevasyon 87,7°’den 79,3°’e; abdüksiyon 
78,3°’den 72,5°’e; dış rotasyon 28,3°’ den 25,7°’ye düştü. Ortalama 
iç rotasyonun her iki takipte de lomber 3 vertebra olduğu görül-
dü. Fonksiyonel değerlendirmede CMOS 60,2’den 55,1’e; BOTS 
7,2’den 6,5’e; OOS 25,6’dan 23,4’e UCLA omuz skoru 25,7’den 
23,4’e düştü. Ortalama GAS 1. yılda 2,7’den 3,1’e çıktığı görüldü. 
Ortalama AHM ameliyat sonu, 1. yılda ve 3. yılda sırasıyla 12,1 
mm, 10,3 mm ve 8,7 mm idi. Aynı şekilde BTHBM sırasıyla 16,7 
mm, 17,8 mm ve 19,2 mm olarak ölçüldü. Tüberkül erimesi 1. yılda 
1 hastada görülürken 3. yılda bu sayı 3 idi. Bir hastada 1. yılda ve 3. 
yıldaki kontrolde subluksasyon görüldü. Stem gevşemesi 1. yıldaki 
kontrolde görülmezken, 3. yıldaki kontrolde 3 hastada gevşeme 
bulguları gözlendi. 

Sonuç: Yaşlılardaki 4 parçalı humerus kırıklarında kullanılan 
tedavi yöntemlerinden biri olan hemiartroplasti ameliyat sonrası 
dönemde ameliyat öncesi normal fonksiyonlara dönüşü hiçbir zaman 
sağlamazken, zaman ilerledikçe hastalarda fonksiyonel kapasite 
azalmakta, tatminsizlik artmaktadır. Bu kötüye gidişte radyolojik 
görüntülemede saptanan olumsuz yöndeki değişikliklerin de katkısı 
olduğunu düşünmekteyiz. Primer hemiartroplasi başarısını artıracak 
araştırmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: fonksiyonel; hemiartroplasti; humerus; kırık; proksimal

Çalışmanın istatistiksel analizinde Fisher exact test ve ki-kare testi 
kullanılmıştır. p<0.05 istatistiksel anlamlı olarak kabul edilmiştir.

 Sonuç: Grammont-tipi protezin skapular çentiklenme oranının 
(%72) lateralize-tip protezden (%23.4) daha fazla olduğu tespit edil-
miştir (p < 0.001). Aynı şekilde Grammont-tipi grupta instabilite 
insidansı %16.7 iken diğer grupta instabilite tespit edilmemiştir (p = 
0.019). Glenoid pozisyonunun ve tiltinin protez tasarımından bağı-
mız olarak instabiliteye etkileri arasında anlamlı fark bulunamamış-
tır. Ancak lateralize-tip protez tasarımında her 1 derecelik inferior 
tiltin çentiklenmeyi %7.3 oranında azalttığı gözlemlenmiştir (odds 
ratio 0.937; 95% CI: 0.894 to 0.983)

 Çıkarım: Lateralize-tip protez tasarımının Grammont-tipine 
göre daha az çentiklenme ve instabilite oranları bulunmaktadır. 
İnstabilite ve çentiklenmede, protez tasarımının glenoidin pozis-
yonundan daha önemli olduğu gösterilmiştir. Ayrıca glenoid küre-
nin inferior tiltin çentiklenmeyi azaltıcı etkisi olduğu sonucuna 
varılmıştır.

Anahtar kelimeler: ters, omuz, artroplasti, çentiklenme, instabilite

SS22

TEKERLEKLİ SANDALYE VEYA YÜRÜTEÇ BAĞIMLI 

HASTALARDA TERS OMUZ PROTEZİ SONUÇLARI

 Gazi Huri1,  Filippo Familiari2,  Steve Petersen3,  Uma Srikumaran3,  Edward 
George Mcfarland3

11. Hacettepe University, Ankara, Turkey
22. Magna Graecia University, Catanzaro, Italy
33. Johns Hopkins University, Baltimore, United States

Giriş: Hareket için üst ekstremitesinden yardım almak zorunda 
kalan tekerlekli sandalyeye veya yürütece bağımlı bireylerde omuz 
ve dirsek ekleminin önemli tartışılmazdır. Özellikle eklemlere binen 
yüklerin normal populasyona göre fazla olması eklemlerde erken 
dejenerasyona neden olabilmektedir. Çalışmamızın amacı bu grup 
hastalara uygulanan ters omuz protezi sonuçlarının tartışılmasıdır.

Materyal ve Metod: Çalışmada 6›sı tekerlekli sandalye, 6›si 
yürüteç bağımlısı toplam 12 hastanın 14 ters omuz artroplastisi 
sonuçları değerlendirilmiştir. Hastaların ortalama yaşları 63 44-81 
yaş) ve ortalama klinik takipleri 19 ay (12-37 ay) idi. Hastaların hem 
klinik hemde radyolojik değerlendirmeleri yapılmıştır.

Sonuç: Hiçbir hastada infeksiyon, dislokasyon, sinir yaralanması 
ve diğer ciddi medikal komplikasyonlar görülmemiştir. Glenoid 
baseplate gevşemesi hiçbir hastada tespit edilmemiştir.Hastaların 
son kontrollerinde yapılan VAS (visual analog scale) karşılaştırmala-
rında, ameliyat öncesine göre istatistiksel anlamlı derecede gerileme 
tespit edilmiştir. (p =.035) 7 hastada grade 0, 5’inde grade 1 ve 2 
hastada grade 2 skapular çentiklenme görülmüştür. 

Tartışma: Çalışmamızda tekerlekli sandalyeye veya yürütece 
bağımlı bireylerde uygulanan ters omuz protezinin kısa dönem 
sonuçlarının ümit verici olduğu gösterilmiştir. Ancak uzun dönem 
sonuçlara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: ters, omuz, protezi, tekerlekli sandalye, yürüteç, 
komplikasyon
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saptandığı (Grup II; n=13) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ameliyat 
öncesi ve sonrası fonksiyonel sonuçlar omuz eklem hareket açıklık-
ları ve Constant skorları kullanılarak ve ağrı Visual Analog Scala 
(VAS) ile değerlendirildi.

Bulgular: Her iki gruptaki en az 12 aylık takip sonrası (ortalama 
26 ay) postoperatif eklem hareket açıklıklarında, Constant ve VAS 
skorlarında anlamlı derecede iyileşme saptandı. Her iki grup arasın-
da dominant olan üst ekstremite, komorbiditeler, konservatif takip 
süresi, pre ve postoperatif eklem hareket açıklıkları, constant ve VAS 
skorları açısından anlamlı farklılık bulunmadı. Ek omuz hastalığı 
olan Grup II’de (n=3), Grup I’e (n=0) göre komplikasyon oranı ista-
tistiksel anlamlı olarak fazla bulundu (p=0.04). Tamir gerektirmeyen 
ek omuz lezyonlarının bulunması ameliyat sonrası fonksiyonel 
sonuçlar ve ağrı ile korelasyon göstermedi.

Sonuç: Donuk omuz hastalarında tamir gerektirmeyen eklem 
içi ek omuz patolojilerinin varlığı, artroskopik kapsüler gevşetme 
sonuçlarını etkilememektedir. Ek omuz patolojisi olan hastalarda 
olası komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Anahtar kelimeler: Donuk omuz, artroskopi, ek lezyon

SS24

DONUK OMUZ HASTALIĞINDA EK OMUZ 

LEZYONLARININ VARLIĞI ARTROSKOPİK TEDAVİ 

SONUÇLARINI ETKİLER Mİ?

 Fatih Yıldız1,  Abdulkadir Sarı2,  Anıl Pulatkan1,  Vahdet Uçan1,  Kerem Bilsel1

1Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Donuk omuz hastalığı izole olabileceği gibi, rotator man-
şet, labrum lezyonları, omuz sıkışma sendromu gibi ek patolojilerle 
birliktelik te gösterebilir. Çalışmamızda, donuk omuz hastalığında 
ek eklem içi omuz patolojilerinin artroskopik gevşetme sonuçlarına 
etkisini araştırdık.

Yöntem: Mart 2011-Ağustos 2014 tarihleri arasında donuk 
omuz tanısı konulup, altı ay süre ile uygulanan konservatif teda-
viye rağmen yakınmaları gerilemeyen 36 hasta (6 erkek, 30 kadın; 
ortalama yaş=46.7) retrospektif olarak incelendi. Tüm hastalara 
360° artroskopik kapsüler gevşetme ve sonrasında standart rehabi-
litasyon protokolü uygulandı. Peroperatif bulgulara göre hastalar ek 
omuz lezyonlarının eşlik etmediği (Grup I; n=23) ve ek lezyonların 
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SS26

BASİT DİRSEK ÇIKIKLARINDA KAPALI REDÜKSİYON 

VE ERKEN REHABİLİTASYON SONUÇLARIMIZ

 Muhammet Baybars Ataoğlu1,  Mustafa Özer2,  Tacettin Ayanoğlu1,
  Orkun Gül3,  Ahmet Yıldırım4

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Necmetin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
4Konya Beyhekim Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Basit dirsek çıkığı tanısı ile kapalı redüksiyon uyguladığı-
mız ve erken hareket başladığımız hastaların sonuçlarını paylaşmak

Method: 2012-2015 yılları arasında acil serviste redüksiyon 
uyguladığımız 47 hasta içersinden kapalı redükte edilen, basit disek 
çıkığı olan 18 erişkin hastayı çalışmaya dahil edildi. Politravma 
hastaları, kırıklı çıkığı olan hastalar, açık çıkığı olan hastalar, aynı 
kolda ek yaralanması olan hastalar, daha önce dirsek çıkığı öyküsü 
olan hastalar, aynı ekstremitede ağrılı dirsek ve nörolojik hastalığı 
olan hastalar çalışma dışında bırakıldı. Kapalı redüksiyon sonrası 
hastalara bir hafta bandaj uygulandı. Bir hafta sonunda ağrı kontrolü 
için omuz askısına alındı ve aktif erken harekete başlandı. İlk 3 hafta 
boyunca, pasif germe izin verilmedi. Hastalar 1. hafta, 6. hafta ve 1 
yıl sonra kontrollere çağırıldı. 4 hasta 1 yıl sonra kontrole gelmedi 
ve çalışma dışı bırakıldı. 1. ve 6. haftada röntgen kontrolü yapılır-
ken, 1 yıl sonra Quick-DASH ve Oxford skorlamaları kullanılarak 
hastanın diğer sağlam dirseği ile karşılaştırılarak fonksiyonel ve 
hareket açıklıkları açısından değerlendirildi.

Bulgular: Bir yıl sonraki kontrollerde redüksiyon uygulanan 
dirseğin ortalama Quick-DASH skoru 5 puan iken sağlam dirsek 
ortalaması 4 puan idi. Ortalama OES skorlası ise çıkık taraf için 91 
puan iken sağlam taraf için 95 puan olarak bulundu. Tedavi uygula-
nan dirsek ile sağlam dirsek arasında istatistiksel olarak fark bulu-
namadı (p>0.05). Fleksiyon-ekstansiyon hareket açıklık kayıplarına 
bakıldığında diğer sağlam dirseğe göre değerlendirildiğinde anlamlı 
fark saptanmadı (p>0.05). Bir yıl sonunda, radyolojik olarak hiçbir 
hastada eklem bütünlüğünde bozulma saptanmadı. Ancak, 5 hastada 
(%28,5) heterotrofik ossifikasyon saptandı.

Sonuçlar: Bu çalışma basit dirsek çıkıklarının tedavisinde erken 
rehabilitasyonun sonuçlarının iyi olduğunu göstermektedir. 3 hafta-
lık alçı tespiti ile immobilizasyona göre erken iş ve günlük hayatına 
dönüş sağlayacağını düşünüyoruz
Anahtar kelimeler: Basit dirsek çıkığı, kapalı redüksiyon, erken hareket
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KOMPLEKS DİRSEK ÇIKIKLARINDA DİKİŞLİ 

ÇAPALARLA YAPILAN KOLLATERAL LİGAMAN 

TAMİRLERİ

 Murat Aşcı1,  Harun Altınayak1,  Recep Kurnaz2,  Orhan Balta1,  Erkal Bilgiç1, 
 Bora Bostan1,  Taner Güneş2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Acıbadem Eskişehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Basit dirsek çıkıklarının çoğu konservatif yöntemlerle 
tedavi edilebilmektedir. Ancak genç ve aktif hastalardaki basit 
çıkıklar ve kompleks dirsek çıkıkları kronik instabiliteye neden 
olabilmektedir. Bu çalışmada dirsek çevresi yaralanmalarının eşlik 
ettiği akut kompleks dirsek çıkıklarında dikiş-çapa ile yapılan pri-
mer kollateral ligaman tamirlerinin klinik ve fonksiyonel sonuçlarını 
bildirmeyi amaçladık.

Yöntem: 13 erkek, 5 kadın toplam 18 hastanın 19 dirseğine 
kompleks dirsek çıkığı tanısıyla primer kolateral ligaman tamiri 
uygulandı. Ort. yaş 31 (12-52) idi. 7 dirsekte radius başı kırığı, 4 
dirsekte koronoid kırığı, 3 dirsekte medial epikondil kırığı, 2 dirsek-
te önkol diafizer kırığı ve 2 dirsekte ise olekranon kırığı eşlik eden 
yaralanmalardı. 4 hastaya radius başı protezi uygulanırken, 3 radius 
başı kırığına plak-vida ile tespit yapıldı. 3 koronoid kırığı vida ile 
tespit edilirken tip 1 olan 1 koronoid kırığına tespit uygulanmadı. 
Kırıkların tedavisinden sonra anestezi altında tüm dirsekler mua-
yene edildi ve tüm dirseklerde instabilite testlerinin müspet olduğu 
görüldü. Tüm hastalara 3.5 veya 5 mm lik metal dikiş-çapa ile lateral 
kollateral ligaman tamiri yapılırken 6 hastaya metal dikiş-çapa ile 
medial kollateral ligaman tamiri de yapıldı. Son kontrolde eklem 
hareket açıklığı, ağrı, stabilite, hasta memnuniyeti ve Mayo dirsek 
performans skorlaması yönünden hastalar değerlendirildi. Dijital 
dinamometre (markası yazılacak) ile 80 N güç uygulanarak her iki 
dirseğe varus ve valgus stress grafileri çekildi. Eklem aralıklarındaki 
açılma miktarları sağlam taraf ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 27,8 ay(13-48) idi. Tüm has-
talarda instabilite testlerinin negatif olduğu görüldü. Ortalama 
Mayo dirsek performans skorlaması 91.47(70-100) idi. 10 dirsekte 
mükemmel, 8 dirsekte iyi ve 1 dirsekte de orta sonuç elde edildi. 
Varus stres grafilerinde lateral eklem aralığında ortalama 0,96(0-2.1) 
mm açılma görülürken, sağlam tarafta bu değer 0.54(0.2-1) mm 
idi. valgus stres grafilerinde medial eklem aralığında 1.18(0.9-1.5) 
mm açılma görülürken sağlam tarafta bu değer 0.51(0.3-1) mm 
idi. Açılma miktarları karşı taraf ile karşılaştırıldığında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunmadı. Tüm hastalar stabilite yönünden 
memnun iken 7 hastada ara sıra olan hafif derecede ağrı şikayeti 
mevcuttu. Komplikasyon olarak 2 hastada düğüm irritasyonuve 6 
hastada heterotropik ossifikasyon gözlendi.

Sonuç: Dirsek kollateral ligaman tamirlerinde kullanılan dikiş-
çapalar ligamanların iyileşmesi sırasında iyi bir destek sağlamakta ve 
iyileşme sonrasında tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Dirsek, Kompleks çıkık, Kollateral ligaman

Sözlü Bildiriler 4 - Dirsek



6523-26 Mar t 2016,  Adana

S Ö Z L Ü  B İ L D İ R İ L E R

SS28

SERT DİRSEK CERRAHİSİ: HASTA MEMNUNİYETİ İÇİN 

GEREKEN HAREKET AÇIKLIĞI EN AZ KAÇ DERECE 

OLMALI? 

 Hakan Gündeş1,  Özgür Selek2,  Ümit Gök1,  Bora Gümüşlü1,  Levent Buluç1

1Kadıköy Şifa Sağlık Grubu, Ortopedi Kliniği, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatolji Anabilim Dalı, Kocaeli.

Amaç: Bu retrospektif çalışmanın amacı dirsek eklemi hareket 
kısıtlılığı cerrahisi sonrası oluşan sübjektif hasta memnuniyeti ile 
anlamlı korelasyon (uyum) gösteren hareket açıklığı derecesi olup 
olmadığını tespit etmektir. Sübjektif ve objektif sonuçlara etki ede-
bilecek diğer değişkenler de irdelenmiştir.

Yöntem: 92 hastadan takip süresi 12 ayın üzerinde olan ve onam 
veren 77 hasta çalışma kapsamına alındı. 26 hastada ekstrensek (% 
33.8) 51 hastada intrensek (% 66.2) kontraktür mevcuttu. 40 hastada 
lateral, 37 hastada lateral ve medial (progresif ) gevşetme uygulandı. 
Ortalama takip süresi 44.2 aydı (12-186).

Sübjektif hasta memnuniyeti cerrahi öncesi ve sonrası modifiye 
MAYO dirsek skorlaması ile değerlendirildi. Objektif ölçüm değerlen-
dirme kriterleri ise cerrahi öncesi ve sonrası fleksiyon hareketi yönünde 
artış ve son hareket derecesi (endpoint), ekstansiyon hareketi yönünde 
artış ve son hareket derecesi ve hareket açıklığındaki toplam artış dere-
cesi idi. Hasta bazında her iki ölçüm grubundaki kriterler istatistiksel 
olarak karşılaştırılarak hasta memnuniyetinde anlamlı olumlu değişme 
gösterebilecek hareket açıklığı tespit edilmeye çalışıldı.

Sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi SPSS kullanılarak 
yapıldı. Guruplar arası non-parametrik veriler Mann Whitney – U 
testi ile karşılaştırıldı. Korelasyon analizleri Pearson korelasyon testi 
uygulanarak yapıldı. Son nokta hareket değeri analizleri için Roc 
curve analizi kullanıldı. P değerinin 0.05’den küçük olması anlamlı 
olarak kabul edildi.

Sonuçlar: 30 hastada komplikasyon gözlendi (%39). Minor 
komplikasyonlar; 4 yüzeyel enfeksiyon (%5.2), 13 geçici soğuk 
intoleransı (%16.8) ve 10 geçici ulnar sinir parestezisinden (%13) 
oluşmakta idi. Majör komplikasyonlar; 12 hastada nüks nedeni ile 
tekrar operasyon (%15.6) ve bir hastada (%1.3) radyoterapi gerekti-
ren yaygın heterotopik osifikasyon’dan oluşmakta idi. Komplikasyon 
sıklığı ve cerrahi türü (lateral veya progresif ) arasında ilinti (kore-
lasyon) saptanmadı. Kontraktürün tipi (intrensek veya ekstrensek) 
ile objektif ve sübjektif sonuçlar arasında bir ilinti saptanmadı. 
Konraktürün oluşması ile cerrahi tedavinin uygulanması arasındaki 
geçen sürenin, cerrahi sonrası hareket sınırındaki artışa negatif etkisi 
olduğu saptandı (p<0.031).

Ortalama cerrahi öncesi hareket sınırı (ROM) 45° (20°-65°) idi. 
Ortalama cerrahi sonrası hareket sınırı 110° (97°-125°) idi. Modifiye 
MAYO dirsek skoru 60 iken bu sayı cerrahi sonrası 85 olarak 
bulundu. Roc curve analizine göre hastayı sübjektif olarak memnun 
edecek bir sonuç alabilmek için (Modifiye MAYO dirsek skoru) 
dönüm noktası (landmark) fleksiyon derecesinin 115 olduğu tespit 
edildi (p<0.0001). Ayrıca cerrahi öncesi fleksiyon derecesinin en az 
55 (p<0.0008) olmasının, ameliyat sonrası iyi bir MAYO skoru elde 
etmekte anlamlı önemi olduğu tespit edildi. Cerrahi sonrası iyi bir 
sübjektif geri dönüş alabilmek için anlamlı olabilecek ve cerrahi sıra-
sında elde edilmesinde ısrarcı olunabilecek bir ekstansiyon derecesi 
(landmark) saptanamadı. Eklem hareket sınırı toplam kazanımdaki 
artışın hasta memnuniyeti açısından bir anlamı olmadığı saptandı.

Tartışma: Dirsek hareket kısıtlılığı cerrahisi, uygulanan cerrahi-
nin türüne bakmaksızın komplikasyonlara yatkınlık göstermektedir. 
Cerrahi tedavinin geciktirilmesi, elde edilebilecek hareket sınırını 
olumsuz etkilemektedir. Cerrahi tedavi sonrası elde edilen hasta mem-
nuniyeti, kontraktür tipinden (ekstrensek veya intrensek) bağımsızdır.

İyi bir hasta memnuniyeti için cerrahi esnasında ısrarcı olunabilecek 
anlamlı bir ekstansiyon derecesi tespit edilememiştir. Aynı şekilde eklem 
hareket açıklığındaki toplam kazanım, tek başına hasta memnuniyeti 

SS27

DİSTAL HUMERUS C TİPİ KIRIKLARIN TEDAVİ 

SONUÇLARINA ETKİ EDEN PARAMETRELER

 Davut Aydın1,  Fevzi Sağlam2,  Halil İbrahim Bekler3,  Güven Bulut4, 
 Alper Oktay5,  Seyit Ali Gümüştaş6

1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
2T.e.v. Sultanbeyli Devlet Hastanesi
3Kocaeli Medicalpark Hastanesi
4Dr.lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
5Hakkari Devlet Hastanesi
6Tekirdağ Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

Amaç: Dirsek eklemi hareketleri günlük hayatta birçok aktivite-
nin yapılmasında çok gereklidir. Dirsek eklemini ilgilendiren hume-
rus alt ucunun kırıkları nadir görülür. Bu eklemi ilgilendiren kırıklar 
uygun tedavi edilmediği takdirde üst ekstremite de ciddi fonksiyon 
kayıpları görülebilir. Distal humerus eklem içi kırıklarında, sıklıkla 
deplese kırıklar olması nedeniyle cerrahi tedavi uygulanır. Bu çalış-
mada amacımız distal humerus tip C kırıklarda hastalara uyguladığı-
mız cerrahi tedavinin sonuçlarına etki eden parametreleri belirlemek.

Yöntem: 2007- 2014 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Dr. 
Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji kliniğinde distal humerus eklemi ilgilendiren kırık 
tanısıyla cerrahi tedavi uyguladığımız 36 hasta retrospektif olarak 
incelendi. Hastalarımızın 30 (%83)’u erkek, 6 (%17)’sı kadın idi. 
Hastaların yaş ortalaması 36,5 (17-84) idi. AO/ASIF humerus distal 
uç kırık sınıflandırmasına göre; kırıkların 2’i (%6) tip C1, 7’si (%19) 
tip C2, 27’si (%75) tip C3 kırık şeklinde değerlendirildi. Kırıklarının 
nedenleri; 14 (% 39) kırıkta basit düşme, 13 (%36) kırıkta yüksekten 
düşme, 9 (% 25) kırıkta trafik kazası saptandı. Kırıkların 9’u (%25) 
açık kırık şeklinde idi. Gustilo-Anderson sınıflandırmasına göre açık 
kırıkların hepsi GII şeklinde değerlendirildi. Hastalar travmadan 
ortalama 5,1 gün (0-16gün) sonra ameliyat edildiler. Çalışmaya 
alınan 36 kırığın; 28 ’inde (%78) 90° açılı çift plak veya paralel çift 
plak, 5‘inde (%14) 3,5 mm.lik tek rekonstrüksiyon plağı, 3’ünde (%8) 
K teli-vida kombinasyonu ile osteosentez yapıldı.

Bulgular: Hastalar ortalama (4-88) 40,2 ay takip edildi. 
Hastalarımızın ortalama dirsek fleksiyonunun 130,2º (dağılım 
100º-135º), ortalama ekstansiyon kaybının 26,5º (dağılım 0º-75º) 
olduğu saptandı. 36 hasta Mayo dirsek performans skorlama sis-
temine göre değerlendirildiğinde; 15 (%41,5) hasta çok iyi, 15 
(%41,5) hasta iyi, 6 (% 17) hasta orta sonuç elde edildiği görüldü. 36 
hastanın Quick DASH skor ortalaması 12,11 (0-65,9) idi. Çok iyi 
ve iyi fonksiyonel sonuç oranının erkeklerde, 17–40 yaş arasındaki 
olgularda, yaralanma sonrası erken cerrahi uygulanan olgularda ve 
tip C1 kırıklarında daha yüksek olduğu belirlendi.

 Sonuç: Distal humerus C tipi kırıkların tedavi sonuçlarını 
belirleyen en önemli parametreler anatomik redüksiyon, çift plakla 
rijit tespit ve erken rehabilitasyona başlanması olup, kırık oluşma 
zamanı ile ameliyat arasında geçen süre, hastanın yaşı, kırığın açık 
ya da kapalı olması ve kırık tipi tedavi sonuçları üzerine etkili diğer 
parametreler olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Distal humerus kırığı, rijit fiksasyon, eklem içi kırık
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algoritma henüz oluşturulamamıştır. Bu geriye dönük vaka serisi 
çalışmasında, dirsek ekleminde cerrahi girişim sonrası periferik sinir 
yaralanması şüphesi nedeni ile danışılan ve tedavi uygulanan hasta-
lara ait demografik bilgilerin paylaşılması amaçlanmıştır.

Yöntem: 2000-2015 yılları arasında, dirsek ekleminde cerrahi 
girişim sonrası periferik sinir yaralanması şüphesi nedeni ile kıdemli 
yazara danışılan ve tedavi uygulanan 12 hasta geriye dönük olarak 
incelenmiştir. 6 hastada ulnar, 2 hastada kombine ulnar/median ve 4 
hastada radial sinire ait patolojik bulgular mevcuttu. Tüm hastalarda 
açık cerrahi girişim uygulanmış olduğu gözlendi. Artroskopik cerrahi 
sonrası periferik sinir yaralanması şüphesi nedeni danışılan hasta 
yoktu. İlk cerrahi girişim sonrasında ortalama geçen süre 4.3 (0-6) ay, 
ortalama takip süresi 18 aydı (8-24). Tüm hastalarda ilk muayene ve 
kontrollerde tam nörolojik muayene yapıldı, sinir ileti testi (EMG) 
sonuçları elde edildi. Son kontrolde elde edilen sonuçlar aşağıdaki 
algoritma sistemi ile değerlendirildi:

Çok iyi: Total motor kazanım, total duyu kazanımı. Nöralji yok.
İyi: Total motor kazanım, kısmi duyu kazanımı (nöralji var) veya 

kısmi motor kazanım, total duyu kazanımı (nöralji yok)
Orta: Kısmi motor kazanım, kısmi duyu kazanımı (nöralji var).
Kötü: Motor veya duyu, kazanım yok.
Sonuç: 11 (%91.6) hastada en az bir sinirde total sinir arazı bul-

gusu mevcuttu. Bir diğer hastada ise kısmi araz bulguları mevcuttu. 
10 hastada bir (%83) iki hastada (%17) birden fazla sinir tutulumu 
mevcuttu. 10 hastada (%83) dirsek çevresinde kırık veya çıkık nedeni 
ile internal fiksasyon uygulanmıştı ve direkt grafide ortopedik metal 
implant mevcuttu. 2 hastada (%17) sert dirsek nedeni ile açık gev-
şetme cerrahisi uygulanmıştı ve implant mevcut değildi. Bu gruptaki 
1 hastada ulnar, bir diğer hastada ulnar ve median sinir arazı mev-
cuttu. Her iki hastada da sinir bütünlüğünde patoloji gözlenmedi. 
Heterotopik kemik dokusu ve iyileşen yumuşak doku içinde yoğun 
eksternal ve internal skar oluşumu saptandı. İnternal ve eksternal 
mikro nöroliz uygulanan her iki hastada da çok iyi sonuç elde edildi.

Dirsek çevresi kırık veya çıkık nedeni ile internal fiksasyon uygu-
lanan 10 hastanın üçünde aksonetmesis (total kesi) ikisinde kısmi 
kesi, beşinde ise yoğun eksternal ve internal skar oluşumu saptandı. 
Sinir bütünlüğünde bozulma gözlenen beş hastanın üçünde ulnar 
ikisinde posterior interosseöz (radial) sinir yaralanması mevcuttu. 
4 hastaya mikro nörorafi (sinir tamiri) uzun bir hat boyunca ezilme 
gözlenen bir hastada ise tendon transferi cerrahisi uygulandı. Bu 
grupta dört hastada çok iyi bir hastada iyi sonuç alındı. İmplant 
gözlenen ve sinir bütünlüğü sağlam olarak değerlendirilerek nöroliz 
uygulanan beş hastanın birinde kötü, birinde orta, ikisinde iyi, birin-
de ise çok iyi sonuç alındı.

Çıkarım: Bu vaka serisinde en sık ulnar sinir patolojisi 
gözlenmiştir (8/12, %66). Median sinir yaralanması sıklığı azdır ve 
beraberinde ulnar sinir patolojisi ile birlikte gözlenmiştir. İmplant 
varlığı sinir bütünlüğünün tam veya kısmi hasarı konusunda önemli 
bir bulgudur (5/10, %50). Ulnar sinir patolojisi gözlenen sekiz 
hastanın beşinde çok iyi, üçünde iyi sonuçlar elde edilmiştir. radial 
sinir patolojisi saptanan dört hastanın ise birinde kötü, birinde 
orta ve ikisinde çok iyi sonuç elde edilmiştir. Vaka sayısı yeterli 
olmamakla birlikte implant varlığının olumsuz bir bulgu olduğunu, 
yüzeysel olmasına karşın ulnar sinirin daha sık yaralanmaya maruz 
kaldığını, buna karşın uygun tedavi yöntemleri ile elde edilen 
sonuçların tatminkar olduğunu söyleyebiliriz.

Anahtar kelimeler: dirsek cerrahisi, periferik sinir yaralanması

sağlayamamaktadır. Hasta memnuniyeti temel alındığında en önemli 
kriter, fleksiyon yönündeki hareket sınırındaki artış olarak tespit edil-
miştir. Özellikle 115 derece fleksiyon dönüm noktası (landmark) olarak 
tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak cerrahi tedavide ısrarcı olunacak 
noktanın toplam hareket sınırındaki artıştan çok fleksiyon yönündeki 
artış olması gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar kelimeler: sert dirsek, açık cerrahi tedavi
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ULNAR SİNİR SUBMUSKÜLER TRANSFERİ ORTA UZUN 

DÖNEM SONUÇLARI

 Emre Ergen1,  Hüseyin Kavak1,  Okan Aslantürk1,  Muhammed Köroğlu1, 
 Kadir Ertem1

1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Kübital tünel sendromu olarak adlandırılan dirsekte ulnar sinir 
sıkışması, karpal tünel sendromundan sonra ikinci sıklıkta görülen 
tuzak nöropatisidir. Kemik sorunları, yumuşak doku kitleleri, fasyal 
yapıların posttravmatik darlıkları ve ulnar sinirin medial epikondil 
üzerinde subluksasyonu gibi bazı yapısal nedenlerle ortaya çıkabilse 
de, olguların çoğunda belirgin bir etiyoloji saptanamaz ve idiyopatik 
olarak değerlendirilir.

Amaç: Bu çalışmada kübital tünel sendromu nedeniyle ulnar 
sinirin submusküler anterior transpozisyonu yapılan hastaların orta 
ve uzun dönem sonuçları geriye dönük olarak değerlendirildi.

Yöntem: Klinik olarak kübital tünel sendromu tanısı konularak 
ulnar sinir anterior submusküler transpozisyonu cerrahisi uygulanan 44 
hastadan 27 hasta değerlendirmeye alındı. Hastaların 11’i bayan 16’sı 
erkekti, 16 sağ 11 sol dirseğe işlem uygulandı. Otalama yaş 40,4(17-
61), ortalama takip süresi 30,4 (12-60) ay olarak hesaplandı. Hastaların 
ameliyat öncesindeki şikayetlerinin şiddeti modifiye McGowan sınıf-
landırmasına göre 4 evrede değerlendirildi. 1 hasta Evre 1, 8 hasta Evre 
2A, 3 hasta Evre 2B, 15 hasta evre 3 olarak sınıflandırıldı. Sonuçlar 
Quick-DASH formu kullanılarak değerlendirildi. Hastaların ortalama 
DASH skoru 19 (0- 81.81) olarak hesaplandı. İki hastada insizyon skarı 
memnuniyetsizliği haricinde komplikasyon görülmedi.

Tartışma: Ulnar sinirin dirsek seviyesinde tuzaklanması olan 
kübital tünel sendromu, üst ekstremitenin gittikçe artan bir şekilde 
duyusal ve motor semptomlarının kaynağı olarak kabul edilmekte-
dir. Sinirin bası altında kalmasının tedavisi sinirin gevşetilmesidir. 
Literatürde cerrahi tedavinin şekline yönelik tartışmalar bulunak-
tadır. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında açık ve endoskopik basit 
dekompresyon, medial epikondilektomi ile birlikte sinirin dekomp-
resyonu ve sinirin anterior transpozisyonu (cilt altı, submusküler, 
intramüsküler) bulunmaktadır. Hafif ve orta düzeyde ve kısa süreli 
semptomları olan hastalarda genellikle basit dekompresyon tercih 
edilirken, ileri düzeyde ve uzun süreli semptomları olan hastalarda 
anterior transpozisyon yapma eğilimi vardır. Ulnar sinir submusküler 
transpozisyonunun kübital tünel sendromunda etkin ve güvenilir bir 
tedavi metodu olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: kübital tünel,transpozisyon

SS30

DİRSEK EKLEMİ CERRAHİSİ SONRASI GÖZLENEN 

PERİFERİK SİNİR YARALANMALARI

 Hakan Gündeş1,  Özgür Selek2

1Kadıköy Şifa Sağlık Grubu Ortopedi Kliniği, İstanbul
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Amaç: Dirsek eklemi cerrahisi sonrası periferik sinir yaralan-
ması demografisi konusunda kaynakçada sınırlı bilgi mevcuttur. 
Sinir yaralanması şüphesi sonrası nasıl bir yol izleneceği konusunda 
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HUMERUS ALT UÇ EKLEM İÇİ KIRIKLARI SONRASI 

İMPLANT ÇIKARILMASI SIRASINDA MEYDANA GELEN 

NÖROLOJİK HASARLAR

 Tansel Mutlu1,  Serdar Hakan Başaran1,  Uygar Daşar1,  Murat Altay1, 
 Ali Biçimoğlu1

1Karabük Üniversitesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Humerus alt uç eklem içi kırıkları sonrası uygulanan açık 
redüksiyon plak vidayla tespit sonrası, nörolojik defisit gelişmeyen hasta-
ların kaynama sonrası implant çıkartılmaya bağlı gelişen nörolojik defi-
sitlerin sıklığını ve hangi sinirlerin daha sık etkilendiğini araştırmaktı.

Metod: Ocak 2006-Mayıs 2015 arasında humerus alt uç eklem 
içi parçalı kırığı tanısı ile opere edilen 51 hasta çalışmaya alındı, 
Hastaların 33’ü (%64,7) erkek, 18’i (%35,3) kadın, ortalama yaş 41 
(dağım 26-68) idi. Hastaların 28’inde (%54,9) sol, 23’ünde (%45,1) 
sağ taraf ve 24’ünde (%47) dominant ekstremite etkilenmişti. Kırıklar 
hastaların 38’inde (74,5) trafik kazası, 9’unda (17,6) iş kazası ve 4’ünde 
(7,8) ise yüksekten düşme nedeniyle oluşmuştu. Operasyon öncesi 
nörolojik defisiti olan iki hastada ve ilk operasyon sırasında nörolojik 
defisit gelişen iki hasta çalışmaya alınmadı. Hastalar yaralanma sonrası 
ortalama 1. günde, genel anestezi altında ameliyat edildi. Ortalama 
ameliyat süresi 84 (dağılım 72-125) dakikaydı. Tüm kırıklarda poste-
rior insizyon kullanıldı. Kırk beş vakada ulnaya chevron osteotomisi 
uygulandı ayrıca 6 hastada ise eşlik eden olekranon kırığı olduğu 
için osteotomiye gerek kalmadı. Tüm hastalarda ulnar sinir eksplore 
edildi ve hiçbir hastada ulnar sinir transpozsiyonu gereği görülmedi. 
Üç hastada posteriora uzanan uzun plak kullanımı nedeniyle insizyon 
hattındaki radial sinir explore edildi. Kırk altı hastaya medial ve lateral 
plak, beş hastaya çok parçalı fragmanlar nedeniyle medialden plak, 
serbest K teli ve vida ile tespit sağlandı. Olekranon 34 hastada gergi 
bandı,17’sinde tek vida ile tespit edildi. Hastaların 23’üne iki hafta 
sonra, 14’üne postoperatif ikinci günde, yedisine dört hafta sonra ve 
beşine ise beş hafta sonra pasif eklem hareketleri açıklığı egzersizleri-
ne başlandı. İki hasta enfeksiyon nedeniyle üçüncü ayda, 31 hasta ise 
kendi talepleri ile ameliyat sonrası ortalama 14. (dağılım 11-23) ayda 
implantları çıkarıldı. Bu hastalardan nörolojik defisit gelişenlere tanı 
ve prognozun değerlendirilmesi için üç hafta sonra ve klinik tabloya 
göre takip için elektromiyelografi yapıldı.

 Bulgular: İkinci ameliyat öncesi olguların ikisinde enfeksiyon, 
birinde geç kaynama ve ikisinde ise kötü kaynama tespit edildi. 
İki olguda eklem ileri derece dejenerasyon, beş olguda heterotopik 
ossifikasyon vardı. Hastaların ortalama eklem hareket açıklıkları 120 
derece fleksiyon,10 derece ekstansiyon kısıtlılığı, 30 derece supi-
nasyon ve pronasyon açıklığı vardı. İmplant çıkartılması sonrasında 
sekiz hastada (%15,7) ulnar sinir arazı tespit edildi. Bu hastaların 
ikisinde (%3,9) motor ve duyu defisiti, üç hastada (%5,9) hastada altı 
ay içinde düzelen motor ve devam eden duyu, üç hastada (%5,9) ise 
sekiz ay sonra düzelen duyu defisiti tespit edildi. Radial sinir arazı 
dört hastada (%7,8) tespit edildi. İki hastada radial sinir arazı dokuz 
ay sonra tamamen geri döndü fakat iki hastada posterior interosseoz 
sinir dalındaki hasar nedeniyle tendon transferi uygulandı. 

Sonuç: Humerus altı uç kırıklarında implant çıkarılması daha az 
komplike operasyonlar olmasına rağmen çalışmamızda bu hastalarda 
daha çok nörolojik defisite rastladık. Bu vakaların daha az önemsenmesi 
ve skar dokuların normal anatomik yapıları sarması nedeniyle özellikle 
damar ve sinir yapılarının tanınmasının zorlaşmasına bağlı komplikas-
yonlara daha açık hale geldiğini düşünmekteyiz. Bu nedenle bu vakalar 
en az ilk operasyon kadar özveri ve dikkatle yapılması gerekmektedir. 

Anahtar kelimeler: dirsek kırıkları, cerrahi sonrası ulnar sinir arazı, parçalı 
distal humerusekelm içi kırıkları

SS31

CERRAHİ TEDAVİ EDİLEN DİSTAL HUMERUS 

KIRIKLARI SONRASI KISITLI DİRSEK HAREKETİ RİSK 

FAKTÖRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Tuna Pehlivanoğlu1,  Ata Can Atalar1,  Ali Erşen1,  Serkan Bayram1,  Ahmet 
Salduz1,  Mehmet Demirhan2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Distal humerus kırıkları tedavisi zor kırıklar arasındadır. 
Tedavi sonrası amaçlanan dirseğin fonksiyonel hareket açıklığı olan 
30°-130° dereceyi elde etmek olsa da, her zaman bu hareket açıklığı 
sağlanamamaktadır. Bu çalışmanın amacı, distal humerus kırığı son-
rası açık reduksiyon ve internal fiksasyon yapılan hastaların fonksiyo-
nel sonuçlarının değerlendirilmesi ve kötü fonksiyonel sonuç (<100° 
toplam hareket açıklığı) ile ilişkli risk faktörlerinin belirlenmesidir.

 Hastalar ve Yöntem:  2005-2014 yılları arasında 75 hastanın 
(28 kadın, 47 erkek) distal humerus kırığı açık repozisyon ve inter-
nal fiksasyon ile tedavi edildi. Hastaların ortalama yaşı 37.8 (17-80) 
idi ve hastalar ortalama 27 ay(12 -86) takip edildi. Hastalar ameliat 
öncesi ve sonrası radyografi, dirsek hareket açıklığı, Mayo Dirsek 
Skoru ve DASH skorları ile değerlendirildi. Son kontrollerinde ; 
toplam 100° hareket açıklığını sağlayan (Grup 1) ve sağlayamayan 
(Grup 2) hastalar olarak iki grup oluşturuldu ve başarısız sonuca 
neden olabileceği düşünülen risk faktörleri (ileri yaş > 60, eklem içi 
parçalı kırık AO C2-3, olekranon osteotomisi, açık kırık, yaralanma 
sonrası ameliyata kadar geçen süre, ameliyat sonrası komplikasyon 
varlığı) değerlendirildi.

 Sonuçlar: Son kontrollerde 75 hastadan 40 ının (%53) 100° 
den fazla dirsek hareketine sahip olduğu (grup 1), 35 inin (%47) ise 
100° hareket açıklığına sahip olmadığı (grup 2) tespit edildi. Grup 1 
de ortalama hareket açıklığı 107° iken, Grup 2 de 65 ° idi. (p<0.001) 
Benzer şekilde fonksiyonel değerlendirmede ; grup 1 in Mayo 
Dirsek Skoru ve Dash skorları da Grup 2 ye göre anlamlı oranda 
(p<0.001) daha iyi olarak belirlendi.

Başarısız fonksiyonel sonuç için risk faktörü olarak ; AO tip 
C3 ve C2 kırık(Odds oranı 17.1 p:0.001), olekranon osteotomisi 
yapılmış olması (odds oranı 3.6 p: 0.015), kırıktan ameliyata kadar 
geçen sürenin 7 günden uzun olması (Odds oranı 1.7 p: 0.049) 
olarak belirlendi. Cinsiyetin,yaşın, kırığın açık kırık olmasının veya 
ameliyat sonrası radiyal veya ulnar sinir arazı olmasının ise ameliyat 
sonrası hareket açıklığına etkisin olmadığı (p>0.05) tespit edildi.

Çıkarımlar: Distal humerus kırıklarının açık repozisyon ve 
internal fiksasyon ile tedavisi sonrası dirsek fonkisyonel hareket 
açıklığının sağlanamaması sık karşılaşılan bir komplikasyondur. 
Özellikle eklem içi AO C2 ve 3 tipi kırıklarda ve yaralanmadan ame-
liyata kadar geçen sürenin uzun olduğu durumlarda istenen fonksi-
yonel sonucun elde edilemeyebileceği akılda bulundurulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: distal humerus kırığı, plak vida ile osteosentez, olekra-
non osteotomisi 
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ARTROSKOPİK LATERAL AKROMİYON REZEKSİYONU 

(ALAR) ROTATOR MANSET İLE İLGİLİ SKAPULAR 

PARAMETRELERİ OPTİMİZE EDER 

 Burak Altıntaş1,  Max Kääb1,  Stefan Greiner1

1Sporthopaedicum Regensburg

Amaç: Skapular anatominin degisik varyantlari dejeneratif rotator 
manset yirtiklarina zemin hazirlayabilir. Akromiyon indeksi (AI), 
kritik omuz acisi (CSA) ve lateral akromiyon acisi (LAA) bu var-
yantlari belirleyen parametrelerden bazilaridir. Bu calismanin amaci 
artroskopik lateral akromiyon reseksiyonu (ALAR) ile bu radyolojik 
parametrelerin optimizasyonun mümkün olup olmadiginin tespitiydi. 

Yöntem: Islem 8 taze donmus kadavra omuzunda uygulandi. 
Gercek AP ve aksiller grafiler skopi altinda, girisim öncesi ve sonrasinda 
alinarak değerlendirildi. Anterior ve posterior akromiyon uclari spinal 
iğneyle saptandi. Sonrasinda lateral akromiyonun 1cm lik bölümü 5.0 
acromionizer (Arthrex Inc., Naples, Florida, A.B.D.) ile anterolate-
ralden başlanarak posterolaterale kadar rezeke edildi. Islem sonunda 
deltoid yapisma yerinin yaralanmadigi disseksiyon ile gösterildi. Skopi 
resimlerinde AI, CSA ve LAA ölçümleri islem öncesi ve sonrasi yapildi. 

Bulgular: ALAR sonrasında ortalama AI 0,62 ± 0,11 dan 0,40 ± 
0,15 a düşürüldü (p= 0,012). Aynı zamanda ortalama CSA da 35,0° ± 
7,65 ten 25,12° ± 8,29 a indirildi (p= 0,018). LAA istatistiki anlamlı 
bir şekilde değiştirilemedi (76,5° ± 14,02 ve 82,13 ± 8,93; p= 0,107). 
Deltoidin yapışma yerinde herhangi bir yaralanma gözlemlenmedi. 

Sonuç: Artroskopik lateral akromiyon rezeksiyonu (ALAR) 
ile makroskopik deltoid yaralanması olmadan skapular anatominin 
radyolojik parametreleri olan AI ve CSA istatistiki olarak anlamlı 
şekilde optimize edildi. 

Anahtar kelimeler: Rotator manset yirtigi, artroskopik akromiyon rezeksi-
yonu, skapular anatomi, akromiyal morfoloji, kritik omuz acisi, akromiyon 
indeksi, lateral akromiyon acisi

SS33

ROTATORMANŞETİN ANKOR İLE ONARIMINDA 

TEKNİKLERİN OSTEOPOROTİK KEMİK ÜZERİNDE 

BİYOMEKANİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI 

 Levent Horoz1,  Onur Hapa1,  Mustafa Hulusi Özkan1,  Hasan Havitçioğlu1, 
 Buğra Husemoğlu2

1Dokuz Eylul Unıversıtesı Ortopedı ve Travmatolojı Anabılım Dalı 
2Dokuz Eylul Unıversıtesı Bıomekanık 

Amaç: osteoporotik kemikte meydana gelen ankor onarım başa-
rısızlığını engellemeye ve ankorun tespit gücünü arttırmaya yönelik 
komşu ankor gönderimi, kanüllü vida ile güçlendirme, kemik otog-
reft sıkıştırma gibi yöntemlerin ankorun çekme kuvvetlerine karşı 
direncini arttırdığını ve onarımda kullanılacak geniş yiv çapına sahip 
ankorların daha sağlam bir onarıma imkan vereceğini biyomekanik 
testlerle ortaya koymaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada 72 adet, 18 aylık koyunlardan elde 
edilen humeruslar, yumuşak dokularından temizlendikten sonra, 
osteoporotik kemik modelini oluşturmak için ankorun gönderileceği 
aksta, 4.5mm’lik drill yardımı ile delindi. Çalışmada 6 grup incelendi. 
Her grupta 12 numune incelemeye alındı. Grup 1; 2 adet 5 mm’lik 
Fastin RC (DePuy Mitek, Raynham, MA) ankor yivleri birbiri içine 
geçecek şekilde komşu olarak gönderildi. Grup 2; 2 adet 5 mm’lik 
Twinfix titanium ankor (Smith & Nephew Endoscopy, Andover, 
MA) 1. gruba benzer şekilde gönderildi. Grup 3; 4,5 mm’lik drill 
yardımı ile açılan tünele spongios kemik otogreft sıkıştırması 
sonrasında 5 mm’lik Fastin RC ankor gönderildi. Grup 4; kanüllü 
vida ile 5 mm’lik Fastin RC, grup 5; sadece Fastin RC ankor, grup 6; 
sadece Twinfix titanium ankor olarak uygulandı. Her numune özel 
olarak yapılan, yer düzlemi ile 135 derece açı yapan tutucu düzenek 
ile AG-X Shimadzu (Kyoto, Japan) cihazına bağlandı. Aksiyel yönde 
siklik çekme testi uygulandı. Her numuneye ek olarak aksiyel yönde 
maksimum yüklenme sonrasında sökülme testi uygulandı ve veriler 
kayıt edildi. Elde edilen verilere istatistiksel analiz uygulandı.

Sonuç: Siklik elongasyon ve ‘’peak to peak’’ yer değiştirme düzey-
lerinde diğer gruplarla karşılaştırıldığında Fastin- Fastin grubunda 
istatistiksel olarak anlamlı (p<0.05) daha az yer değiştirme gözlenir-
ken diğer gruplar arasında herhangi bir fark bulunamadı. Maksimum 
yüklenme altında sökülme testinde ise Fastin- Fastin ile yapılan 
onarımın istatistiksel anlamlı (p<0.05) olarak daha güçlü bir onarıma 
imkan verdiği görüldü. Diğer gruplar arasında maksimum yüklenme 
değerlerinde herhangi bir fark görülmedi. Bizim çalışmamızın sonu-
cunda Kanüllü vida ile güçlendirme ve Otogreft sıkıştırma sonrasın-
da ankorun tespit gücünde herhangi bir artış görülmezken komşu 
ankor gönderimi yapıldığında tespit gücünün arttığı görülmüştür.

Öneriler: Osteoporotik kemikte rotator manşet onarımı yapılır-
ken yiv çapı geniş tamamı yivli ankor kullanılması kurtarma yöntemi 
olarakta komşu ankor gönderimi tercih edilmelidir.

Anahtar kelimeler: Rotator manşet yırtığı, sütür ankor, osteoporoz, ankor 
tespit gücü
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EPS03

NADİR GÖRÜLEN BİR DURUMUN ARTROSKOPİK 

EKSİZYONU: SKAPULA KAYNAKLI OMUZ 

İNTRAARTİKÜLER OSTEOKONDROMU 

 Baran Sarıkaya1,  Fatih Suluova2,  Serkan Sipahioğlu1,  Zeynep Bekin Sarıkaya3

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Şanlıurfa
2Özel Karataş Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İzmir
3Balıklıgöl Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümü, Şanlıurfa

Amaç: Osteokondromlar, genellikle distal femur, proksimal 
tibia ve proksimal humerus metafizinde görülebilen kemiğin en sık 
rastlanılan benign tümörleridir. Osteokondromların, yassı kemikler-
den kaynaklanmaları veya eklem içerisinde lokalize olmaları tipik 
değildir. Literatür incelendiğinde; skapula kaynaklı ve omuz eklemi 
içerisine yerleşik olan osteokondromun oldukça nadir bir durum 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmamızda, literatürde nadir olarak 
tespit ettiğimiz; skapula kaynaklı, omuz ekleminde yerleşim göste-
ren ve artroskopik eksizyon ile tedavi ettiğimiz olgumuzu sunmayı 
amaçladık.

Yöntem: Otuz dokuz yaşında erkek hasta, sağ omuzunda ağrı 
ve şişlik şikayetiyle polikliniğimize başvurdu. Hastanın ağrı şikayeti 
yaklaşık bir yıldır mevcuttu. Hasta ilk olarak fizik tedavi merkezinde 
değerlendirilmiş ve hastaya eklem hareket egzersizlerine yönelik 
fizik tedavi uygulanmış. Hastanın fizik tedaviye başlamasıyla birlikte 
omuzundaki ağrı şikayetlerine şişlik şikayeti de eklenmiş. Ağrı ve 
şişlik şikayetlerinde artış olunca hasta polikliniğimize yönlendi-
rilmiş. Klinik ve radyografik olarak değerlendirilen ve sağ omuz 
ekleminde osteokondrom tespit edilen hastaya artroskopik cerrahi 
tedavi planlandı. Lateral dekübit pozisyonda artroskopik girişim 
uygulandı. Omuz ekleminde yaygın sinovit ile uyumlu efüzyon sap-
tandı. Subskapularis tendonunun hemen superiorunda ve glenoidin 
anterosuperior komşuluğunda kıkırdak yapıyla uyumlu olan yaklaşık 
2 cm’lik kitle görüldü (Şekil 1). Anterior portalden kitle tabanından 
itibaren eksize edildi (Şekil 2). Ekleme sinoviektomi uygulandı. 
Rotator manşette, subskapularis’te minimal dejenerasyon dışında 
herhangi bir patoloji yoktu.

Bulgular: Hastanın merkezimizdeki ilk muayenesinde sağ omu-
zunda minimal şişlik mevcuttu. Kızarıklık ve ısı artışı yoktu. Eklem 
hareketlerinde özellikle iç rotasyonda ağrı ve kısıtlılıkla birlikte dış 
rotasyon, fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinde kısıtlılık mevcuttu. 
Hastanın direkt grafilerinde patolojik bir görünüm saptanmadı. 
Hastaya MR tetkiki uygulandı. MR raporunda T1 ve T2 kesitlerde 
etraftaki kemik ve kıkırdak doku ile izointens, subskapularis tendon 
ve glenoid komşuluğunda osteokondrom ile uyumlu olduğu düşü-
nülen lezyon ve omuz ekleminde yaygın efüzyon olduğu belirtildi 
(Şekil 3). Artroskopik olarak eksize edilen kitlenin patolojik incele-
me sonucunda kitlenin osteokondrom ile uyumlu olduğu belirtildi.

Çıkarımlar: Osteokondromlar genellikle klinik semptom ver-
mezler. Travma sonrasında çekilen radyografilerde rastlantısal olarak 
veya ağrısız kitle şeklinde tespit edilirler. Kas irritasyonu, damar 
sinir basısı, lezyon üzerini saran bursada enflamasyon, lezyonun kitle 
etkisi gibi nedenlerden dolayı hastalarda ağrı şikayetleri veya koz-
metik problemler ön plana çıkabilir. Tendon ve bursa komşuluğunda 
oldukları zaman veya vaka sunumumuzda olduğu gibi nadir de olsa 
eklem içi yerleşimli oldukları zaman klinik olarak semptomatik hale 
gelebilirler ve cerrahi tedaviye çoğunlukla bu gibi durumlarda karar 
verilir. 

Anahtar Kelimeler: Benign tümör, intraartiküler osteokondroma

EPS01

AKROMİOKLAVİKULER DİSLOKASYONA EŞLİK EDEN 

KORAKOİD PROÇES KIRIĞI

 Yakup Ekinci1,  Alper Çıraklı2,  Kaan Gürbüz2,  Erdal Uzun2,  Ahmet Güney3

1Develi Hatice-muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Travma esnasında ekstremitenin pozisyonuna, etki eden 
kuvvetin yönüne ve derecesine, eklemi saran kasların kuvvetine 
göre omuzda oluşan patolojilerin derecesi ve sayısı değişmekte-
dir. Yazımızda travma sonrası sağ omuzunda akromioklavikuler 
eklem dislokasyonuna eşlik eden korakoid proçes kırığı olan olgu 
sunulmuştur.

Olgu Sunumu: 28 yaşında erkek hasta travma nedeniyle acil 
serviste değerlendirildi. Fizik muayenesinde sağ omuzda asimetri, 
palpasyonla ve hareketle ağrı mevcuttu. Direk grafide sağ akromiok-
lavikuler eklemde dislokasyon ve korakoid proçeste fraktür gözlendi. 
Ek patoloji tespiti için çekilen bilgisayarlı tomografide ek patoloji 
gözlenmedi. Dislokasyon KT+serklaj ile, fraktür ise vida ile tespit 
edildi. Hastanın 1 yıllık takiplerinde problem oluşmadı. Hasta sağ-
lıklı ve yaşamına devam etmektedir.

Sonuç: Kompleks bir eklem olan omuz ekleminde travma son-
rası ek patolojiler olabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Akromioklavikuler dislokasyon, korakoid proçes kırığı, 
cerrahi tedavi.

EPS02

BİCEPS YERLEŞİMLİ İNTRAMUSKULER LİPOM: OLGU 

SUNUMU

 Alper Çıraklı1,  Yakup Ekinci2,  Erdal Uzun1,  Hasan Göçer3,  Nevzat Dabak3

1Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Develi Hatice-muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Lipomlar yağ dokusundan köken alan ve en sık rastlanan 
benign yumuşak doku tümörüdür. Yazımızda biceps yerleşimli, ağrı 
ve elde karıncalanmaya neden olan intramuskuler lipom olgusunu 
sunduk.

Olgu Sunumu: 67 yaşında erkek hasta sol kolda şişlik nedeniyle 
polikliniğimize başvurdu. Hikayesinde mevcut şişliğin 20 yıldır 
olduğunu, ancak 6 aydır ağrı ve elde karıncalanma şikayetinin oldu-
ğunu belirtti. Hastanın ek hastalığı yoktu. Manyetik rezonans ince-
lemesinde sol biceps kası içerisinde düzgün sınırlı lipom ile uyumlu 
kitle, hastanın yaşı ve kitlenin derinliği gözönüne alınarak eksize 
edildi. Hastanın takiplerinde nüks ve komplikasyon gözlenmedi.

Sonuç: Lipomlar benign kitleler olsa da, ileri yaş ve derin yer-
leşimli olanların yumuşak doku sarkomları ile karışabileceği akılda 
tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: İntramuskuler lipom, biceps, eksizyon.
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EPS05

PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARINDA KİLİTLİ PLAK 

İLE CERRAHİ TEDAVİ SONUÇLARIMIZ

 Ömer Pıçakçı1,  Seyran Kılınç1,  Özhan Pazarcı1,  Hayati Öztürk1,  Seyfi Gündüz 
Tezeren1,  Zekeriya Öztemur1,  Okay Bulut1

1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Sivas 

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve 
Travmatoloji kliniğinde Ocak2008-Ekim2014 tarihleri arasında 
humerus proksimal uç kırığı nedeni ile proksimal humerus kilitli 
plağı kullanılarak ameliyat edilen 39 hastanın kırık tipi ve yaşa göre, 
klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Hastalar klinik olarak ağrı, hareket kapasitesi ve fonksiyonel 
sonuçlarını içeren Constant-Murley(CM) skorlamasına göre, rad-
yolojik olarak da kaynama miktarı, implantın pozisyonuna göre 
değerlendirildi.

Humerus proksimal kilitli plak uygulanan 39 hastanın 26’sı 
erkek (%66.6), 13’ü bayan (%33.4) hasta idi. Bu hastaların 11 tanesi 
60 (aralık 60-74) yaş üstü, 28 tanesi 60 (aralık 16-57) yaş altı hasta-
dan oluşmakta idi. Olguların yaş ortalaması 46,2 (aralık 16-74), has-
taların hastanede kalış süresi ortalama 10.1 gün (aralık 2-46 gün) idi. 
Hastaların ortalama takip süresi 9,5 ay (aralık 2-36 ay) idi. Olguların 
etiyolojisi de 21 hasta araç içi trafik kazası, 16 hasta düşme, 2 hasta 
araç dışı trafik kazası idi. Hastaların 22 tanesinin sol, 17 tanesinin 
sağ humerus proksimal uç kırığı mevcuttu.

Hastaların kırık tipi Neer sınıflamasına göre bakıldığında; Neer 
tip1 kırık 2, Neer tip2 kırık 10, Neer tip3 kırık 17, Neer tip4 kırık 
10 tane idi. CM skorlaması sırasıyla tip1 için 93,50, tip2 için 85,00, 
tip3 için 81,43 ve tip4 için 64,50 olarak bulundu. Hastalarımızdan 
60 yaş altı 28 hastanın CM skoru ortalaması 77,57 idi. 60 yaş üstü 
11 hastanın CM skoru ortalaması 65,73 olarak hesaplandı. Ortalama 
CM skoru 76,3 olarak bulundu. Komplikasyon olarak 1 hastada 
(Neer tip4) Avasküler nekroz, 1 hastada (Neer tip3) humerus başın-
da kollaps, 2 hastada enfeksiyon ve 2 hastada subakromiyal sıkışma 
görüldü.

Sonuçlar İstatistiksel değerlendirme SPSS(SPSS statistical soft-
ware 14.0 for Windows, SPSS inc, Chicago, IL, USA) programı 
kullanılarak değerlendirildi.

Hastaların kırık tipi ve fonksiyonel sonucun karşılaştırılmasın 
da kırık tipi arttıkça fonksiyonel sonuçların azaldığı, 60 yaş altı 
hastaların,60 yaş üstü hastalara göre daha iyi fonksiyonel sonuçların 
olduğu izlendi. Kilitli plak uygulamasının tekniğine uygun şekilde 
yapıldığında, güçlü stabilizasyon ve erken rehabilitasyona izin ver-
mesi nedeniyle özellikle artan yaşlı nüfus populasyonun da iyi bir 
tercih olduğunu düşünmekle birlikte çok parça kırıklı yaşlı hasta-
larda ameliyata artroplasti hazırlığı da yapılarak girilmesi gerektiği 
kanısındayız. 

Anahtar kelimeler: Proksimal humerus kırığı, Kilitli plak ile tespit

EPS06

BİLEK GÜREŞİ SONRASI MEDİAL EPİKONDİL 

AVÜLSİYON KIRIĞI

 Ömer Sunkar Biçer1,  Sefa Kılıç2,  Mehmet Ali Deveci1,  Mustafa Tekin1, 
 Cenk Özkan1,  İsmet Tan1

1Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
2Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi

Bilek güreşi kas gücüne dayanan (belki biraz da teknik) bir 
spor aktivitesi ve eğlenceli bir spordur. Bilek güreşi sırasında 
yarışmacılarda biseps uzun başı rüptürü, ulnar kollateral hasarı, 
apofizit (Little league elbow), olekranon kırığı, medial epikondil 
avülsiyon kırığı, humerus cisim kırığı, dirsek çıkığı gibi yaralanmalar 

EPS04

KİLİTLİ POSTERİOR OMUZ ÇIKIĞI VE REWERS HİLL-

SACKS LEZYONUNDA HUMERAL DEFEKT ALANININ 

ONARIMINDA COROKOİD TRANSFERİ 

 Hakan Çiçek1,  Ümit Tuhanioğlu1,  Fırat Seyfettinoğlu1,  Hasan Ulaş Oğur1, 
 Burçin Karslı2

1Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

22 yaşında erkek hasta 45 gün önce sol omuz travma öyküsü 
mevcut. Sol omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı ile klinğimize baş-
vurdu. Hastanın muayenesinde: Sol omuz dış rotasyonu 10 derece, 
abduksiyon 90 derece iç rotasyon 15 derece idi.Tüm hareket aralı-
ğında ağrı tespit edildi. Daha önce herhangi bir sağlık merkezinde 
müdahale edilmemiş idi. iki yönlü X-ray ve 3 boyutlu tomografisinde 
posterior omuz çıkığı ve rewers hill-sachs lezyonu ve MRI inceleme-
de posterior bankart lezyonu tespit edildi. Yapılan ölçümde humerus 
başı anteriorunda ki defekt alanın %30’un üzerinde olduğu tespit 
edilerek tedavi için cerrahi müdahaleye karar verildi. 

Preoperatif planlamada Posterior exposure ile açık redüksiyon 
posterior bankart onarımı ve kapsüler plikasyon, deltopekterol 
yaklaşım ile corocoid osteotomisi defekt yatagının hazırlanması ve 
osteotomi materyalinin anatomik rekonstrüksiyon için transferi ve 
konciont tendonun osteotomi tabanınan transferi planlandı.

 Hasta beach chair pozisyonunda genel anestezi altında 
posterior exposure ile omuz eklemine ulasıldı. Acık redüksiyonu 
takiben deltopektoral exposure ile anteriordan omuz eklemine 
ulaşıldı. Humerus başındaki defekt alanı değerlendirildi. Uzunluk 
ve genişlik ölçümleri sonrası tabanın dirillenerek ve küretlenerek 
tekrar kanlanması sağlandı. Yapılan ölçümlere uygun olarak corokoid 
çıkıntı bazis›e yakın alandan osteotomize edildi. Koncoint tendon 
coracoclaviküler ligament kompleksi 1 adet anchor yardımıyla 
corocoid bazis kısmına tespit edildi.Osteotomi materyali serbestleş-
tirilerek spongioz humerus başı defekt alanı ile temas edecek yüzü 
dekortike edildi.Humerus başı hemisferik şekliyle tam uyum göste-
ren ve maksimum kontak sağlayan greft materyali anatomik rekons-
trüksiyonu sağlayacak şekilde yerleştirilerek 2 adet 4.5 mm spongioz 
kanüllü vida ile stabilize edildi. Takibinde posterior bankart lezyonu 
1 adet anchor yardımıyla onarılarak posterior kapsüler plikasyon 
yapıldı.İntra operatif stabilizasyon kontrolü yapılarak Anterior insiz-
yon usulune uygun kapatıldı. Ve velpo bandajı uygulandı. 

 Hasta postoperatif birinci gününde önerilerle taburcu edildi ve 3. 
haftada kontrol sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğine konsulte 
edilerek rehabilitasyon programına alındı. Takipde post operatif 6 ayda 
ön-arka ve yan omuz grafileri ile 3 boyutlu tomografi incelemerinde greft 
rezopsiyonunun olmadıgı ve tam kaynama tespit edildi. Postoperatif 10. 
ay muayenesinde ;sol omuz abduksiyonu 1600, dış rotasyon 500,iç rotas-
yon 450, Ön kol fleksiyonu1500, supinasyon ve pronasyon 800 idi. Ve tüm 
hareket aralıklarında ağrısız mobilizasyon sağlanmış idi. 

Uygulanan bu yeni cerrahi tekniğin ana avantajı greft materyali ola-
rak kullanılan corokoid çıkıntının humerus başı hemisferik morfolojisi 
ile tam bir anatomik uyum göstermesidir. Bunun sonucu olarak, alterna-
tif alarak kullanılabilicek ve daha az egimli bir iliak kanat greftinden daha 
uyumlu bir eklem yüzey rekonstrüksiyonu sağlanabilmektedir. İkincil bir 
avantajı ise aynı exposure ile greft donör sahaya ulaşıldığı için hastada ek 
bir insizyona ait skar ve morbidite önlenmiş olacaktır. Dezavantaj olarak 
ise konjoint tendon ve coracoacromial ligament rekonstrüssiyonu için 
kullanılan anchorun yarattığı maliyeti söylüyebiliriz. 

 Sonuç olarak klinikte cok sık karşılaşmadıgımız posterior omuz 
çıkığı ile birlikte oluşmuş geniş hill-sachs lezyonlarının tedavisinde; 
bu yeni tekniğin beraberinde getirdiği avantajlar ile birlikte gerek 
klinik gerekse radyolojik olarak sağladığı tatmin edici sonuçlardan 
dolayı uygulanabilir olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: omuz çıkığı, defekt, corocoid, hill -sachs
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ligamanda şüpheli yırtık olduğu gözlendi. Bunun üzerine yapılan 
multidetector computed tomography (MDCT) artrogram’da antero-
inferior glenohumeral ligamanın humeral yapışma yerinde yırtık ve 
inferior resseste contrast göllenmesi olduğu görüldü. HAGL lezyonu 
düşünülen hastaya diagnostik artroskopi ve inferior glenohumeral 
ligaman onarımı yapılmasına karar verildi.

Bulgular: Hasta genel anestezi altında beach-chair pozisyo-
nunda hazırlandı. Artroskopik değerlendirmede önceki ameliyatta 
onarılmış olan kapsülolabral dokunun yerine tam olarak kaynamış 
olduğu, anterior glenohumeral ligamanın humeral yapışma yerinde 
hematom ve yırtık olduğu görüldü. Bunun üzerine anterior tarafta, 
axillar folddan korakoide uzanan yaklaşık 5 cm’lik insizyonla del-
topektoral intervalden girildi. Subskapularis tendonu split kesilerek 
ekleme ulaşıldı. İnferior glenohumeral ligamanın anterior parçası 2 
adet sütür ankor (5.0 mm TI- Screw Suture Anchor, Biomet Sports 
Medicine, Warsaw, Indiana, USA) kullanılarak uygun tansiyonda 
humeral yapışma yerine tespit edildi. Omuz hareketleri muayene 
ile stabil bulundu. Dört hafta kadar sadece pasif omuz elevasyonu, 
aktif dirsek hareketleri ve izometrik deltoid güçlendirme egzersizleri 
verildi. Dördüncü hafta sonunda askı çıkarılarak aktif hareketler 
başlandı. Üçüncü ayda antremanlara başlayan hasta, beşinci ayda 
maçlara başladı. Postoperatif yapılan ikinci yıl kontrolünde hasta-
da 90 derece abduksiyonda hafif eksternal rotasyon kaybı dışında 
hareket kısıtlılığı bulunmamakta idi. Omzunda ağrı ve çıkma hissi 
olmadığını belirten hasta futbol hayatına devam ediyor.

Sonuç: İnferior glenohumeral ligament omuz 90 derece 
abduksiyonda iken yapılan eksternal rotasyonda primer anterior 
stabilizandır. İlk olarak 1942’de inferior glenohumeral ligamanın 
humeral yapışma yerinden ayrışması HAGL lezyonu olarak 
tanımlanmıştır. İzole olarak saptanabildiği gibi; bankart lezyonu, 
rotator cuff yırtıkları, subskapularis yırtıkları, Hill-Sachs lezyonları 
ve biceps tendon uzun başı yırtıkları da HAGL lezyonu ile birlikte 
görülebilir.

HAGL lezyonu görüntülemesinde MR incelemede görülen 
inferior glenohumeral ligamanın düşük sinyal intensitesi, kapsü-
ler devamsızlık, subskapularis tendonundaki devamsızlık spesifik 
radyolojik bulgular olarak tanımlanmıştır. Tamir edilen 17 HAGL 
lezyonunun MR incelemeleri retrospektif olarak tekrar değerlendi-
rildiğinde 6 olguda HAGL lezyonu belirlenememiştir. MR artrog-
ramda görülen humerus boynundaki kontrast madde kaçışı, inferior 
poşda genişleme ve aksiyel görüntülerdeki humeral yapışma yerinde 
glenohumeral ligamanların düzensizliğinin HAGL lezyonunu işaret 
ettiği bildirilmiştir. MR artrogram gibi MDCT artrogramın da 
glenoid rim kırıklarını ve HAGL lezyonlarını belirlemede başarılı 
olduğu bildirilmiştir.

HAGL lezyonu tedavisinde açık veya artroskopik onarım seçe-
nekler arasındadır. Değişik araştırmacılar farklı artroskopik teknikler 
geliştirerek HAGL lezyonunu başarılı bir şekilde tespit edebildik-
lerini bildirmişlerdir. Anterior bölgede yapılan gergin fiksasyonun 
eksternal rotasyonu azalttığı bilinmekle beraber, olgumuzda olduğu 
gibi önceden bankart onarımı ve kapsüler shifting yapılan olgularda 
glenoid tarafındaki kapsüloligamentöz doku normalden daha gergin 
olduğundan, açık girişimle onarım ile tansiyonun daha iyi dengele-
nebileceği kanaatindeyiz.

Artroskopik bankart onarımı sonrası gelişen ikincil travmaya 
bağlı instabilite şikayetleri geliştiğinde HAGL lezyonu ayırıcı tanıda 
yer almalıdır. MDCT artrogramın teşhiste MR görüntüleme ile 
beraber kullanılabileceğini ve ligamentöz gerginliğin iyi ayarlana-
bilmesi için açık tamir seçeneğinin ön planda tutulması gerektiğini 
düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: HAGL lezyon, omuz instabilitesi, artroskopik bankart 
onarımı

görülebilmektedir. Erişkinlerde daha sıklıkla humerus cisim spiral 
kırıkları görülse de adölesanlarda medial epikondil avülsiyon kırık-
ları ile daha sık karşılaşılmaktadır. Bu yaralanmalar genellikle bilek 
güreşi sırasında kas zorlanmasına bağlı oluşmaktadır. Güreş sırasında 
maç bitimine yakın son karşı atak sırasında konsantrik kasılmadan 
eksantrik kasılmaya geçişte meydana gelmektedir. Sınıflandırmada 
Wilkins (1991) sınıflaması kullanılmaktadır. Literatürde ilk olgu 
1927 yılında İtalya’dan yayınlanmış olup günümüze kadar toplam 36 
olgu yayınlanmıştır. Hastalar 13-15 yaş aralığındaymış. Hastaların 
15’i profesyonel bilek güreşçi olup 21’i düzenli spor yapmıyormuş. 
Yaralanma çoğunlukla dominant tarafta meydana gelmiş. Hastalarda 
lateral insitabilite gözlenmemiş. 1 hastada ulnar nöropraksi saptan-
mış. Kliniğimize 14 yaşında erkek hasta sağ (dominant) dirsekte ağrı 
ve hareket kısıtlılığı ile başvurdu. 1.5 ay önce bilek güreşi sırasında 
dirseğinde ani ağrı meydana gelmiş. Karşılaşma yaptığı sporcu ken-
disinden iriymiş ve ayakta karşılaşma yapıyorlarmış. Toplamda 3 
karşılaşma yapmışlar ve 3. karşılama sırasında karşı atak yaparken 
dirseğinden ses gelmiş. Başvurduğu dış merkezde 3 hafta atelde takip 
edilmiş. Atel sonrası dirseğinde ağrı devam etmesi üzerine kliniğimi-
ze olay sonrası 1.5 ayda başvurmuş. Yapılan fizik muayenede dirsekte 
10 derecelik hareket arkı gözlenmiş, Lateral insitabilite izlenmemiş-
tir. Çekilen grafisinde medial epikondil avülsiyon kırığı ve malünion 
saptanan hastaya açık redüksiyon başsız vida ile tespit uygulanmıştır. 
Perop dirsek fleksiyon tam, ekstansiyon -20 derece gözlenmiştir. 2 
hafta atelde takip edilen hastaya daha sonra kontrollü aktif hareket 
başlanmıştır. Takip süresi 28 aydır. Son takipte dirsek fleksiyon tam, 
ekstansiyon -10 derece izlenmiştir. QDASH skoru 0 olarak saptan-
mıştır. Sonuç olarak, bilek güreşi sonrası medial epikondil kırığı en 
sık 13-15 yaşları arasında görülmektedir. Hasar özellikle sporcunun 
karşı atağı sırasında konsantrik kasılmadan eksantrik kasılmaya geçiş 
sırasında meydana gelmektedir. Wilkins sınıflaması kullanılarak 
konservatif veya cerrahi tedaviye karar verilebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Bilek güreşi, medial epikondil avülsiyon kırığı

EPS07

ARTROSKOPİK BANKART ONARIMI YAPILAN 

PROFESYONEL FUTBOLCUDA GELİŞEN İZOLE HAGL 

LEZYONU VE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

 Haluk Çelik1,  Mustafa Faik Seçkin2,  Adnan Kara3,  Şenol Akman2

1Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji
3İstanbul Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji

Amaç: Bu çalışmada artroskopik bankart tamiri yapılan profes-
yonel futbolcuda ikincil travmaya bağlı gelişen izole HAGL (hume-
ral avulsion glenohumeral ligament) lezyonunun tanı aşamaları ve 
tedavisi sunulmuştur.

Yöntem: 28 yaşında erkek, profesyonel futbolcu 2010 yılında sağ 
omzunda geçirilmiş multipl çıkık ve ağrı şikayetleri ile tarafımıza 
başvurdu. Hastanın yapılan muayenesi ve manyetik rezonans ince-
lemeleri (MRI) sonrası bankart lezyonu tespit edilmesi üzerine 2 
adet sütür ankor (5.0 mm TI- Screw Suture Anchor, Biomet Sports 
Medicine, Warsaw, USA) ile artroskopik bankart onarımı yapıldı. 
Rehabilitasyon sonrası hasta postoperatif ikinci ayda antremanlara, 
dördüncü ayda maçlara başladı. 28 ay omzu ile ilgili sorunu olmayan 
hasta, maç sırasında sağ omzu üzerine düşme sonrası başlayan ağrı 
ve çıkık hissi şikayetleri ile tekrar tarafımıza başvurdu. Hasta omzu 
üzerine düştüğü anda omzunda bir yırtılma hissettiğini, çıkık oluş-
madığını, sonrasında ise ameliyattan önce olan şikayetlerden farklı 
olarak omzunda yerinden çıkıp giriyormuş gibi bir his olduğunu 
ifade ediyordu. Hastaya yapılan muayenede omuz abduksiyonda iken 
60 derece eksternal rotasyondan itibaren apprehension testi ve infe-
rior apprehension testleri pozitif bulundu. MR incelemesinde tamir 
edilen bölgenin intakt olduğu ancak anteroinferior glenohumeral 
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serilerinin sonuclari henüz yayinlanmamistir. Bu calismanin amaci 
Targon® PH civilemesi sonrasinda postoperatif komplikasyonlari 
degerlendirmekti.

Yöntem: Targon® PH civisinin kullanimina baslandigi 2000 
senesinden itibaren bütün vakalar prospektif olarak dokümente edil-
di. Demografik bilgilerin ve kirik klassifikasyonu haricinde, tekrar 
hastaneye yatmayi veya revizyon gerektiren tüm cerrahi komplikas-
yonlar değerlendirildi. Buna ek olarak parcali tüberkül kiriklarinda 
tension band fiksasyonu sağlayan “rope-over-bit” (ROB) yöntemi de 
değerlendirildi. 

Bulgular: 1135 olguda (ortalama yas 74 yil; ortalama ameliyat 
süresi: 73,5 dakika standart çivilerde ve 95,8 dakika uzun civiler-
de) %12,6 cerrahi komplikasyon orani bulundu. Bu oran, standart 
çivilerde uzun çivilere göre daha fazlaydı (%14,3 ve %9,0; p=0,028). 
Neer IV tipi kiriklarda ameliyat süresinin ROB vakalarinda anlam-
li daha uzun oldugu gözlemlendi (88,2 dakika ve 73,8 dakika; 
p<0,001). Ancak ROB yöntemi kullanilan vakalarda kompliasyon 
orani daha yüksek olmasina rağmen, bu yöntemin kullanilmadigi 
vakalara oranla istatistiksel olarak anlamli bir fark gözlemlenmedi 
(%20,2 ve %16,4; p=0,46).

Sonuç: Calismamiz praksimal humerus civileme sonrasinda 
düşük komplikasyon oranlarini doğrulamaktadır. Standart çivilerde 
daha yüksek olan komplikasyon orani, proksimal humerus kirik-
larinin saft kirklarina göre daha kompleks bir anatomiye ve kirik 
sekline sahip olamsi ile açıklanabilir. ROB yöntemi daha komplike 
kiriklarda kullanilmasina ragmen komplikasyon oranlarinda farklilik 
bulunmamaktadir. 

Anahtar kelimeler: proksimal humerus kirigi, Targon PH, proksimal 
humerus civilemesi, intermedüller civi, rope-over-bit yöntemi

EPS10

AKROMİOKLAVİKÜLER EKLEMİN DEV GANGLİON 

KİSTİ 

 Yakup Ekinci1,  Alper Çıraklı2,  Fatih Doğar2,  Erdal Uzun2,  Kaan Gürbüz2

1Develi Hatice-muammer Kocatürk Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri
2Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

Giriş: Ganglion kistleri, eklem ve tendon kılıfının sinoviasının 
fıtıklaşmasıyla oluşan lokal şişlik ve ele gelen kitle ile karakterize kis-
tik oluşumlardır. Ganglion kisti, bağ dokusu kılıfının içinde muko-
polisakkarit matriks ile dolu kistik bir yapıdır. Üst ekstremitenin en 
yaygın görülen yumuşak doku tümörüdür. Ganglion kisti %60-70 
oranında el bileği dorsalinde görülürken akromioklaviküler eklem 
kaynaklı ganglion kistine nadiren rastlanır.

Olgu Sunumu: 62 yaşında ev hanımı olan bayan hasta kliniği-
mize sağ omuzda 5 ay önce başlayan ve her geçen gün artan şişlik 
ve ağrı şikayetiyle başvurdu. Fizik muayenesinde hastayı kozmetik 
olarak rahatsız eden yaklaşık 6x10 cm. boyutlarında şişlik mevcuttu. 
Direkt grafi ve ultrasonografi sonucu akromioklaviküler eklem kay-
naklı ganglion kisti tanısı konuldu. İlk aşamada hastaya konservatif 
tedavi planlanarak aspirasyon uygulandı, yaklaşık 70 c. kist sıvısı 
boşaltıldıktan sonra kist içine steroid enjekte edildi. Kistin tekrarla-
ması halinde cerrahi tedavi planlanacağı hastaya anlatıldı. Yaklaşık 3 
aylık takiplerinde nüks gözlenmedi.

Sonuç: Ganglion kistleri ağrı yanında kozmetik problemlere 
de yol açabilir. Kaynaklandığı bölgeyle ilişkili olarak genellikle 1-2 
cm. boyutlarında olan kist hastamızda dev boyutlarda idi. Genellikle 
ultrasonografi ile tanı konabilmesine rağmen zaman zaman magne-
tik rezonans görüntülemeye de ihtiyaç duyulabilmektedir. Hastanın 
kliniği, kozmetik beklentileri, sosyo-kültürel durumu, daha önce 
uygulanan tedaviler ve nüks durumu göz önünde bulundurularak 
tedavi planı yapılmalıdır. Olgumuz bu kriterlerle değerlendirildi-
ğinde, ilk başvuru sebebiyle cerrahi tedavi düşünülmedi. Nüks oranı 
konservatif tedavilerde daha yüksek olduğu için olgumuzda nüks 

EPS08

SUPRASPİNATUS YIRTIKLARINDA CERRAHİ 

SONRASINDA ÖZEL VE DEVLET KURUMLARINDA 

ALINAN REHABİLİTASYONUN SONUÇLARA ETKİSİ

 Sadettin Çiftçi1,  Egemen Altan1,  Doğan Büyükgök2,  Taner Bekmezci3

1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Taksim Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Artroskopik supraspinatus yırtığı onarımı sonrası reha-
bilitasyon, omuz fonksiyonları ve ağrı üzerine olumlu etkilere 
sahiptir. Bu çalışmamızda, cerrahi sonrasında bireysel rehabilitasyon 
programı alan hastalar ile devlet kurumlarında toplu olarak rehabi-
lite edilen ve ev egzersiz programı uygulanan hastaların sonuçları 
karşılaştırılmıştır.

Yöntem: Omuz MRG incelemelerinde izole supraspinatus 
tendonu tam kat rüptürü olan ve buna bağlı ağrı ve fonksiyon kaybı 
şikayetleri ile kliniğimizde artroskopik onarım uygulanmış 37 hasta 
retrospektif olarak incelendi. Preoperatif ve postoperatif constant 
skorları hesaplandı. Ek omuz patolojisi olan hastalar çalışma dışında 
bırakıldı (biseps, AK eklem patolojileri). Bütün hastalara artroskopik 
onarım uygulandı. Postoperatif tüm hastalar 1 ay süreyle 30 derece 
omuz abduksiyon kiti ile immobilize edildi. Sonrasında hasta terci-
hine göre, fizik tedavi seçeneklerinden biri uygulandı. Rehabilitasyon 
süreci tamamlanan hastalar postoperatif 3. aydan sonra tekrar 
değerlendirildi. 

Bulgular: Onarım uygulanan 37 hastanın 26’sı kadın, 11’i erkek 
ve yaş ortalaması 55(41-71) olarak hesaplandı. 15 hasta bireysel ola-
rak özel bir merkezde, 20 hasta ise devlet hastanesinde ve ev egzersiz 
programı ile takip edildi. Onarım uygulanan hastaların cerrahi önce-
si constant skorları ortalama 36.9 (14-63), cerrahi sonrası ise cons-
tant skorları ortalama 68 (50-92) bulundu.Cerrahi sonrasında özel 
olarak rehabilitasyon alan hastların constant skoru ortalama 73.0 
iken devlet hastanelerinde rehabilitasyon alan hastaların constant 
skoru ortalama 65.6 olarak tespit edildi.Cerrahi öncesinde her iki 
grup arasında constant skorları açısından fark olmamasına rağmen 
(p>0.05), cerrahi sonrası 3. ay constant skorları özel rehabilitasyon 
almış olan hastalarda anlamlı olarak yüksekti(p<0.05).

Çikarimlar: İzole supraspinatus yırtığı olan hastalarda onarım 
kadar rehabilitasyon da sonuçları etkileyebilmektedir. Hasta grubu-
muzda, özel olarak bireysel rehabilitasyon programına tabi tutulmuş 
hastaların constant skorlarının devlet hastanesinde toplu olarak ve 
ev egzersiz programı ile takip edilmiş hastalara göre anlamlı olarak 
yüksek olduğunu bulduk. Hasta grubumuzdan elde ettiğimiz veriler 
ile supraspinatus onarımı yapılmış olan hastaların rehabilitasyonu-
nun özel önem arz ettği ve mümkünse bireysel rehabilitasyonun 
uygulanması gfonksiyon ve ağrıda düzelme açısından hastalar için 
daha faydalı olabileceği kanaatindeyiz… 

Anahtar kelimeler: supraspinatus,artroskopi,rehabilitasyon

EPS09

TARGON PH CİVİSİNİN KOMPLİKASYON ANALİZİ - 

1135 VAKA DEGERLENDİRMESİ 

 Burak Altıntaş1,  Roland Biber2,  Hermann Josef Bail2

1Sporthopaedicum Regensburg
2Paracelsus Tip Fakültesi Nürnberg

Amaç: Antegrad intramedüller civileme humerus basi ve safti 
kiriklarinin tedavisinde yaygin bir yöntemdir. Targon® PH civi-
si en sik kullanilan implantlardan biri olarak standart ve uzun 
sekliyle kullanilmaktadir. Uzun Targon® PH civisinin kullanim 
endikasyonlari proksimal 1/3 saft kiriklarini, segmental kiriklari 
ve patolojik kiriklari kapsamaktadir. Anck literatürde büyük vaka 
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silah yaralanması glenoid kırığı sebeplerinden birisidir. Eklem içi 
ateşli silah yaralanmaları yüksek morbiditeye neden olabilmekte-
dir. Eklem içindeki mermi çekirdeği; sinovit, kurşun zehirlenmesi, 
mekanik aşınma gibi komplikasyonlara yol açabilir. Bu vaka takdi-
minde, ateşli silah yaralanması sonrasında glenoid kırığına neden 
olan ve eklem içi yerleşimli mermi çekirdeğinin artroskopik eksizyo-
nunun sunumu amaçlanmıştır.

Yöntem: Otuz yedi yaşında erkek hasta, sağ omuz ateşli silah 
yaralanması tanısıyla acil serviste değerlendirildi. Hastanın sağ omu-
zunda eklem içi yerleşimli mermi çekirdeği ve glenoid superiorunda 
kırık saptandı. Hastaya lateral dekübit pozisyonda artroskopik eklem 
içi yabancı cisim eksizyonu ve debridman işlemi uygulandı. Glenoid 
kırığı için ise konservatif tedavi yöntemi seçildi. 

Bulgular: Hastanın sağ omuzunda anterior-superior komşu-
lukta yaklaşık 1*1 cm çapında, giriş deliği olan ancak çıkış deliği 
olmayan, ciltte yanık oluşturmuş mermiye bağlı yara tespit edildi. 
Bilgisayarlı tomografi ve röntgenografik değerlendirmelerde eklem 
içi mermi ve glenoid superior bölgesinde minimal basamaklanma 
gösteren kırık tespit edildi. Hastanın nörovasküler muayenesinde 
herhangi bir patoloji yoktu.

Çıkarımlar: Eklem içi mermi varlığı toksik etkilere neden olabi-
lir.Mermi çekirdeği, ilk 2 haftada eklem içinde yoğun enflamasyona 
neden olur ve yaklaşık 6-10 hafta içerisinde kıkırdakta geri dönü-
şümsüz değişikliklere neden olarak dejeneratif süreci başlatır. Mermi 
çekirdeğinin eklem içerisinden mümkün olan en kısa zamanda 
eksize edilmesi önerilmektedir. Eklem içerisindeki mermi çekirde-
ğini çıkarmada artroskopik yöntemler; minimal invaziv olması ve 
eklem içi patolojileri daha iyi görüntülemesi nedeniyle açık cerra-
hilere oranla daha üstündür. Minimal basamaklanma gösteren ve 
eklem yüzeyinin %25’inden azını içeren glenoid kırıklarında omuz 
instabilite riski de olmaması nedeniyle konservatif tedavi yöntemleri 
uygulanabilir.

Anahtar kelimeler: ateşli silah yaralanması, glenoid kırığı

EPS13

TRAVMATİK DİSTAL TRİSEPS TENDON RÜPTÜRÜ 

 Hüseyin Nevzat Topçu1,  Mustafa Özer2,  Muhammet Baybars Ataoğlu3,
  Utku Uyan4,  Cemalettin Kunat5

1Toyotasa Acil Yardım Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
4Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
5Polatlı Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Distal triseps tendon rüptürleri nadir yaralanmalar-
dır. Sıklıkla dirsek veya diğer eklem yaralanmaları ile birliktedir. 
Çalışmalarda tüm tendon yaralanmaları içerisinde distal triseps 
tendon rüptürü insidansı < %1 olarak raporlanmaktadır. Distal tri-
seps tendon rüptürü için risk faktörleri; lokal veya sistemik steroid 
kullanımı, ağırlık kaldırma, olekranon bursiti, hiperparatiroidizm ve 
laserasyondur. Riski arttıran ek hastalıklar ise; böbrek yetmezliği, 
romatoid artrit ve diabetes mellutusdur. Dirsek fleksiyondayken olu-
şan direkt travmaya bağlı rüptür görülse de, sıklıkla açık el üzerine 
düşme ile kontrakte olan triseps kasına indirekt olarak aşırı yük bin-
mesine bağlı olarak rüptür oluşur.Yaralanma tipik olarak olekranon-
dan avülziyon şeklinde olmaktadır. Distal triseps tendon rüptür tanı-
sı dirsekte hematoma bağlı şişlik olması ve fleksiyondaki dirseği kuv-
vete karşı ekstansiyona getirememe ile konur. Palpe edilebilen defekt 
her zaman saptanamadığı için ilk tanı zor olabilir. Dirsek yan grafide 
olekranondaki avülziyona bağlı görülen kemik yapı (flake sign) her 
zaman distal triseps tendon rüptürü için patognomoniktir. Manyetik 
rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi de tam kat- 
parsiyel rüptür ayrımında kullanılır. Tendon kalınlığının % 75’inden 
daha az olan yırtıklar parsiyel yırtık olarak değerlendirilirken, 

görülmesi durumunda, cerrahi tedavi ile tedavi etmenin daha doğru 
olacağı kanaatindeyiz.

Anahtar kelimeler: Ganglion kisti, akromioklaviküler eklem, tedavi.

EPS11

BİLATERAL ATRAVMATİK HABİTUEL ANTERİOR OMUZ 

ÇIKIĞI

 Muhammed Çağatay Engin2,  Ahmet Köse1,  Vahit Yıldız3,  Mehmet Köse2, 
 Murat Topal2,  Ahmet Emre Paksoy2

1Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Erzurum
3Adnan Menderesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi, Aydın

Giriş: Kendisinin epilepsisi olduğunu bilmeyen hastanın alınan 
detaylı anamnezi ve incelemesi sonrası epileptik nöbet geçirmiş 
olduğu ve bu nöbetler sonrasında gelişen ve tekrarlayan bilate-
ral atravmatik anterior glenohumeral eklem çıkığı olduğu tespit 
edilmiştir.

Metod: 29 yaşında bayan hasta acil serviste her iki omuz ağrısı 
ve hareket ettirememe şikayeti ile başvurdu ve değerlendirildi. Hasta 
bu durumu birkaç kez daha yaşadığını ve omzu çıktığında ağzında 
köpük farkettiğini ifade etti. Hastanın kendisinin ve yakınlarının 
bildiği bir epilepsi tanısı, takibi yoktu. Alınan detaylı anamnezde 
sağ omzunun daha önce 5 kez, sol omzunun da 2 kez çıktığı ve acil 
servis şartlarında redükte edildiği anlaşıldı. Yapılan fizik muayenede 
her iki omuz bölgesinde şiddetli ağrı mevcuttu ve hasta kollarını 
hareket ettiremiyordu. Her iki omuzda apolet belirtisi ve sulcus işa-
reti mevcuttu. Yapılan muayene bulgularında herhangibir nörovas-
küler defisit saptanmadı. İncelenen direkt grafiler sonrasında her iki 
omuzda kırık eşlik etmeyen anterior omuz çıkığı tespit edildi. Hasta 
sedatize edildi ve her iki omuz eklemi koher metodu ile redükte 
edildi. Kontrol grefileri sonrası adduksiyon ve iç rotasyonda her iki 
omuz bandaja alındı, yapılan poliklinik kontrolleri sonrası incelenen 
mrg da her iki omuzdaki anterior labral lezyon için operasyon öneril-
di. Yapılan nöroloji kliniği konsültasyonunda hastaya epilepsi tanısı 
kondu takip ve tedavisi düzenlendi.

Bulgu: 3 hafta omuz immobilize edildi, ardından hastada her iki 
omuzda apprehension tesi ve anterior dwyer testi pozitif saptandı, 
incelenen mrı görüntülerde her iki omuzda anterior labral lezyon 
tespit edildi. Yapılan nöroloji kliniği sonrası hastaya epilepsi tanısı 
kondu takip ve tedaviye alındı. Epilepsi tedavisi başlanan hastada son 
altı aydır nöbet gelişmedi, tekrar çıkık olmadı.

Tartışma ve Sonuç: Unilateral çıkıkların aksine bilateral omuz 
çıkıkları nadir görülen patolojilerdir. Bilateral çıkıklar da genellikle 
posterior yönde karşımıza çıkar. Bilateral posterior çıkıklar genelde; 
nöbetler, elektrik çarpmaları veya hipoglisemik şoklar nedeniyle 
oluşan kasılma sonucu daha güçlü olan iç rotatorların daha zayıf 
olan dış rotatorlara baskın gelmesi ile ortaya çıkar. Bilateral anterior 
çıkıklar ise genelde travma nedeniyle ortaya çıkar. Biz burada travma 
öyküsü tariflemeyip, epilepsi rahatsızlığı olduğunu bilmeyen ve bu 
nöbetler sonrası her iki omuzda habituel anterior çıkığı olan 29 
yaşındaki olguyu sunmaktayız.

Anahtar kelimeler: bilateral, habituel, omuz çıkığı, anterior omuz çıkığı

EPS12

ATEŞLİ SİLAH YARALANMASI SONRASINDA EKLEM İÇİ 

MERMİ ÇEKİRDEĞİNİN ARTROSKOPİK EKSİZYONU

 Serkan Sipahioğlu1,  Baran Sarıkaya1,  Ali Levent1,  Metin Yaptı1,  Baki Volkan Çetin1

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: İzole glenoid kırığı nadir görülen bir durumdur. Glenoid 
kırığı tespit edilen hastada ek yaralanmalar sorgulanmalıdır.Ateşli 
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yerleşimli Campanacci Stage 3 dev hücreli kemik tümörü vakamız-
da uyguladığımız neoadjuvan Denosumab tedavisinin radyolojik ve 
cerrahi bulgularını paylaşmayı amaçladık.

Yöntem: 59 yaşındaki kadın hasta, sağ omuzunda endurasyonlu 
zeminde eksülsere kitle ile başvurdu. Proksimal humerusta kortikal 
destrüksiyonla karakterize patolojik kırık mevcuttu. Biyopsi sonu-
cunda Dev Hücreli Kemik Tümörü saptanan hastaya 6 seans (ilk 3 
doz haftalık, diğer dozlar aylık olmak üzere, 4 aylık tedavi)120 mg 
Denosumab uygulandı.(Figür 1-2)

Bulgular: Denosumab tedavisi sonrası düz radyografiler ve 
BT’de osteoskleroz ve sklerotik rim formasyonu geliştirdiği gözlendi. 
Genişletilmiş deltopektoral kesi ve brakial pleksus eksplorasyonu 
amacı ile korakoid çıkıntı osteotomisi eşliğinde kitle çıkarıldı ve par-
siyel modüler tümör rezeksiyon protezi uygulandı.(Figür 3) Kitlenin 
quadrilateral aralık çıkımında axiller siniri çevreleyerek kemikleştiği 
ve ekspansiyonu nedeni ile deltoid kas hacmini azalttığı izlendi. 
Ameliyat sonrası 3 ay 120 mg Denosumab uygulandı. 6. ay kontro-
lünde düz röntgende lokal tekrarlama bulgusu yoktu.

Sonuç: Denosumabın, rezeksiyonu mümkün olmayan Dev 
Hücreli Kemik Tümörlerinde en blok rezeksiyon şansı sağlayabil-
mesi açısından faydalı bir ajan olduğunu düşünmekteyiz. Bu amaçla 
farklı anatomik bölgelerde kullanımı literatürde bildirilmiştir.(5-6) 
Bununla birlikte, tümörün kemikleşmesi esnasında axiller sinirin 
tuzaklanması ve genişlemiş kitle nedeni ile oluşan deltoid atrofisi 
fonksiyonel sonuçları olumsuz etkilemektedir. Ayrıca tedavinin bıra-
kılmasını takiben nüks gelişebilmektedir.(7) 

Anahtar kelimeler: Denosumab, dev hücreli tümör, korakoid osteotomi, 
tümör rezeksiyon protezi

EPS15

GANGLİON KİSTİ NEDENLİ NERVUS 

SUPRASCAPULARİS SIKIŞMASI: ÜÇ FARKLI OLGU 

 Zeki Taşdemir1,  Engin Eceviz1,  Güven Bulut1,  Nurzat Elmalı1

1Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Ortopedi pratiğinde omuz ağrısı ve kısıtlı omuz büyük yer 
kaplar. Sıklıkla karşılaşılan omuz ağrısı nedenleri arasında rotator cuff 
yırtıkları, sıkışma sendromları, tendinitler, bursitler, servikal patolojiler, 
akromiyoklaviküler eklem patolojileri ve travma bulunur. Posterior 
glenohumeral eklemdeki ganglion kistinin n. suprascapularise basısı 
nedeniyle oluşan omuz ağrısı nadiren karşılaşılan bir omuz ağrısı 
nedenidir ve literatürde buna yönelik farklı tedavi yöntemleri vardır.

Amaç: Bu olgu serisinin sunumunda n. suprascapularis sıkışma-
sına neden olan glenoiddeki ganglion kistlerinin tedavi yöntemleri-
nin farklılığı ve uygulanabilirliğinin tartışılması amaçlandı.

Olgular: Her üç olgu da travma hikayesi olmayan omuz ağrısı 
ile başvuran ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile glenohu-
meral eklemin arkasında ganglion kisti görünümü ile uyumlu kistik 
yapı saptanan olgulardı.

Olgu 1: 30 yaşında, dominant eli sağ olan, fabrika işçisi, erkek 
hasta. Başvuru öncesi 8 aydır sağ omuz ağrısı ve güçsüzlüğü olan, 
travma hikayesi olmayan hasta bu şikayetle fizik tedavi polikliniğine 
başvurmuş ve 6 aydır aldığı medikal tedaviye rağmen şikayetlerinde 
gerileme olmamış. Hastanın MRG’de T2 sekansta sağ glenohumeral 
eklem posterior komşuluğunda, n. suprascapularis lokalizasyonunda, 
lobule, kistik yapı saptandı. Hastanın bu görüntülemelerinde ne 
rotator cuff patolojisi, ne de anterior ve superior labrumda patoloji 
olmadığı görüldü. Şikayetinde medikal tedavilerle gerileme olma-
ması üzerine artroskopik cerrahi tedavi planlandı. Standart omuz 
artroskopisi sırasında posterior labrumun glenoide yapışma yerinde 
yaklaşık 5 mm ayrışma görüldü (Çekvalf mekanizmasıyla çalışan 
labral doku). Artroskopik olarak labrum kemik bileşkesi ayrılarak 
kist boşaltıldı. Daha sonra portal değiştirilerek kamera anteriora, 
çalışma aletleri posteriora alınıp, labrum ile glenoid arasından 

>%90 olan yırtıklar tam kat yırtıklar olarak değerlendirilir. Tedavi 
planlanırken mutlaka yaralanmanın kronikliği değerlendirilmelidir. 
Kronik retrakte yırtıklar mobilize olamayacağından dolayı doku 
kaybını kompanse edecek alternatif cerrahi yöntemlere ihtiyaç 
olacaktır. Erken dönemde tedavi sonuçları başarılı olsa da atlanmış 
vakalarda kalıcı ağrı ve dirsek ekstansiyon güç kaybına bağlı kötü 
sonuçlar bildirilmektedir. Distal triseps tendon rüptürü tedavisi 
cerrahidir ve tanımlanmış birçok yöntem vardır. En sık uygulanan 
emilmeyen sütürler veya sütür ankorlar ile yapılan primer tamirdir. 
Tek sıra sütür ankor tekniği ile mükemmel sonuçlar bildirilse de çift 
sıra sütür ankor tekniği ile yapılan anatomik distal triseps tamiri 
anatomik ayak izini daha iyi restore etmektedir. Parsiyel rüptürlerde 
artroskopik tedavi bildiren vaka raporları vardır. Bunların dışında 
özellikle kronik vakalarda; v-y plasti tendon uzatma, augmentasyon, 
anconeus rotasyonel flep ve allogreftler ile tamir uygulanmaktadır. 
Ancak literatürde tanımlanmış standart bir ameliyat tekniği yoktur. 
Bu bildiride indirekt travma ile oluşan distal triseps tendon rüptürü-
nün ve çift sıra sütür ankor ile tedavisinin sunulması amaçlanmıştır.

Yöntem: 66 yaşında erkek hasta açık el üzerine düşme sonrası 
sağ dirsekte ağrı ve şişlik şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Yapılan 
fizik muayenede; sağ dirsekte ağrı, şişlik ve yer çekimine karşı dirseği 
ekstansiyona getiremeyen hastada direkt grafide patoloji saptanma-
ması üzerine çekilen MRG de distal triseps tendon rüptürü sapta-
narak cerrahi tedavi planlandı. Yaralanma, indirekt travma ile triseps 
kontrakteyken aşırı yük binmesine bağlı oluşmuştu. Hastada rüptüre 
neden olabilabilecek risk faktörü ve ek hastalık hikayesi yoktu.

Bulgular: Cerrahi lateral dekübit pozisyonda posterior insizyon 
ile yapıldı. Distal triseps tendonunun total rüptüre olduğu görüldü. 
Olekranon üzerindeki ayak izi hazırlandı. Eklem penetrasyonunu 
engellemek için olekranon tipi 15 mm distaline 1’er adet medial ve 
lateral ankor yerleştirildi. Tendon distalinden 2 cm alacak şekilde 
medial ve lateral sütür ankorlar olekranon ayak izine doğru tendonu 
tuturacak şekilde düğümlendi. Yaklaşık 3 cm distale düğümsüz ankor 
yerleştirilerek lateral ve medial sütürler gerdirilerek işlem tamamlan-
dı (Şekil 1-3).Ameliyat sonrası iki hafta dirsek 30derece fleksiyonda 
uzun kol atel uygulandı. İkinci hafta sonunda pasif hareket başlandı. 
8. haftada aktif harekete başlandı. Takiplerinde sorun olmayan has-
tanın 5. ay kontrollerinde tamamen iyleştiği görüldü.

Sonuç: Distal triseps tendon rüptürü nadir yaralanmalardır. 
Palpe edilebilen defekt her zaman saptanamadığı için ilk tanı zor 
olabilir. Erken olgularda sonuçlar yüz güldürücü olmasına rağmen 
kronik olgularda ağrı ve kuvvet kaybına bağlı kötü sonuçlar ortaya 
çıkabilmektedir.Açık el üzerine düşme ile kontrakte olan triseps 
kasına indirekt olarak aşırı yük binmesine bağlı oluşabilecek olgular-
da ekstansiyon kısıtlılığının da eşlik etmesi durumunda dikkatli fizik 
muayene ve radyolojik inceleme önemlidir. Yaralanma nadir oldu-
ğundan literatürde tanımlanmış standart bir ameliyat tekniği yoktur. 
Ancak akut olgularda bizim de olgumuzda olduğu gibi çift sıra sütür 
ankor tekniği ile yüz güldürücü sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar kelimeler: Distal triseps tendon rüptürü, sütür ankor, çift sıra 

EPS14

OMUZ TÜMÖR PROTEZİ İÇİN NEOADJUVAN 

DENOSUMAB KULLANIMI; YARARLI MI?

 Taner Bekmezci1,  Serkan Aykut2,  Selim Muğrabi1,  Serdar Kamil Çepni1, 
 Mehmet Aydoğan1,  Ayhan Kılıç1

1Acıbadem Taksim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi El Cerrahisi Kliniği

Amaç: Dev Hücreli Kemik Tümörleri lokal agresif nitelikleri 
nedeni ile rezeksiyonu mümkün olmayan hastalarda işlevsellikte 
kayıp oluşturabilmektedir. (1) RANK-L monoklonal antikoru olan 
Denosumab’ın kemiğin dev hücreli tümörünün tedavisinde etkili 
olduğunu gösteren çalışmalar vardır. (2-3-4) Proksimal humerus 
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20 ile 50 yaş arasında olan, hiç çıkık geçirmemiş ve omuzunda ek 
patoloji saptanmayan omuz MRG’si olan hastalar seçildi. Glenoidin 
versiyonunun ölçümü literatürde 2 şekilde tanımlanmış olup, bu çalış-
mada Friedman ve ark.nın tanımladığı BT ile yapılan glenoid versi-
yonu ölçümü MRG ile yapılmaya çalışıldı. Önce glenoidin anterior ve 
posterior köşelerini birleştirecek şekilde glenoid çizgi, sonra skapular 
tepeden (vault) glenoid çizginin orta noktasına uzanan ikinci bir çizgi 
(glenoid vault aks) çizildi. Daha sonra glenoid çizgi ile glenoid vault 
aksa 90° dik olan çizgi arasındaki açı hesaplandı.

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 34.5 (20-50) idi. Glenoid 
versiyon açısı son bir yılda en az 3 kez çıkık geçirenlerde ortalama 
8.2° (2.2°-11.8°), daha önce çıkık geçirmeyen ve omuzunda ek 
patoloji saptanmayanlarda ise 7.5° (1.7°-13.6°) olarak bulundu. İki 
grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada MRG ile ölçülen glenoid versiyon açıla-
rının literatürle uyumlu olması, Friedman ve ark.nın tarif ettiği BT 
ile glenoid versiyon açısı ölçümünün MRG ile de ölçülebileceğini 
göstermiştir. Tekrarlayan anterior glenohumeral luksasyon geçiren 
hastaların glenoid versiyon açıları, literatürde olduğu gibi, normal 
populasyon ile uyumlu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: glenoid versiyonunun, anterior omuz çıkığı, manyetik 
rezonans görüntüleme 

EPS18

60 YAŞ ÜZERİ TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIĞI 

HASTALARININ ARTROSKOPİK TEDAVİSİNİN ORTA VE 

UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

 Nuri Aydın1,  Evrim Şirin2,  Mustafa Aşansu3

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2S.B. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Tekrarlayan omuz çıkığı olan 60 yaş üzeri hastalarda rota-
tor kılıf yırtıkları çıkık etyolojisinde önemli bir faktördür. Bu çalış-
mamızda 60 yaş üzeri tekrarlayan omuz çıkığı nedeniyle artroskopik 
olarak opere edilen hastaların orta-uzun dönem takip sonuçları 
değerlendirilmiştir.

Hastalar ve Yöntem: Tekrarlayan omuz çıkığı nedeniyle opere 
edilen 12 hasta çalışmaya dahil edildi. Ortalama yaş 67 (Aralık: 
61-76), ortalama takip süresi 32 ay (Aralık: 25-76 ay) dı. Prospektif 
olarak toplanan veriler, son takip muayenesiyle birlikte retrospektif 
olarak değerlendirildi. Hastaların tamamı kadın hastaydı. Çalışmaya 
alınma kriterleri yaşın 60’ın üzerinde olması, travmatik omuz çıkığı, 
daha önce herhangi bir cerrahi geçirmemiş olmak, korku testi pozi-
tifliği idi. Hastaların tamamı standart grafi ve MR görüntüleriyle 
değerlendirildiler. Takip skoru olarak Constant omuz skoru ve Rowe 
skorlaması kullanıldı. Artroskopi sırasındaki bulgular not edildi.

Sonuçlar: Hastaların tamamında supraspinatus yırtığı tespit 
edildi. Cerrahide şezlong pozisyonunda artroskopik supraspinatus 
tamiri gerçekleştirildi. Anterior labrumda klasik Bankart lezyonu 
saptanmadı. Tüm hastalara artroskopik supraspinatus tamiriyle 
birlikte anterior plikasyon yapıldı. Preop ortalama 38 olan Constant 
Skoru postoperatif ortalama 74’ e yükseldi. Preoperatif Constant 
Skoru ortalama 38 idi. Preop ortalama 20 olan Rowe Skoru, pos-
toperatif ortalama 70’e yükseldi. Hastaların son takip muayenesinde 
yeniden çıkık ile karşılaşılmadı. Hastaların tamamı yapılan tedaviden 
memnun olduklarını ifade ettiler.

Tartışma: Çalışmamızda 60 yaş üzeri hastalarda artroskopik 
rotator kılıf tamiriyle birlikte anterior kapsüler plikasyon yapılmasının 
klinik olarak iyi sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Literatürde bu yaş 
grubu hastalarda reverse omuz protezi uygulamalarıda bulunmak-
tadır. Ancak bu cerrahi girişim planlanmadan önce mutlaka tamir 
düşünülmesi gereken ve başarılı sonuçları olan bir girişimdir.

Anahtar kelimeler: instabilite, rotator kılıf, tamir

yaklaşık 1 cm içeriye ilerletilerek shaver yardımıyla debritman yapıl-
dı ve glenoid kenarda kanama alanı oluşturuldu. Hastanın 12 aylık 
takibinde eklem hareket açıklığının tam olduğu ve şikayetlerinin 
tamamen kaybolduğu görüldü. Ameliyat sonrası 12. aydaki kontrol 
MRG’de kistik yapı görülmedi.

Olgu 2: 25 yaşında, dominant eli sağ olan, masa başı işte çalışan, 
erkek hasta. Travma hikayesi olmayan hastanın son 6 aydır sağ omuz 
ağrısı mevcut olup, bu nedenle 2 ay önce girişimsel radyoloji heki-
mince sağ glenohumeral ekleme kortizon enjeksiyonu uygulanmış. 
Şikayetlerinin devam etmesi üzerine polikliniğimize başvuran has-
tanın MRG’de posteroinferior glenoide komşu kistik yapı saptandı. 
Hastaya artroskopik cerrahi girişim kararı alındı. Hastanın omuz 
artroskopisinde inferior labrumda radiyal yırtık saptandı. Labrum 
eksize edilerek kistik yapının boşalması sağlandı. Hastanın takiple-
rinde ameliyat sonrası 6. ayda eklem hareket açıklığının tam olduğu 
ve şikayetlerinin tamamen kaybolduğu görüldü. Ameliyat sonrası 12. 
aydaki kontrol MRG’de kistik yapı görülmedi.

Olgu 3: 20 yaşında, dominant eli sağ olan, markette raf düzenle-
yicisi olarak çalışan, kadın hasta. Travma hikayesi olmayan hastanın 
son 1 yıldır sol omuz ağrısı vardı. Hastanın MRG’de glenohumeral 
eklem posterior komşuluğunda, n. suprascapularis lokalizasyonun-
da, lobule kistik yapı ve SLAP lezyonu saptandı. Hastaya medikal 
tedavi denendi, fakat hastanın tedaviye uyumu iyi olmadığından 
başarılı sonuç elde edilemedi. Hastaya artroskopik cerrahi girişim 
kararı alındı. Standart omuz artroskopisi sırasında SLAP lezyonu 
görüldü ve tamiri yapıldı. Posteriordaki kistik yapı 1.2 mm enjektör 
ile ponksiyon yapılarak boşaltıldı. Hastanın 12 aylık takibinde eklem 
hareket açıklığının tam olduğu ve şikayetlerinin tamamen kayboldu-
ğu görüldü. Ameliyat sonrası 12. aydaki kontrol MRG’de kistik yapı 
ve SLAP lezyonu görülmedi.

Ganglion kistlerinin artroskopik drenajı sonrası hastalara 10 gün-
lük omuz kol askısı ile istirahat önerildi. Ameliyat sonrası 3. ayda has-
taların şikayetlerinin sona erdiği, 6. ayda eklem hareket açıklıklarının 
tam ve ağrısız olduğu gözlendi. Ameliyat sonrası 12. aydaki kontrol 
MRG’de kistlerin tamamen kaybolduğu ve tekrarlamadığı saptandı.

Sonuç: Posterior glenohumeral eklemde ağrı ve omuzda güç-
süzlüğe neden olan ganglion kistleri için literatürde konservatif ve 
cerrahi tedavi yöntemleri önerilmektedir. Medikal tedaviye yanıtsız 
3 olguda da n. suprascapularisin dekompresyonu için, kiste neden 
olan lezyonun artroskopik olarak tamiri veya ortadan kaldırılmasının 
başarılı sonuçlar verdiği gözlendi.

Anahtar kelimeler: nervus suprascapularis, ganglion kisti 

EPS16

TEKRARLAYAN ANTERİOR OMUZ ÇIKIĞI 

OLGULARINDA GLENOİD VERSİYONUNUN MANYETİK 

REZONANS GÖRÜNTÜLEME İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 Zeki Taşdemir1,  Engin Eceviz1,  Ahmet Akça1,  Avşar Uzun1,  Güven Bulut1

1Dr Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş: Omuz çıkıklarının %85’i anterior çıkıktır. Omuz eklemin-
de anatomik olarak kemik yüzeyler daha az olup, eklemin stabilizas-
yonuna yumuşak dokular daha fazla katkıda bulunur. Ancak kemik 
dokunun kaybı tekrarlayan çıkık nedeni olabilmektedir.

Amaç: Bu çalışmada bilgisayarlı tomografi (BT) ile ölçülen gle-
noid versiyon açısının manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile 
de ölçülüp ölçülemeyeceğinin ve glenoidin versiyonunun tekrarlayan 
anterior glenohumeral çıkıklar üzerine etkisinin olup olmadığının 
araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Son bir yıl içerisinde acil polikliniğimize omuz çıkığı 
ile başvuran hastalar retrospektif olarak tarandı. Bir yılda en az 3 kez 
anterior glenohumeral luksasyonu MRG ile görüntülenmiş olan has-
talar çalışmaya dahil edildi. Glenoidde ve humerus başında kemik lez-
yonu olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Kontrol grubu olarak yaşları 
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sırasıyla preoperatif ve postoperatif; 1. hastada 8 - 2, 2. hastada 8 - 0, 
3 hastada 5 - 0 olduğu görüldü.

Sonuç: Ön tanısı olmaksızın intraoperatif tespit edilen 
preakromion tipi os akromialeye yönelik artroskopik eksizyon 
yapılan 3 hastada, postoperatif dönemde artroskopik rotator manşet 
tamirinin beklenen başarıya ulaştığı ve persistan lokalize ağrı veya 
subakromial sıkışma ile karşılaşılmadığı gözlendi.

Preakromion tipi os akromiale; özellikle küçük boyutlu olma-
sı nedeniyle, omuz ağrısı veya subakromial sıkışma bulguları ile 
başvuran hastalarda, yapılacak direkt grafi ve MR görüntüleme 
tetkiklerinin tanı koymada yetersiz olabileceği, eşlik eden rotator 
manşet yırtıkları gibi ek patolojiler olması halinde tanıda akla gel-
meyebileceği ve tedavide postoperatif dönemde hasta memnuniyeti 
açısından başarısız sonuçlar alınmasına sebep olabilmesi yönüyle 
önem arzetmektedir. Her ne kadar literatürde asemptomatik olgu-
lara müdahale önerilmiyor olsa da, eşlik eden patoloji varlığında 
bulguların maskelenebileceği veya preoperatif görüntülemelerin 
yetersizliği nedeniyle mevcut şikayetlerin tamamen diğer patolojilere 
bağlanabileceği unutulmamalıdır. Bu konuda kontrollü randomize 
çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar kelimeler: preakromion, os akromiale, artroskopi, preakromion 
eksizyonu

EPS20

NADİR GÖRÜLEN BİR OMUZ ÇIKIĞI: LUKSASYO 

EREKTA

 Mehmet Gem1,  Yılmaz Tutak2,  Eyyüp Serdar Yalvaç1,  İlhami Şahin3,  Ekin Sucu4

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2Mardin Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 
3Bismil Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
4Kahta Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 

Amaç: İnferior omuz çıkığı (Luksasyo erekta) tüm omuz 
çıkıkları içerisinde nadir görülmekte olup, literatürde %0.5’den az 
olarak bildirilmiştir. Bu çıkıklara sıklıkla nörovasküler yaralanma ve 
tüberkül kırıkları eşlik edebilmektedir. Biz bu çalışmamızda inferior 
omuz çıkığı olan iki olgumuzu literatür bilgileri ışığında tartışmayı 
amaçladık.

Materyal-Metod: Olgu-1: 55 yaş erkek hasta basit düşme 
sonrasında acil servisimize başvurdu. Sol kolunu baş üstü pozisyo-
nunda tutan hastada sol omuzda şiddetli ağrı ve hareket kısıtlılığı 
mevcuttu. Hasta PA akciğer grafisi çekimi esnasında sol kolunun 
açık ve dışa dönük olduğu pozisyonda iken düştüğünü bildirdi. 
Yapılan ortopedik fizik muayenesinde sol üst ekstremitesi 135 derece 
abduksiyon ve elevasyonda, humerus başının aksiller bölgede palpabl 
ve aynı taraf dirsek 90 derece fleksiyon pozisyonundaydı. Hastanın 
yapılan nörovaskuler muayenesinde nabazanları palpabl ve tüm sinir 
duyu ve motor muayenesi normaldi. Hastanın çekilmiş olan X-ray 
görüntülerinde humerus başının glenoidin inferiorunda yer aldığı 
ve tüberkülüm majusun kırık olduğu görüldü. Sedo-analjezi altın-
da traksiyon – karşı traksiyon manevrasıyla redüksiyonu sağlandı. 
Redüksiyon sonrası çekilen grafilerde humerusun başının anatomik 
yerinde olduğu ve tüberkülüm majus kırığının deplase olmadığı 
görüldü. Hastanın tekrar yapılan nörovasküler muayenesinde pato-
lojiye rastlanmadı.

Olgu-2: 54 yaş kadın hasta basit düşme sonrasında acil ser-
visimize başvurdu. Sol kolunu başının üzeri pozisyonunda tutan 
hastanın aşırı bir ağrısı mevcuttu. Hasta düşme sırasında kolu-
nun pozisyonu hakkında bilgisi yok idi. Yapılan ortopedik fizik 
muayenesi bir önceki olguda olduğu gibi; sol üst ekstremitesinin 
elevasyonda olduğu, humeruş başının aksiller bölgede,aynı taraf 
dirsek fleksiyon pozisyonunda ve nörovaskuler muayenesi normaldi. 
Hastanın çekilen X-ray görüntülerinde önceki olgu da olduğu gibi; 
humerus başı glenoidin inferiorunda ve tüberkülüm majusu kırıktı. 

EPS19

İNTRAOPERATİF TEŞHİS EDİLEN PREAKROMİON TİPİ 

OS AKROMİALE EKSİZYONU YAPILAN HASTALARIN 

ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

 Mehmet Fatih Güven1,  Servet Asan1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Os akromiale, akromionun füzyonunda yetersizlik sonucu 
ortaya çıkan bir patolojidir. Akromion üç ossifikasyon merkezinden 
oluşmaktadır. Kalıcı kıkırdak, en sık metaakromion ve mezoakromi-
on arasında oluşur. Akromionun ossifikasyonu 25 yaşında tamam-
lanmaktadır. Çalışmalar toplumun %8 (1.4-15)’inde görülebildiğini 
ortaya koymaktadır.

Os akromiale klinikte omuz ağrısı ve subakromial sıkışma 
ile karşımıza çıkabilir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen veya 
eşlik eden rotator manşet yaralanması varlığında cerrahi seçenek 
düşünülmelidir.

Preakromion gibi küçük boyutlu füzyon bozuklukları sempto-
matikse; konservatif tedaviye yanıt vermeyen olgularda hemen daima 
eksizyon ve gereklilik halinde deltoid kas onarımı önerilirken, daha 
büyük parçalarda; parça stabilse subakromial dekompresyon, değilse 
füzyon düşünülmelidir.

Bu çalışmada rotator manşet yırtığı kliniği ön planda olan, direkt 
grafi ve MR görüntülemelerinde füzyon defekti görülmediği halde 
artroskopi sırasında instabil preakromion ile karşılaşılan ve eksizyon 
yapılan olgular değerlendirilmiştir.

Yöntem: Ocak 2014 ile Aralık 2015 tarihleri arasında subakro-
mial dekompresyon yapılmış olan 43 hasta değerlendirmeye alındı. 
Preoperatif dönemde os akromiale ön tanısı olmayan bu hastaların 
4’ünde artroskopi sırasında palpasyonla mobil olan preakromion tipi 
os akromiale tespit edildi(%9.3).

Preakromion tipi os akromiale tespit edilen bu 4 hasta incelen-
diğinde; hastaların hepsinin polikliniğe uzun süredir devam eden, 
özellikle geceleri artan omuz ağrısı ve eklem hareket açıklığında 
azalma şikayetleri ile başvurduğu, muayenelerinde rotator man-
şet yırtığı ile ilgili manipülatif testlerin müspet olduğu görüldü. 
Preoperatif dönemde hastalara çekilen omuz grafileri ve MR görün-
tülemelerinde akromionda füzyon defekti saptanmadı. Hastaların 
hepsi subakromial dekompresyon ve artroskopik rotator manşet 
tamiri endikasyonu ile ameliyata alındı.

Hastaların intraoperatif dönemde bursektomi işlemi sonrası 
yapılan standart tanısal artroskopileri sırasında yerleşim yeri akromi-
on anterolateralinde olan, 3-7 mm X 5-16 mm boyutlarında, mobil 
preakromion tipi os akromiale tespit edildi.

Fragmanların mobil olmaları ve küçük boyutlu olmaları nede-
niyle artroskopik eksizyon işlemi yapıldı. Hiçbir hastada deltoid ona-
rım gerektirecek defekt gözlenmedi. Artroskopik akromioplasti ve 
rotator manşet tamiri yapıldıktan sonra cerrahi işlem sonlandırıldı. 
Abduksiyon yastıklı omuz kol askısı uygulandı. Postoperatif 1. gün 
sarkaç eğzersizlerine başlandı. Bir hasta postoperatif değerlendirme 
için yeterli süre geçmediğinden çalışma dışında bırakıldı.

Bulgular: Postoperatif değerlendirmede hastaların preope-
ratif şikayetlerinin geçtiği, palpasyonla akromial bölgede lokalize 
ağrılarının olmadığı ve subakromial sıkışma bulgusu olmadığı 
gözlendi. Preoperatif ve postoperatif eklem hareketlerinde sırasıyla 
1. hastada öne elevasyon (öe); 160˚-170˚, abduksiyon (abd);160˚-
170˚, external rotasyon (er); 60˚-70˚, internal rotasyon (ir); T12 
vertebra-interskapuler; 2. hastada öe; 60˚-170˚, abd; 45˚-170˚, er; 
10˚-60˚, ir; lomber-interskapuler; 3. hastada öe;160˚-180˚, abd; 145˚-
180˚, er; 60˚-70˚ ir; lomber-interskapuler şeklinde iyileşme gözlendi. 
Hastaların preoperatif ve postoperatif Constant Skorlaması karşılaş-
tırıldığında sırasıyla 1. hastada 69-89 (postoperatif 6. ay), 2. hastada 
43-88 (postoperatif 10. ay) ve 3. hastada 77-96 (postoperatif 8. ay) 
iyileşme gözlendi. Hastaların VAS (visual analog scale) değerleri 
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ÇOKLU EKLEM AVASKÜLER NEKROZ TUTULUMU 

OLAN SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOSUSLU HASTA VE 

CERRAHİ SONUÇLARI : OLGU SUNUMU

 Süleyman Altun1,  Erdem Edipoğlu1,  Emre Baca1,  Ersin Erçin1,  Nadir Öneş1, 
 Mehmet Erkılıç1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Sistemik lupus eritematozus hastalığında tedavi amaçlı yüksek 
doz steroid kullanan 47 yaşındaki erkek hastada literatürde nadir 
görülen çoklu eklem tutulumu oluşan avasküler nekroz ve buna 
yönelik tedavi amaçlı gerçekleştirilen total kalça artroplastisi ve 
omuz artroskopisi sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.

Yöntem: Avasküler nekroz (AVN), kemiğin mimarisinin çök-
mesi sonucu kemiğin ölümüdür. Etyolojisinde bir çok faktör rol alan 
AVN gelişiminde, travma sonrası en sık neden steroid kullanımıdır. 
Sistemik lupus eritematozus (SLE), AVN nin en sık görüldüğü altta 
yatan hastalıktır. Travma dışı nedenlerle oluşan avasküler nekroz baş-
langıçta tamamen semptomsuz seyrettiği için insidansını belirlemek 
zordur.Avasküler nekroz en sık femur başını tutar ve osteonekroz, 
aseptik nekroz, iskemik nekroz olarakda adlandırılır. Humerus başı, 
femur başından sonra ikinci sıklıkta avasküler nekroz görülen bölge 
olmasına karşın, belki de kalça eklemi kadar yük taşımadığından, 
femur başı avasküler nekrozu kadar ilgi çekmemektedir.Avasküler 
nekrozda erken evrelerde yapılacak koruyucu ve tedaviye yönelik 
yaklaşımların başarısı daha yüksek olduğundan, özellikle travmatik 
olmayan asemptomatik olgularda erken tanı önemlidir. Avasküler 
nekrozun erken tanısı ve evrelemesinde, manyetik rezonans görüntü-
leme (MRG), direkt grafiler (DG), kemik sintigrafisi ve bilgisayarlı 
tomografi (BT) kullanılmaktadır.Osteonekrozun komplikasyonu 
olarak; kıkırdak anormallikleri fibrilasyon ve erozyon), eklem içi 
osteokondral veya kondral fragmanlar, enfarkt sahasında kist oluşu-
mu, malign dejenerasyon görülebilir.

Tedavide ilk amaç, erken tanı koyarak, hastalığın nedenini tes-
pit edip tedavi etmek ve rejenerasyonu sağlamak olmalıdır. Ayrıca 
omuzda gerçekleşen avasküler nekroz için; omzun hareket açıklığını 
korumak, hastalığın ilerleyişini durdurmak ve semptomları azaltmak 
ana hedef olmalıdır. Ancak genellikle, tanı konulduğunda bu amaç 
için geç kalınmış olunur.SLE hastalığına bağlı yüksek doz steroid 
kullanımı sonrası literatürde nadir görülen çoklu eklem avasküler 
nekroz tutulumu olan hastaya yönelik total kalça artroplasti ve art-
roskopik omuz debridmanı uygulanmıştır.

Bulgular: En çok sağ kalça ve omuz olmak üzere, her iki kalça ve 
iki omzunda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri ile polikliniğimize 
başvuran 47 yaşındaki erkek hastanın mesleği; sedanter sayılabilecek 
bir iş kolu (müşteri temsilciliği) idi.3 yıl önce dış merkezde SLE 
tanısı alan hastaya yüksek doz (30 mg / gün ‘den fazla) steroid 
tedavisi başlandıktan yaklaşık 1 yıl sonra sağ kalçasında ağrı şikayeti 
başlamış. Daha sonrasında yaklaşık 6 ay önce sol kalça ve her iki 
omuzunda ağrı ve hareket kısıtlılıkları problemi başlaması üzerine 
polikliniğimize başvurdu.Fizik muayenede sağda daha fazla olmak 
üzere kalça ekleminin internal ve eksternal rotasyon kısıtlılığı ve 
ağrısı ve yine sağ omzunda daha fazla olmak üzere hareket kısıtlılığı 
ve gece uyandıran ağrıları bulunmakta idi. Her iki kalça ve omuz 
eklemine yönelik radyolojik görüntülemede; her iki femur başı da 
Ficat-Arlet sınıflama sistemine göre evre 4 olarak, hastanın humerus 
başlarına yönelik bulgular ise Cruess sınıflamasına göre sağda evre 4, 
solda ise evre 2 olarak sınıflandırıldıktan sonra hastanın steroid alımı 
sonlandırılarak hastaya cerrahi önerildi.Hastanın sağ kalçasındaki 
ağrı şikayetleri daha şiddetli olması üzerine öncelikle sağ kalçasına 
yönelik total kalça artroplastisi uygulandı sol kalça takibe alındı, 
her iki humerus başındaki AVN ye yönelik omzun hareket açıklı-
ğını korumaya yönelik egzersizler başlandı ve baş üstü etkinlikler 
yasaklandı.Hastanın devam eden takiplerinde ağ omzuna yönelik 

Sedo-analjezi altında traksiyon – karşı traksiyon manevrası sonrası 
X-ray’ de humerus başının anatomik yerinde olduğu ve tüberkulum 
majus kırığınının deplase olmadığı görüldü. Hastanın tekrar yapılan 
nörovaskuler muayenesinde patolojiye rastlanmadı

Bulgular: Her iki hasta da Velpau bandajına alınarak dolaşım 
takibi açısından takip edildi. Hastaların velpau bandajında dirsek ve 
el bileği egzersizleri anlatılarak kontrole gelmek üzere taburcu edil-
dikten 2 hafta sonraki kontrollerde pandüler omuz hareketleri baş-
landı. 3 hafta sonra pasif omuz hareketleri ve 6.haftada aktif omuz 
hareketlerine başlandı. Her iki hastanın da inferior omuz çıkığıyla 
beraber tüberkülüm majus kırığı mevcut olup nörovasküler patoloji-
leri mevcut değildi ve travma şekilleri basit düşme şeklinde idi. Olgu 
1’in normal günlük yaşantısına dönüş süresi 10 hafta iken olgu 2’nin 
normal günlük yaşantısına dönüş süresi 12 hafta idi.

Sonuç: sİnferior omuz çıkıları nadir görülen omuz çıkıları olup 
basit düşme sonrası da gelişebileceği, travma esnasında ve redüksiyon 
sonrası humerus proksimal bölge kırıklarının eşlik edebileceği ve 
eşlik eden kırıkların günlük yaşamlarına dönüş süresini uzatabileceği 
akılda tutulmalıdır.

Anahtar kelimeler: İnferior omuz çıkığı, Luksasyo erecta
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POSTERİOR KİLİTLİ OMUZ ÇIKIĞI TEDAVİSİNDE 

MODİFİYE MCLAUGHLİN AMELİYATININ 

FONKSİYONEL SONUÇLARI 

 Ata Can Atalar1,  Ali Erşen1,  Fevzi Birişik1,  İlker Eren2,  Mehmet Demirhan2

1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 
2Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Giriş: Posterior omuz çıkığı %2 oranı ile omuz çıkıkları içeri-
sinde en nadir görülen ve en sık da tanısı atlanan olması nedeniyle, 
tedavisi kolay değildir. Tedavinin belirlenmesinde, humerus başında 
meydana gelen çökme miktarı belirleyicidir. Bu çalışmanın amacı 
; posterior omuz çıkığı sonrası humerus başındaki çökme oranı 
%15-40 arası olan dudurmlarda tuberkulum minusun defektli alana 
nakli (Modifiye McLauhglin) a meliyatının etkinliğinin fonksiyonel 
olarak değerlendirilmesidir.

 Hastalar ve Yöntem: 2010-2012 yılları arasında 9 
hastanın(tamamı erkek), 10 posterior kilitli omuz çıkığı %15-40 
arası humerus başı impaksiyonu olması nedeniyle açık reduksiyon 
ve tüberkülüm minusun defekt sahaya kaydırılması ameliyatı yapıldı. 
Hastaların ortalama yaşı 42.8 (28-72) idi. Fonksiyonel değerlen-
dirme son kontrollerde omuz hareket açıklığı, Constant ve ASES 
skorları kullanılarak yapıldı.

Sonuçlar: Ortalama 25 ay (8-57) takip edien hastaların hiçbiri-
nin omuzunda tekrar omuz çıkığı meydana gelmediği tespit edildi. 1 
hastada vidalardan birinin gevşediği belirlenirken, başka bir komp-
likasyon görülmedi.

Ortalama Constant skoru 82 (72-95), ortalama ASES skoru 
86,6 (74- 98) olarak tespit edilen hastalardan, 8 tanesi durumunu 
subjektif olarak mükemmel olarak değerlendirirken, 1 tanesi iyi ola-
rak değerlendirdiği belirlendi.

 Çıkarımlar: Humerus başındaki defekt oranının %10-40 ara-
sında olduğu posterior kilitli omuz çıkığı tedavisinde, tuberkulum 
minusun defektli alana nakli (Modifiye McLaughlin) ameliyatı ile 
omuz stabilitesi sağlanabilirken, kabul edilebilir fonksiyonel sonuçlar 
düşük komplikasyon oranları ile elde edilebilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Posterior Kilitli Omuz Çıkığı, Tuberkulum Minus 
Nakli, Mc Laughlin 
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AKUT AKROMİOKLAVİKÜLER EKLEM ÇIKIĞINDA 

AYARLANABİLİR ASICI SİSTEM İLE TESPİT YÖNTEMİ

 Serkan Sipahioğlu1,  Baran Sarıkaya1

1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Akromiklaviküler eklem yaralanmaları tüm omuz yara-
lanmalarının %3 ile 5’ni oluşturur ve çoğunlukla genç yaş grubunda 
görülür. Rockwood tip I ve II yaralanmalar konservatif takip edilirken 
tip IV-VI cerrahi olarak tedavi edilir. Tip III yaralanmalarda cerrahi 
tedavi kararı her hasta ayrı değerlendirilerek verilmelidir1. Cerrahi 
tedavi seçenekleri olarak açık/kapalı redüksiyon sonrası kirschner teli 
ile tespit, kancalı plak, korakoklavikular eklem vida tespiti Weaver 
Dunn ameliyatı, anatomik korakoklavikular eklem rekonstrüksiyonu 
ve distal klavikula rezeksiyonu gibi farklı yöntemler sayılabilir2. Bu 
çalışmada ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda kullanılan ayarlanabi-
lir asıcı sistem ile akut akromioklaviküler eklem çıkığı tespiti yapılan 
hastaların klinik ve radyolojk sonuçları değerlendirildi.

Yöntem: Ayarlanabilir asıcı sistem olarak ön çapraz bağ rekons-
trüksiyonu femur tespitinde kullanılan ZipLoop düğüm teknolojili 
ToggleLoc tespiti (Biomet, Warsaw, Indiana) kullanıldı. Bu yön-
temle ameliyat edilmiş 10 hastanın (7 erkek, 3 kadın, ort. 29 yaş) 
sonuçları değerlendirildi. Rockwood sınıflamasına göre yedi has-
tada tip V, üç hastada tip III çıkık vardı. Ziploop sistemi korakoid 
çıkıntı etrafından geçirildikten sonra kendi içerisinden geçirilerek 
bir halka oluşturuldu ve daha sonra klavikulaya açılan bir tünelden 
metal tespitli ucu klavikula üzerine yerleştirildi. Sistemin ayarlama 
ipi çekilerek akromioklaviküler ekleme ihtiyaç duyulduğu kadar 
redüksiyon uygulandı. Aşırı redüksiyondan kaçınmak için redüksi-
yon skopi kontrolünde yapıldı Cerrahi sırasında radyolojik ve klinik 
olarak redüksiyon yeterli bulunduktan sonra ayarlama ipi kesilerek 
tespit tamamlandı. Ameliyat sonrası omuz askısı ile tespit uygu-
landı ve ağrı durumuna göre dirsek ve omuz pandüler hareketlere 
başlandı. Altıncı haftada tam aktif omuz hareketlerine, üçüncü ayda 
ağır işlere izin verildi. Sonuçlar Constant omuz skoru, ameliyat 
öncesi ve sonrası korakoklaviküler mesafe ölçümleri karşılaştırılarak 
değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 26,2 ay idi (18-36 
ay arası). Takiplerde yapılan değerlendirmede Constant omuz skoru 
ortalaması 88,1 (83-91) idi. Ameliyat öncesi korakoklaviküler mesa-
fe 20,7±2,9 mm olarak ölçülürken ameliyat sonrası mesafe 10,1±0,9 
mm olarak ölçüldü. Korakoklaviküler mesafedeki değişim istatistik-
sel olarak anlamlı bulundu. Hastalarda aşırı düzeltme, enfeksiyon, 
tespit yetersizliği veya gevşemesi gibi komplikasyonlarla karşılaşıl-
madı. Tüm hastaların yaralanma öncesi günlük aktivitelerine geri 
döndükleri gözlendi.

Sonuç: Akrümioklaviküler eklem stabilitesi akromioklaviküler 
ve korakoklaviküler bağlara dayanır. Eklem çıkıklarının tedavisine 
korakoklaviküler tespit tercihi ile akromioklaviküler eklem korun-
muş olur ve böylece tespitin eklemi geçmesine bağlı eklem artrozu 
gibi komplikasyonlar görülmez3. Ayrıca kirchner teli ile tepitte teli 
migrasyonu gibi komplikasyonlar görülebilir2. Korakoklaviküler vida 
ve plak ile tespitte implantların çıkarılması, omuz sertliği, enfeksi-
yon, akromion osteolizi gibi ek sorunlar ile karşılaşılabilinmektedir4. 
Korakolaviküler vida tespitinde yüksek oranda implant gevşemesi 
ve redüksiyon kaybı görüldüğü bildirilmiştir5. Sonuç olarak akro-
mioklaviküler eklem çıkıklarının tedavisine altın standart bir tedavi 
yöntemi halen mevcut değildir. Düşük komplikasyon oranı, kolay 
uygulanabilir olması, redüksiyon miktarını ayarlayabilme gibi neden-
lerle ve tatmin edici klinik ve radyolojik sonuçları ile ayarlanabilir 
asıcı sistemler akromioklaviküler eklem tespitinde tercih edilebilir 
seçeneklerden biri olmalıdır.

Anahtar kelimeler: akromioklavüküler eklem, çıkıklar

şikayetlerinin artması üzerine ve gece uyandıran ağrılarının artması 
sebebi ile artroskopik eklem içi serbest parçacıklar temizlendi ve 
ekleme yönelik rahatlatıcı girişimler ve yoğun debridman uygula-
narak hasta rahatlatıldı.Hastanın mevcut SLE tedavisi ve ameliyat 
edilen eklemleri ile birlikte diğer sol femur ve humerus başındaki 
avasküler nekroz lezyonları yakın takibe alındı.

Çıkarımlar: SLE vakalarında semptomatik AVN sıklığı litera-
türde % 4-15 arasında değişmektedir. AVN gelişiminde rol alan risk 
faktörleri, yüksek doz steroid kullanımı ve günlük steroid alımı ola-
rak saptayan çalışmalarda bulunmaktadır. Literatürde, günlük steroid 
kullanımı kullanılan dozdan bağımsız olarak AVN gelişiminde en 
önemli risk faktörü olarak ortaya çıkaran çalışmalarda bulunmakta-
dır.Literatürde bizim hastamızda görüldüğü hali ile; SLE hastalığına 
bağlı gelişen çoklu eklem tutulumu gösteren semptomatik AVN &

Anahtar kelimeler: avascular necrosis; systemıc lupus erythamatosus; steroid
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ARTROSKOPİK ROTATOR MANŞET TAMİRİ YAPILAN 

HASTALARDA POSTOPERATİF KRİTİK OMUZ AÇISI 

ÖLÇÜMÜ VE YORUMLANMASI

 Durmuş Ali Öçgüder1,  Mahmut Uğurlu2,  Ceyhun Çağlar2,  Enes Uluyardımcı1

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi

Amaç: Kritik omuz açısı gerçek omuz grafisinde ölçülebilen bir 
değer olup glenoidin superior ve inferior kenarını birleştiren çizgi ile 
glenoidin inferiorundan akromionun en inferolateraline çizilen çiz-
ginin arasında kalan açı olup ortalama değeri 30-35 derece arasında-
dır. Kritik omuz açısı 35 derecenin üzerine çıktığında deltoid kasının 
etkinliği artmakta böylece rotator manşet yırtığı riski artmaktadır. 
Açı 30 derenin altında olduğunda ise rotator manşetin etkinliği art-
makta ve omuz eklemini daraltarak glenohumeral artroz ihtimalini 
arttırmaktadır. Bu çalışmamızda artroskopik olarak rotator manşet 
tamiri yaptığımız hastaların postoperatif gerçek omuz grafilerinde 
kritik omuz açılarını ölçerek tedavi ve takipte neler yapabileceğimizi 
değerlendirdik.

Yöntemler: 2011-2015 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde rotator 
manşet yırtığı nedeniyle opere ettiğimiz ve klinik sonuçları iyi olan 
55 hastayı retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş ortalaması 62 
(39-79) olup 38 tanesi kadın 17 tanesi erkekti. En az 6 aylık takibi 
olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların postoperatif çektiril-
miş olan gerçek omuz grafileri kullanılarak ölçüm yapıldı.

Bulgular: İncelemeye aldığımız 55 hastanın tamamına 
supraspinatustendonrüptürü tamiri yapılmış olup ölçülen kritik 
omuz açılarında sınır değer 33 olarak alındı. Ölçümler sonucunda 35 
hastanın kritik omuz açısı 33 derecenin üzerinde 20 hastanın kritik 
omuz açısı 33 derece ve altında olarak bulundu.

Çikarimlar: Rotator manşet tamiri yaptığımız hastaların posto-
peratif kritik omuz açıları ağırlıklı olarak 33 derece üzerinde bulun-
du. Bu hastalarda artroskopik tamire rağmen tekrar rotator manşet 
yırtığı riski daha yüksektir. Bu nedenle kritik omuz açısı yüksek 
olan hastalarda impingement (sıkışma) olmasa bile rotator manşet 
tamirine ek olarak lateralakromioplasti yapılarak postoperatif olarak 
ölçülen kritik omuz açısı düşürülüp rekürrenrotator manşet yırtığı 
olma olasılığı azaltılabilir. 

Anahtar kelimeler: kritik omuz açısı, rotator manşet yırtığı, supraspinatus 
tamiri, akromioplasti
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bu şekliyle ROÇÖ Türkçe versiyonundaki her maddenin kabulüne 
karar verilmiştir. 

Sonuç: Rowe Omuz Çıkığı Ölçeği Türkçe versiyonu, omuz çıkı-
ğı yaşayan hasta grubunda ve bu alanda çalışan uzmanlar üzerinde 
yapılan değerlendirmeye göre dil ve içerik açıdan geçerli ve güvenilir 
bir ölçek olarak kabul edilebilir. Sunulan kanıtın kalitesinin artması 
için ölçeğin yaygın kullanımı ve bu alanda yapılacak çalışmaların 
artması önerilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Rowe Omuz Çıkığı Ölçeği Türkçe versiyonu, dil geçer-
liliği, kapsam geçerliliği, güvenilirlik.

EPS26

TEKRARLAYAN ANTERİOR OMUZ İNSTABİLİTESİNDE 

MODİFİYE BRİSTOW OPERASYONU; OLGU SUNUMU

 İbrahim Bozkurt1,  Bülent Bektaşer1,  Enes Uluyardımcı1,  Nadir Yalçın1

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Omuz instabilitesi genç popülasyonu etkileyen ve ciddi iş 
gücü kaybına neden olan bir problemdir. Bir çok cerrahi tedavi seçe-
neği olmasına karşın hiçbiri, her hastada başarılı sonuç kriterlerini 
tam olarak karşılayamamaktadır. Bu olgumuzda tekrarlayan anterior 
omuz instabilitesi olan hastaya uyguladığımız modifiye bristow ope-
rasyonu sunulmuştur.

Yöntem: 29 yaşında erkek hasta tekrarlayan sağ omuz(dominant 
taraf )çıkığı nedeniyle polikliniğe başvurdu. Travmatik (yüksekten 
düşme) tekrarlayan anterior omuz instabilitesi olan hasta hepsi dış 
merkezde olmak üzere ilki 5 yıl önce 2 kez açık, 2 kez artroskopik 
olarak yumuşak doku operasyonları geçirmiş. Hastanın bize başvur-
duğunda omuz çıkığı sıklığı 4-5/hafta idi. Glenoid kemik defekti 
olan hastaya 1 yıl önce modifiye bristow operasyonu uygulandı. 
Postoperatif 1 yıllık takibinde nörovasküler hasar, dejeneratif artrit, 
çıkık saptanmadı. Hastanın son kontrolünde sağ omuz fleksiyonu 
1600, ekstansiyonu 300, iç rotasyonu 600, dış rotasyonu 500 olarak 
saptandı.

Çıkarımlar: Daha önceki girişimlerin başarısız olduğu ve subs-
kapularis tendonunda işlev kaybı olan hastalarda, modifiye bristow 
operasyonu ile tekrar dinamik bir stabilizatör oluşturulur. Altta yatan 
kemik defektin bulunduğu durumlarda yumuşak doku ameliyatları 
sonrası başarısız sonuçlar yüksek oranlarda bildirilmiştir. Anterior 
omuz instabilitesine eşlik eden glenoid kemik defekti varlığında 
uygulanacak modifiye bristow cerrahisi ile omuz fonksiyonelli-
ğinin tekrar kazanılması ve eski aktivite düzeyine dönüş yapmak 
mümkündür.

Anahtar kelimeler: anterior instabilite, bristow

EPS27

POSTERİOR KİLİTLİ OMUZ ÇIKIĞINDA İLİAK KANAT 

OTOGREFTİ İLE REKONSTRÜKSİYON:CERRAHİDE 

ÖNEMLİ NOKTALAR

 Nuri Aydın1,  Eşref Terzi1,  Mustafa Kara1,  Soner Koçak1,  Burkay Çamurdan1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Posterior omuz çıkığı bütün omuz çıkıklarının %2’sinden 
azını oluşturur. Tanı için şüphelenmek önemlidir. İlk değerlendirme-
de yanlış tanı olasılığı yüksektir. Yirmi dört hastanın dahil edildiği 
olgu serisinde 21 hasta ilk muayenede tanı konulamamıştır.Bu çıkığın 
bir başka özelliği ise klinik muayenenin bazı ipuçları içermesine 
rağmen omuz eklemi radyografilerinde tuzaklar olmasıdır.(1) Eğer 
muayene eden kişi yeteri kadar deneyimli değilse omuzunda hareket 
kısıtlılığı ve ağrısı olan hasta, neredeyse normale yakın omuz grafisi 
olduğu için kolaylıkla gözden kaçabilir(2).Travmatik posterior omuz 
çıkıklarının çoğu yüksek enerjili travma, darp, elektrik çarpması, 

EPS25

DİL VE KAPSAM GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILDIĞI 

METODOLOJİK BİR ÇALIŞMA: ROWE OMUZ ÇIKIĞI 

ÖLÇEĞİ TÜRKÇE VERSİYONU

 Gamze Varol Saraçoğlu1,  Mehmet İşyar2,  Seyit Ali Gümüştaş3,  İbrahim 
Yılmaz4,  Ahmet Güray Batmaz2,  Mahir Mahiroğulları2

1Namık Kemal Ünversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Tekirdağ.
2İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul.
3T.C. Sağlık Bakanlığı, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, Tekirdağ.
4T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanesi, Farmakovijilans, Materiovijilans ve Akılcı İlaç Kullanım 
Ekibi, Tekirdağ.

Amaç: Omuz hastalıklarının tanı tedavi ve takibinde aynı ülke-
nin, dil ve kültürüne göre geçerlilik ve güvenilirliği yapılmış ölçek-
lerin kullanılması önemlidir. Sunulan çalışmanın amacı da omuz 
eklemi çıkığında uluslararası düzeyde yaygın olarak kullanılan, farklı 
dil ve toplum için geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış Rowe 
Omuz Çıkığı Ölçeğinin (ROÇÖ) Türkçe versiyonunun oluşturula-
rak dil ve kapsam geçerliliği yapılmasıdır.

Yöntem: Çalışma metodolojik bir çalışma olarak planlanmıştır. 
Çalışma; İstanbul Medipol Üniversitesi Bağcılar Mega Kompleks 
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı’nda, çalışmaya 
katılmayı kabul eden ortopedi uzmanı doktorlar ile gönüllü, koopere, 
anterior omuz çıkığı yaşamış 20 hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalışmada orijinali C.R. Rowe ve arkadaşları tarafından 1978 
yılında geliştirilen The Rowe Score for Instability- ROÇÖ kullanıl-
mıştır. Çalışmanın orijinalinde üç bölümden (Stability, Function 
ve Mobility) oluşan toplamda 12 madde bulunmaktadır. Ölçeğin 
kültürel uyum ve Türkçe dil geçerliği için ilk olarak orijinal 
metinden Türkçe’ye çeviri, ikincisi Türkçe çevirinin anlaşılırlık 
ve mâna açısından değerlendirilmesi, üçüncüsü yeniden orijinal 
dile çeviri, dördüncüsü çeviri ekibinin ölçeği bir bütün olarak 
değerlendirerek ön deneme için üzerinde uzlaşılmış versiyonun 
oluşturulması ve uygulamanın ardından verilen yanıtlar ışığında 
ROÇÖ Türkçe versiyonunun oluşturulması sürecinikapsayan komp-
leks aşamalardan oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçe versiyonundaki 
“Stabilite” ve “Fonksiyonellik” bölümleri hastalar, “Mobilite” bölümü 
ise doktorlar tarafından doldurulmuştur. Ölçeğin dil geçerliği için 
birbirinden ve araştırmadan bağımsız olan üç dil uzmanı tarafından 
Türkçe’yeçevirisi ve bir uzman tarafından İngilizce’ye geri çevirisi 
yapılmıştır. İçerik geçerliği için 10 farklı ortopedi uzmanından görüş 
alınmış, yapılan analizde uzman görüşleri arasında uyum olduğuna 
karar verilmiştir. Geri çevirisi yapılan ROÇÖ Türkçe versiyonunda-
ki ifadelerinde anlam değişikliği olmadığı saptanmış ve bu haliyle 
çalışma grubu özellikleriyle benzerlik taşıyan 10 adet anterior omuz 
çıkığı olgusuna, ölçek maddelerindeki ifadelerin anlaşılır olup olma-
dığını sınamak amacıyla uygulanmıştır. Veriler SPSS 18 istatistik 
paket programında kodlanarak değerlendirilmiştir. Kapsam geçer-
liliği için Kapsam Geçerlilik İndeksi (KGİ) ve Lawshe’nin İçerik 
Geçerliliği Oranı (İGO) formülü kullanılmıştır. Çalışmanın Etik 
izinleri İstanbul Medipol Üniversitesi’nden alınmıştır. Çalışma sıra-
sında hekimler ve hastalar bilgilendirilmiş ve sözlü olurları alınmıştır. 
Bunun için hastalara ücret ya da herhangi bir öncelik sağlanmamıştır. 
Ölçeğin tamamlanması ortalama 7 dakika süre almıştır.

Bulgular: Uzman görüşlerinin sağlıklı bir şekilde değerlendiri-
lebilmesi için kullanılan KGİ’ne göre uzmanlardan her bir sorunun 
anlaşıla-bilirliğine yönelik olarak, 1 puan ‘’uygun değil’’, 2 puan ‘’biraz 
uygun, maddenin uygun şekle getirilmesi gerek’’, 3 puan ‘’olduk-
ça uygun ancak küçük değişiklikler gerekli’’, 4 puan ‘’çok uygun’’ 
şeklinde ifadelerle değerlendirmede bulunmaları istenmiştir. Bu 
değerlendirmeye göre tüm ölçek için soruları için uzmanların verdiği 
puan ortalaması, 12 soru için 4 üzerinden 3.76±0.11 bulunmuştur. 
Lawshe’nin İGO değerlendirmelerine göre hesaplanan değerler tüm 
uzmanlar için asgari değerden yüksek olduğu için uzmanlar arasında 
uyuşma olduğuna ve sorularda değişiklik, düzeltme yapılmamasına, 
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şekilde distal humerusun eklem yüzünün posteriora baktığı, buna 
ek olarak şafttaki kırık hattından itibaren tüm distal humerusun 
periostunun sıyrıldığı farkedildi. Distal humerusa rotasyon yapılarak 
eklem açık redukte edildi. Medial epikondil kanüllü vida ile tespit 
edildi. Ekstansör orijin ve lateral kollateral ligaman lateral epikondile 
tamir edildi. Humerus şaftına ise anterior plaklama tekniğine uygun 
plak-vida tespiti yapıldı. Yapılan muayenede dirsek ekleminin stabil 
olduğu görüldü.

Ameliyat sonrası dönemde heterotropik ossifikasyon profilaksisi 
amacıyla 50 mg/gün indometazin verildi. Açı ayarlı dirsek ortezi 
içinde takip edilen hasta 3. ayın sonunda tam dirsek hareket açıklığı-
na kavuştu. Humerus şaft kırığında kaynama gecikmesi olması nede-
niyle 6 ay süreyle Sarmiento breys içinde takip edildi. 1. yılında kol, 
dirsek ve önkoldan herhangi bir şikayeti olmayan hastanın 0°-140° 
fleksiyon-ekstansiyon aralığı, 80°-80° supnasyon-pronasyon aralığı 
mevcuttu. Dirsek ekleminde instabilite yoktu. Grafilerinde kayna-
manın tam olduğu, heterotropik ossifikasyon olmadığı görüldü.

Tartışma: Pediatrik yaş grubunda dirsek eklemi en çok çıkık 
görülen eklemdir. Posterior çıkıklar sıklıkla görülür ve genellikle dir-
sek çevresi kırıklar eşlik eder. Travma mekanizması genellikle dirsek 
30° fleksiyonda iken el üzerine düşme şeklindedir. Ancak bizim has-
tamız kolunu tarım makinasının kayışına kaptırmış. Humerus şaft 
kırığının muhtemelen direk travma sonucu geliştiğini, sonrasında 
devam eden rotasyonel kuvvetlerin ise distal humerusu periostundan 
sıyırıp dirsek eklemi çıkığına sebep olduğunu düşünmekteyiz. Böyle 
bir yaralanma sonucu medial epikondil kırılmış, ekstansör orijin ve 
lateral kollateral ligaman lateral epikondilden ayrılmıştır.

Distal humerusun tamamen periostundan sıyrılması periostal 
dolaşımı bozmuş ve distal parçayı adeta otogreft haline getirmiş-
tir. Hastamızın humerus şaftındaki kırık iyileşmesinin bu nedenle 
geciktiğini düşünmekteyiz.

Bu tür kompleks dirsek çıkıklarından sonra heterotropik ossi-
fikasyon görülme ihtimali yüksektir. Bu nedenle medikal pro-
filaksi, gerekli görüldüğü durumlarda da radyoterapi verilmesi 
gerekebilmektedir.

Sonuç: Ne şekilde olursa olsun, hastaya müdahale etmeden 
önce doğru grafiler elde edilmeli ve bu grafilere yeterli vakit ayırarak 
incelenmelidir. Dirsek çıkıklarına kırıkların ve nörovasküler yaralan-
maların eşlik edebileceği akılda tutulmalıdır. Her ne kadar pediatrik 
yaş grubunda olsa da; periostun tamamen sıyrıldığı yaralanmalarda 
kaynama problemlerinin olabileceği unutulmamalıdır. 

Anahtar kelimeler: dirsek çıkığı, kompleks, pediatrik
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TERS OMUZ PROTEZ REVİZYONU AMELİYATINDA 

BRAKİYEL PLEKSUS EKSPLORASYONU GEREKLİ MİDİR?

 Filippo Familiari1,  Gazi Huri 2,  Gene Deune3,  Jack Ingari3,  Edward G Mcfarland3

1Magna Graecia University, Catanzaro, Italy
2Hacettepe University, Ankara, Turkey
3Johns Hopkins University, Baltimore, United States

Giriş: Ters omuz protezi revizyon ameliyatlarında eksplorasyon 
bölgesine yakınlıkları nedeni ile periferik sinirler, özellikle aksiller 
ve muskülokütan sinirler skar dokusu  içerisinde kalabilmektedir. 
Bu bölgedeki aberan skar dokusu glenoid komponente ulaşımı 
zorlaştıracağı gibi, revizyon protezin redüksiyonun zorlaştırmakta 
ve instabilitelere de neden olabilmektedir. Çalışmamızın amacı (1) 
revizyon sırasında brakiyel pleksus eksplorasyonunu takiben yaygın 
skar dokusu uzaklaştırılan hastalarda komplikasyon oranlarının 
özellilke sinir yaralanma ve instabilite oranlarının tespit edilmesi (2) 
klinik sonuçlarının değerlendirilmesidir

 Materyal / Metod: Ters omuz protezi revizyonu sırasında bra-
kiyel pleksus eksplorasyonu ile birlikte ektansil skar dokusu eksiz-
yonu yapılan 18 hasta retrospektif olarak incelenmiştir. Revizyon 

epileptik nöbet veya elektrokonvülsif terapi sonrası görülür.(3) AP 
omuz grafisinde posterior omuz çıkığı tanısını düşündüren çeşitli 
işaretler tanımlanmıştır. Bunlar; a) Humerus başının arka glenoid 
köşeye kilitlenmesi nedeniyle humerusun iç rotasyonda olması, 
b) Anterior glenoid fossanın boş gibi göründüğü vacant glenoid 
işareti, c) Humerus başının ampul görünümü, d) Ön glenoid köşe 
ve humerus başı arasında 6 mm den fazla mesafenin olduğu köşe 
işareti, e) Humerus başındaki vertikal çökme kırığını gösteren oluk 
veya uçurum çizgisidir. (Şekil 1) Bu çıkıklar anestezi eşliğinde kol 
aksiyel traksiyondayken, nazik bir şekilde fleksiyon ve addüksiyon 
pozisyonuna alı- narak redüksiyon denenmelidir. Bu sırada humerus 
başının arkasından uygulanan direkt basınç redüksiyonu kolaylaştı-
rabilir. İhmal edilmiş posterior çıkıkların tedavisinde değişik cerrahi 
yöntemler tanımlanmıştır. Bu çalışmada posterior kilitli çıkığı olan 
hastada uygulanan iliak kanat otogreftinin sonucu ve cerrahide dik-
kat edilmesi gereken noktalar sunulmuştur.

Olgu sunumu: 42 yaşında erkek hasta elektrik çarpması sonra-
sında sol omuzda hareket kısıtlılığı ve ağrı şikayetiyle olaydan 1 ay 
sonra tarafımıza başvurdu. Yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda 
hastada posterior kilitli omuz çıkığı tespit edildi. Constant skoru 
17 olarak değerlendirildi. Delto pektoral yaklaşımla ekleme girildi. 
Laminer spreader kullanılarak eklem redukte edildi. Geniş revers 
Hill-Sachs lezyonu tespit edildi. (Şekil 2) İliak kanattan defekt 
boyutuna uygun olacak şekilde trikortikal greft alındı. Greft kenar-
ları defekte göre şekillendirilerek başsız kanüllü vidalarla fiksasyon 
gerçekleştirildi. (Şekil 3) Postoperatif 3 hafta omuz kol askısı uygu-
landı. Hastanın postoperatif 8. Ay kontrolünde Constant Skoru 95 
olarak değerlendirildi.

Tartışma: Posterior kilitli omuz çıkığında ters Hill- Sachs 
defektinin kapatılmasında iliak kanat kortikal otogreft uygulaması 
başarılı sonuç vermiştir.

Anahtar kelimeler: posterior çıkık, omuz, reverse Hill-Sachs
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REDÜKTE EDİLEMEYEN VE SINIFLANDIRILAMAYAN 

BİR PEDİATRİK KOMPLEKS DİRSEK ÇIKIĞI: OLGU 

SUNUMU

 Murat Aşcı1,  Recep Kurnaz2,  Orhan Balta1,  Mehmet Burtaç Eren1,  Taner Güneş2

1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
2Acıbadem Üniversitesi Eskişehir Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği 

Giriş: Pediatrik dirsek çıkıkları seyrek görülen yaralanmalardır 
ve çocukluk dönemi dirsek yaralanmalarının %3-6’sını oluşturur. 
Genellikle 11-15 yaş arasında görülür. Çoğunluğu posterior dirsek 
çıkığı şeklindedir ve genellikle kompleks travmalardır.(dirsek çevresi 
kırıklar, medial epikondil kırığı, median sinir yaralanmaları, vb.) 
Literatürde bu tür yaralanmalarla ilgili çeşitli yayınlar mevcuttur.

Bu yazıda 15 yaşında bir erkek hastanın önkol çift, medial 
epikondil ve humerus şaft kırığının eşlik ettiği, distal humerusun 
tamamen periostundan sıyrılarak kendi etrafında rotasyon yaparak 
posteriora döndüğü dirsek çıkığı anlatılmaktadır.

Vaka takdimi: 15 yaşında erkek hasta sağ kolunu tarım makine-
sinin kayışına kaptırması sonucu başka bir merkezde acil servise baş-
vurmuş. Dirsek çıkığı nedeniyle tekrarlayan denemelere rağmen çıkık 
redukte edilememiş. Bunun üzerine tarafımıza sevk edilen hasta acil 
servisimizde değerlendirildi. Nörovasküler patolojisi saptanmayan 
hastanın grafileri incelendiğinde önkol distalinde çift kırığı, medial 
epikondil kırığı ile birlikte transvers humerus şaftı kırığı olduğu 
görüldü. Bunun yanında humerus distal eklem yüzünün posteriora 
dönmüş olduğu(başarısız redüksiyonun nedeni) ve dirsek çıkığı 
olduğu görüldü. Hastanın mevcut çıkığı sınıflandırılmadı(Posterior/
Anterior/Posterolateral?) ve in situ çıkık olarak değerlendirildi. 

Hasta acil şartlarda ameliyata alındı. Dirseğe posterior yak-
laşımla girilerek ulnar sinir disseke edildi. Grafilerde saptandığı 
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EPS32

DİRSEKTE SİNOVYAL KONDROMATOSİS :NADİR 

GÖRÜLEN OLGU SUNUMU

 Süleyman Altun1,  Evren Karaali1,  Levent Arslan2,  Alkan Bayrak1,  Ersin Erçin1, 
 Cemal Kural1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
2Medicana Özel İstanbul Haznedar Hastanesi

Giriş:Sinovyal kondromatozis, sinovyanın mezenkimal subinti-
mal tabakasını tutan oldukça nadir görülen proliferatif bir hastalıktır. 
En çok diz eklemini ilgilendirir, dirsek eklemi tutulumu oldukça 
nadirdir %4 ve cerrahi tedavisinde çeşitli zorluklar mevcuttur

Amaç:Bu çalışmamızda; çiftçilik ile uğraşan 43 yaşında sağ 
dirseğinde sinovyal kondromatozise bağlı klinik şikayetleri bulu-
nan hastanın artroskopik cerrahi girişimi ve sonuçlarını sunmayı 
amaçladık.

Yöntem:Sağ dirseğinde ağrı, hareket kısıtlılığı ve takılma şika-
yetleri olan hasta polikliniğimize başvurdu. Fizik muayenede radius 
başı, anterior eklem kapsülü, humerus lateral ve medial kondilleri 
ağrılıydı. Dirsekte 40o’lik ekstansiyon kaybı mevcuttu, toplam flek 
siyonu 95 o idi, supinasyon ve pronasyon 5 o idi.

Preop çekilen direk grafisinde humerus anterior yüzünde distal-
de görülen kalsifikasyonlar, MRG’de sağ dirsekte minimal effüzyon, 
eklem içi ve dışında nodüler kalsifiye hipertrofik sinovyal dokular 
ayrıca eklem yüzeylerinde osteofitik değişiklikler mevcuttu.

Bulgular:Artroskopik girişimle dirsek ekleminden ikisi büyük 
(1*1 cm) olmak üzere toplam 11 adet eklem faresi çıkartıldı. Radius 
eklem yüzünde osteofit artroz bulguları mevcuttu. Eklemdeki yoğun 
hipertrofik sinovyitler eksize edildi, osteofit yapılar temizlendi, 
eklem kapsülü gevşetildi. Postop 10. gün hastanın aktif dirsek eklem 
açıklığında 10 derece ekstansiyon kaybı (30 derece azalmış), toplam 
fleksiyon 120 supinasyon 55 ve pronasyon 40 derece idi.

Sonuç: Sonuç olarak, monoartiküler tutulumlu sinovyal 
kondromatozis oldukça nadir görülen bir hastalıktır. Tanıyı klinik 
olarak koymak oldukça zordur. Mutlaka klinik, radyolojik ve 
histolojik bulguların uyumu aranmalıdır. Artroskopik tekniğin 
kullanılması bu tür vakalar için hem tanısal hem de cerrahi tedavide 
yüz güldürücü sonuçlar vereceğini düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: dirsek, sinovyal kondromatosis, artroskopi

EPS33

ÇOCUK HASTADA GLENOİD AVASKÜLER NEKROZU 

VE GLENOHUMERAL EKLEMDE LOOSE BODY : NADİR 

OLGU SUNUMU

 Süleyman Altun1,  Levent Arslan2,  Emre Baca1,  Ersin Erçin1,  Alkan Bayrak1, 
 Cemal Kural1

1Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi
2Medicana Özel İstanbul Haznedar Hastanesi

Giriş:Avasküler nekroz, özel bir hastalık olmayıp kan akımının 
bozulması sonucu kemik hücrelerinin ölümü ile sonuçlanan birçok 
durumun son halidir. Femur başı en sık avasküler nekroz görülen 
bölge olmasına karşın glenoid avasküler nekrozu çok nadir gözükür. 
Özellikle çocuk hastalarda glenoid avasküler nekrozu bildiren bir 
literatür bulunmamaktadır.

Amaç:Bu çalışmamızda glenoid avasküler nekrozu ve looe 
bodye bağlı ağrı ve hareket kısıtlılığı olan 10 yaşındaki epileptik 
ataklı Otistik çocuk hastaya uyguladığımız artroskopik girişimin orta 
dönem sonuçlarını sunmayı amaçladık.

Yöntem:Annesi tarafınca travma öyküsü ifade edilmeyen ancak 
hastanın sağ omzunda ağrı ve artan epileptik atakları bulunan hasta 
polikliniğimize başvurdu. Hastanın muayenesinde sağ omzun-
da pasif hareket açıklığı muayenesine direnç gösterdiği ve ağrı 

nedenleri aseptik gevşeme (9 hasta), infeksiyon (3 hasta), proksimal 
humerus kırığı nedeni ile başarısız AR+İF (3 hasta), başarısız hemi-
artroplasti (2 hasta) ve başarısız anatomik total omuz protezi (1 
hasta) idi. Hastaların ortalama yaşı 66 (40-83 yaş) ve ortalama takip 
süresi 30 ay (15-69 ay) olarak tespit edilmiştir. Hastaların değer-
lendirilmesinde ameliyat öncesi ve sonrası fizik muayene bulguları, 
klinik sonuçları ve radyografik parametreler göz önüne alınmıştır.

 Sonuç: Değerlendirmelerde komplikasyon oranının %17 (3/18) 
olduğu tespit edilmiştir. Damar sinir yaralanmasına rastlanmamıştır. 
İki hastada instabilite (%11) 1 hasta da infeksiyon (Staphylococcus 
aureus) (%6) görülmüştürtür. Hastaların VAS (Visual Analog Score) 
ve Western Ontario Osteoarthritis of the Shoulder (WOOS) Index 
skorlarında belirgin düzelme gözlenirken, diğer skorlarda anlamlı bir 
değişiklik tespit edilmemiştir.

Tartışma: Komplikasyon oranlarının yüksek olduğu ters omuz 
protezi revizyon vakalarında brakiyel pleksus eksplorasyonu sinir 
yaralanma risklerini azaltmaktadır ve klinik sonuçları olumlu 
etkilemektedir 

Anahtar kelimeler: ters omuz protezi, brakiyel pleksus, sinir, komplikasyon

EPS31

ROTATOR MANŞET TAMİRİ SONRASI TAKİPTE YENİ BİR 

YAKLAŞIM

 Mahmut Uğurlu2,  Mehtap Balaban1,  Durmuş Ali Öçgüder1,  Enes Uluyardımcı1, 
 İlkay İdilman1,  Ceyhun Çağlar2,  Ali İpek1

1Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi

Amaç:  Rotator manşet yırtıkları ileri yaş popülasyonda sık 
görülmekte olup artroskopik yöntemlerin de gelişmesinden sonra 
ortopedistlerin en sık yaptığı ameliyatlardan biri haline gelmiştir. 
Ancak ameliyat sonrası hastaların radyolojik takibinde rutin olarak 
kullanılan herhangi bir yöntem bulunmamaktadır. Bu çalışma ile bu 
hastaların ameliyat sonrası takibinde elastosonografi kullanımının 
yerini sorguladık.

Yöntemler: 2010-2013 tarihleri arasında Ankara Atatürk Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde rotator 
manşet yırtığı nedeniyle opere ettiğimiz ve klinik ve fonksiyonel 
olarak iyi sonuç aldığımız 23 hasta retrospektif olarak incelendi. 
Hastaların yaşları ortalaması 56 (42-71), 15’i kadin 8’ i ise erkekti. 
En az bir yıllık takipleri olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastalar 
klinik olarak Constant, Oxford ve DASH skorlamaları ile radyolojik 
olarak da direkt grafi ve elastosonografi ile değerlendirildi.

Bulgular: İncelemeye alınan 23 hastanın ortalama omuz 
Constant skoru 94,2, Oxford skoru 15,5 ve DASH skoru ise 
37,7 olarak bulundu. Elastosonografi ile ise tespit materyallerinin 
medialindeki rotator manşet dokusu değerlendirilmekte ve sağ-
lıklı rotator manşet dokusuna benzerliğine göre yorumlanmakta 
olup sert, orta veya yumuşak olarak tanımlanmaktadır. Sert olarak 
bulunanlar sağlıklı rotator manşet dokusuna uyarken yumuşak olarak 
bulunanlar ise dejeneratif rotator manşet dokusuyla uyumlu olarak 
değerlendirildi. Hastaların 20’sinde elastosonografi sonucu sert, 3 
‘ünde ise orta olarak bildirildi. 

Çıkarımlar: Rotator manşet tamirleri sonrası takipte radyo-
lojik olarak MRG ve ultrason kullanılan yöntemlerdendir. Ancak 
literatürde fonksiyonel sonuç ile MRG sonuçları korele değildir. 
Bu çalışmada hasta sayımızı arttırıp bunun yanında aynı yaş grubu 
sağlıklı rotator manşete sahip olan hastaları da kontrol grubu olarak 
kullanarak çalışmanın gücünün arttırılması planlanmaktadır. Şu 
anda kesin verilerle elastosonografiyi takipte kullanalım diyemesek 
de bu amaçla elastosonografinin kullanılabilecği akılda tutulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Elastosonografi,Rotator Manşet Tamiri
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otogreft kullanılarak meta-akromion basi-akromiona fikse edildi. 
Subakromial bölgede basamaklanma olmadığı ve sıkışma yapmadığı 
gözlendikten sonra serklaj teli kullanılarak gergi bandı yöntemi ile 
fiksasyon kuvvetlendirildi. Deltoid kası akromionun posterolaterali 
boyunca tamir edildi.

Postoperatif dönemde 45° abduksiyon destekli omuz kol askısı 
verildi. 6. haftanın sonunda pasif, 12. haftada ise aktif omuz 
eğzersizlerine başlandı.

Bulgular: Hastanın postoperatif 12. ay değerlendirmesinde 
abduksiyon 110°, öne elevasyon 110°, dış rotasyon 25°, iç rotasyon 
lomber bölgede olduğu görüldü. Constant skoru 72 olarak hesap-
landı. Yaptığımız radyolojik ve klinik değerlendirmelerde füzyon 
bölgesinde kaynamanın oluştuğunu, hastanın mevcut şikayetlerinin 
ise tamamen geçmediğini ancak azaldığını gözlemledik.

 Sonuç: Semptomatik os akromialenin (mezo ve meta-akromi-
on) cerrahi tedavisinde otogreft uygulama, kanüle vida üzerinden 
serklaj teli ile tespit sonrası daha yüksek kaynama oranları bildi-
rilmiştir.5 Hastamıza daha önce uygulanmış olan akromioplasti 
nedeniyle olası kırık riskini azaltmak için biz Kirshner teli ile tespit 
ve gergi bandı yöntemi uyguladık. Postoperatif 6.ayda yapılan BT 
incelemesinde kaynama tespit ettik.

 Meta-akromion tipi os akromiale mevcut olan bu vakada; 
akromioklaviküler artroz, subakromial sıkışma sendromu düşünülerek 
akromioplasti ve akromioklaviküler rezeksiyon işlemi yapılması 
sonrasında segmentin instabil hale gelmesi ve deltoid kası yetersizliği 
nedeniyle ağrı ve aktif hareket kısıtlılığı geliştiğini ve tedavisinin 
daha da zorlaştığını söyleyebiliriz.

Omuz ağrısı ile gelen her hastada os akromiale araştırılmalı, 
gözden kaçan semptomatik os akromiale varlığında yapılacak cerra-
hi girişimlerin hastanın postoperatif şikayetlerini arttırabileceği göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar kelimeler: meta-akromion, os akromiale, akromioplasti

EPS35

HUMERUS PROKSİMAL KIRIKLARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖZLEMCİLER ARASI 

UYUM

 Özgür Erdoğan1,  Mehmet Kerem Canbora1,  Özkan Köse2,  Serdar Demiröz1

1Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Giriş-Amaç: Humerus üst ucunu ilgilendiren  kırıkların sınıf-
landırılmasında,  yaygın olarak Neer1 ve AO/ASIF2 (Arbeit 
Gemeinschaft  für Osteosynthesefragen) sınıflandırmaları kulla-
nılmaktadır. Fakat her iki sınıflandırma sisteminin de, gözlemciler  
arası ve gözlemci içi güvenilirlik ve tekrar edilebilirlik açısından zayıf 
oldukları bildirilmiştir. Bu durumun düşük kalitedeki görüntüleme 
araçlarına ya da gözlemcinin tecrübesizliğine bağlı olduğu belirtil-
mektedir.3,4 Literatürde bu konu ile ilgili az sayıdaki çalışmalarda 
2 ve 3 boyutlu BT( Bilgisayarlı Tomografi) görüntülemelerinin, 
sınıflamaların güvenilirliliği üzerindeki etkilerinin belirsiz olduğu 
sonucu çıkmaktadır. Çalışmamızda direkt radyografi, 2 ve 3 boyutlu 
BT görüntüleri kullanılarak, AO ve Neer sınıflandırma sistemlerinin 
gözlemciler arası güvenilirliklikleri incelenmiştir.

Olgu: Humerus proksimal kırığı nedeniyle kliniğimizde 2003-
2016 yılları arasında ameliyat edilmiş olan 102 olgu arasından 21 
olgu geriye dönük olarak incelendi. Çalışmaya  ilgili bölgeden  daha 
önce kırık  veya cerrahi müdahele geçirmemiş  ve düzgün çekilmiş 
ön-arka, yan omuz grafileri, 2 ve 3 boyutlu tomografi görüntüleri 
bulunan olgular dahil edildi.

Yöntem-Gereçler: Direkt grafiler,  2 boyutlu aksiyel, koronal, 
sagital tomografi ve 3 boyut tomografi kesitleri ile birlikte  21 
olgunun toplam 84 seri görüntüsü, biri tecrübeli bir üst ekstremite 
cerrahı, diğeri ise genel ortopedi uzmanı olan iki gözlemci tarafından 

tariflediği görüldü. Radyolojik tetkiklerde direkt grafide patolo-
jik görünüm olmadığı ancak manyetik rezonans görüntülemede; 
glenoid kavitede avasküler nekroz ve humeral başta kısmi ödem 
ayrıca eklem içerisinde loose body olduğu görüldü.

Bulgular:Artroskopik girişimle glenohumeral eklem içerisinde 
ikisi büyük (1*2 ve 1*1.5 cm) olmak üzere toplam 4 parça loose body 
çıkartıldı. Glenoid kavitenin anterior bölümünde avasküler nekroza 
bağlı 1*2 cm boyutlarında osteokondral defekt ve hipertrofik sinovyit 
dokular mevcuttu, sineviyektomi ve osteokondral defekte debridman 
uygulandı.

Sonuç: 6 ay boyunca izlenen hastanın omuzuna ait şikayetleri 
bulunmamakta, eklem hareket açıklığı tam ve aktif, epileptik nöbeti 
bulunmamakta, radyolojik ve sintigrafik değerlendirmelerinde gle-
noid gelişimi sağlıklı devam etmekte.

Çocuk hastalarda glenoid avasküler nekrozuna bağlı kondral 
defektlerde artroskopik girişimlerin yüz güldürücü sonuçları 
olacağını düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: çocuk, epilepsi, glenoid, avasküler nekroz, loose body, 
omuz artroskopisi

EPS34

AKROMİOPLASTİ VE AKROMİOKLAVİKÜLER 

REZEKSİYON YAPILAN HASTADA GÖZDEN KAÇMIŞ 

PATOLOJİ: OS AKROMİALE

 Mehmet Fatih Güven1,  Yavuz Selim Karatekin1,  Gökhan Kaynak1

1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç:  Os akromiale, akromionun kemikleşme merkezindeki 
füzyonda yetersizliğe bağlı olarak gelişir. Sınıflama kemikleşme 
merkezlerindeki füzyon yetersizliğinin oluşum lokalizasyonuna göre 
yapılır ve 3 sınıfa ayrılır; pre-akromion, mezo-akromion ve meta-
akromion. Mezo-akromion os akromiale içinde en sık görüleni ve en 
çok semptomatik olanıdır. Meta-akromion ise daha nadir görülür. (1,2,3,4) 

Os akromiale prevelansı %1-15 arasında değişmekte olup 
genellikle bilateral olarak görülür, ancak çoğunlukla asemptomatik 
seyreder.(3)

Yöntem: Olgu Sunumu: Sağ omuz ağrısı şikayeti olan 58 
yaşında kadın hasta 2 yıl önce başka bir sağlık kuruluşunda cerrahi 
tedavi planlanarak açık subakromial dekompresyon, akromioplasti 
ve akromioklaviküler rezeksiyon işlemleri yapılmış. Sonrasında 
şikayetlerinin gerilememesi üzerine kliniğimize başvuran hastanın 
yapılan fizik muayenesinde; abduksiyon 80°, öne elevasyon 90°, dış 
rotasyon 25°, iç rotasyon lumbosakral eklem hizasındaydı. Constant 
skoru 44 olarak hesaplandı. Omuz çevresinde presyonla yaygın ağrısı 
mevcuttu. Yapılan MR incelemede; supraspinatus tam kat yırtık ve 
biseps tendon dejenerasyonu olan hastaya artroskopik rotator manşet 
tamiri, biseps tenotomisi uygulandı. Postoperatif rehabilitasyona rağ-
men deltoid kasta yetersizlikle beraber omuz ağrılarının devam ettiği 
gözlemlendi. Tekrar değerlendirmeye alınan hastanın çekilen MR 
ve BT görüntülerinde daha önce yapılan incelemelerde tespit edile-
meyen meta-akromion tipi os akromiale olduğu saptandı. Hastanın 
mevcut ağrılarının ve aktif hareket kısıtlılıklarının akromioplasti ve 
akromioklaviküler rezeksiyon sonrası meta-akromionun instabil hale 
gelmesi ve deltoid kasta yetersizlik sonucu olduğu düşünüldü.

 Açık cerrahi ile otogreft kemik kullanarak gergi bandı yöntemi 
ile füzyon ve stabilizasyon sağlanması amaçlandı.

Operasyon: Operasyon sırasında meta-akromion kısmının 
presyonla instabil olduğu görüldü. Deltoid kası akromiona yapıştığı 
yerlerden ayrıldı ve akromionun lateralinde oluşmuş olan osteofitik 
yapılar eksize edildi. Akromion tam olarak ortaya konarak füzyon 
gerçekleşmeyen kısmında bulunan yumuşak dokular eksize edildi. 
Meta-akromionun yapılan akromioplasti nedeniyle yeterli kalınlıkta 
olmaması sonucu vida yerine Kirschner teli kullanılması uygun 
bulundu ve 2 adet kirschner teli (2 mm) ile iliak kanattan alınan 
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sınıflandırmasının temel kriterlerinden olan tuberculum minus ve 
majus kırıklarının varlığının saptanmasında direkt grafilere oranla 
daha üstün olmasına5  bağlı olabilir. Ayrıca görüntüleme türle-
ri arasındaki uyuma bakıldığında, AO sınıflandırmasında, Neer 
sınıflandırmasına göre daha düşük uyum saptandı. Bu sonuç, AO 
sınıflandırmasının güvenilirliği konusunda olumsuz bir durum 
olarak yorumlanabilir. Fakat AO sınıflandırmasında, kırık tipleri 
belirlenirken, impaksiyon varlığı ve kırığın eklem ile ilişkisi kulla-
nılmaktadır (Resim 1). İmpaksiyon varlığının ve kırığın eklem ile 
ilişkisinin tespitinde   tomografi direkt grafiye oranla daha üstündür. 
Görüntüleme yöntemleri arası uyumun AO sınıflandırmasında daha 
düşük olması tomografinin direkt grafiye oranla sınıflandırmaya 
daha çok yön veriyor olması olarak yorumlanmalıdır. 

Sonuçlar: Tüm bu güncel görüntüleme yöntemlerine rağmen, 
değerlendiricinin tecrübesi, kırığın tipini ve tedaviyi belirlemede 
önemli bir faktördür. Özellikle ameliyat sonrasında tanısı değişen 
olgularda, görüntülemelerin tekrar incelenmesi, bu konudaki göz-
lemci tecrübesini arttıracaktır.

Anahtar kelimeler: humerus, proksimal, gözlemci, uyum, sınıflandırma

değerlendirildi. Taraf tutma hatasını azaltmak amacıyla kıdemli bir 
asistan monitör olarak çalışmaya katıldı. Seriler gözlemcilere moni-
tör tarafından randomize şekilde sunuldu ve  gözlemciler demografik 
bilgilere kör bırakıldı. Gözlemcilerden, kırık tipini, AO ve  Neer  
sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırmaları istenerek sonuçlar  
her iki gözlemci ve sınıflandırma sistemi  için ayrı ayrı olmak üzere;  
radyolojik yöntemler  arasındaki güvenilirlik açısından Fleiss’ kappa 
güvenilirlilik katsayısı ile, gözlemciler arası uyum açısından ise 
Cohen’s kappa katsayısı ile değerlendirildi.

Bulgular: AO sınıflandırmasına göre, gözlemciler arası uyum; 
direkt grafide ‘’zayıf ’’, tomografide ‘’orta’’, 3 boyutlu tomografide 
ise  ‘’az’’ olarak saptandı (sırasıyla μ: 0,040, μ: 0,484, μ:0380). Neer 
sınıflandırmasına göre, gözlemciler arası uyum; direkt grafide ‘’nega-
tif değer’’, tomografide ‘’iyi’’, 3 boyutlu tomografide ise  ‘’az’’ olarak 
saptandı (sırasıyla μ: -0,068, μ: 0,492, μ:0.219). Gözlemcilerin, 
direkt grafi, 2 ve 3 boyutlu tomografi  görüntüleme türleri arasındaki 
uyumu ; AO sınıflandırmasında zayıf, Neer sınıflandırmasında orta 
derecedeydi (sırasıyla μ:0.220, μ:0.522).

Tartışma:  Çalışmamızda, 2 boyutlu tomografide, direkt grafiye 
oranla gözlemciler arası uyumun arttığı, bu artışın Neer sınıflan-
dırmasında, AO sınıflandırmasına göre daha anlamlı oranlarda 
olduğu gözlendi. Bu durum, sagital kesit tomografinin, Neer 
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