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BİLİMSEL KURUL
ABDULLAH EREN

EGEMEN ALTAN

MEHMET AKDEMİR

ORHAN AKINCI

AHMET EKİN

EGEMEN TURHAN

MEHMET AKİF AKÇAL

OSMAN GÜVEN

AHMET EMRE PAKSOY

EMRE BİLGİN

MEHMET ARICAN

ÖZGÜR AHMET ATAY

AHMET FIRAT

EMRE ERGEN

MEHMET ARMANGİL

ÖZLEM ORHAN

AKIN ÇİL

ERCAN ŞAHİN

MEHMET DEMİRHAN

S. SİNAN BİLGİN

AKSEL SEYAHİ

ERDAL UZUN

MEHMET DEMİRTAŞ

SELÇUK BÖLÜKBAŞI

ALİ BALCI

ERDEM ARAS ZENGİN

MEHMET FATİH GÜVEN

SEMİH DEDEOĞLU

ALİ ÇAĞDAŞ YÖRÜKOĞLU

GAZİ HURİ

MEHMET KAPICIOĞLU

SERCAN AKPINAR

ALİ ERŞEN

GÖKHAN ÇAKMAK

MEHMET UĞUR ÖZBAYDAR

SERKAN AYKUT

ALİ İHSAN KILIÇ

GÖKHAN CANSABUNCU

MERTER ÖZENCİ

SİNAN ADIYAMAN

ALİ ÖÇGÜDER

GÖKHAN KARADEMİR

MURAT AŞCI

ŞENOL AKMAN

ALPER ÇIRAKLI

GÜRAY ALTUN

MURAT BEZER

TACETTİN AYANOĞLU

AREL GERELİ

HAKAN GÜNDEŞ

MURAT BOZKURT

TAHSİN BEYZA BEYZADEOĞLU

ATA CAN ATALAR

HAKAN TURAN ÇİFT

MURAT KAYALAR

TANER BEKMEZCİ

AYDIN BÜDEYRİ

HAKAN UÇAR

MUSTAFA AKKAYA

TANER GÜNEŞ

AYDIN YÜCETÜRK

HALİL CAN GEMALMAZ

MUSTAFA HERDEM

TUĞRUL YILDIRIM

BARAN SARIKAYA

HALUK ÇELİK

MUSTAFA KARAHAN

TULGAR TOROS

BARIŞ KOCAOĞLU

HAYATİ DURMAZ

MUSTAFA ÖZER

UFUK NALBANTOĞLU

BAVER ACAR

İLKER EREN

MUSTAFA ÖZKAN

UĞUR BEZİRGAN

BURAK YAĞMUR ÖZTÜRK

İSMAİL TÜRKMEN

MUSTAFA YEL

UĞUR MERMERKAYA

BÜLENT BEKTAŞER

KADİR ERTEM

NECİP GÜVEN

ULUNAY KANATLI

CAN DORUK BASA

KAHRAMAN ÖZTÜRK

NEZİH ZİROĞLU

UMUT AKGÜN

CEM NURİ AKTEKİN

KEREM BİLSEL

NURİ AYDIN

YAVUZ KOCABEY

CEM ZEKİ ESENYEL

KEREM CANBORA

OĞUZ DURAKBAŞA

YENER YOĞUN

CEMİL ERTÜRK

KORAY ŞAHİN

OLGAR BİRSEL

YÜKSEL ÖZKAN

CİHANGİR TETİK

LEVENT KÜÇÜK

ONUR GÜRSAN

Z. UĞUR IŞIKLAR

ÇAĞDAŞ BASAT

MAHİR MAHİROĞULLARI

ONUR TUNALI
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SALON 2

12.00-17.30 PROKSİMAL HUMERUS KIRIKLARI KURSU
Maket Üzerinde Uygulamalı

12.00-13.30

OTURUM-1
TESPİT & KONSERVATİF
Oturum Başkanları: Mustafa Yel, Baver Acar

12.00-12.10
12.10-12.20
12.20-12.30
12.30-12.40
12.40-12.50
12.50-13.00
13.00-13.10
13.10-13.30

Görüntüleme ve sınıflama
Humerus üst uç cerrahi anatomisi: Nelerden kaçınmalı?
Kimlere konservatif tedavi?
Kimlere tespit?
Yaklaşım: Deltopektoral? Split?
Nasıl yapıyorum? Nelere dikkat ediyorum?
Komplikasyonlar
Tartışma

13.30-14.00

Kahve Arası

14.00-15.30

OTURUM-2
ARTROPLASTİ
Oturum Başkanları: Levent Küçük, Onur Gürsan

14.00-14.10
14.10-14.20
14.20-14.30
14.30-14.40
14.40-14.50
14.50-15.00
15.00-15.20
15.20-15.30

Kırıkta artroplasti endikasyonları: Hemi? Ters omuz?
Hemi-artroplasti? Nasıl yapıyorum?
Hemi-artroplasti başarısız oldu, ne yapmalı?
Ters Omuz: Nasıl yapıyorum?
Başarısız Ters Omuz: Şimdi ne yapacağız?
Travma zemininde artroplasti sonrası enfeksiyon yönetimi
Tartışma
Anket

15.30-16.00

Kahve Arası
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İlker Eren
Emre Bilgin
Semih Dedeoğlu
Murat Bezer
Cem Zeki Esenyel
Gazi Huri
Mehmet Armangil

Arel Gereli
Ali Erşen
Mustafa Özkan
Afşar Özkut
Şenol Akman
Hakan Turan Çift
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SALON 2

16.00-17.30

MASABAŞI VAKA TARTIŞMASI
1-Kırık Osteosentez
2-Başarısız Olmuş Osteosentez
3-Kırık Zemininde Ters Omuz Protezi

1. İSTASYON

Mehmet Demirhan, Olgar Birsel

2. İSTASYON

Mehmet Demirtaş, Çağdaş Basat

3. İSTASYON

Ata Can Atalar, Afşar Özkut

4. İSTASYON

Mustafa Özkan, Aydın Büdeyri

5. İSTASYON

Kerem Bilsel, Ali İhsan Kılıç

6. İSTASYON

Kerem Canbora, Emre Bilgin

7. İSTASYON

Sercan Akpınar, Semih Dedeoğlu

17.30-17.45

Kahve Arası

17.45-18.30

OTURUM 4
WORKSHOP
Yapay proksimal humerus kırığı modelinde plak ile tespit uygulaması

1. İSTASYON

Olgar Birsel

2. İSTASYON

Çağdaş Basat

3. İSTASYON

Afşar Özkut

4. İSTASYON

Aydın Büdeyri

5. İSTASYON

Ali İhsan Kılıç

6. İSTASYON

Emre Bilgin

7. İSTASYON

Semih Dedeoğlu
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SALON 1

08.00-09.00

ÖĞRETİCİ KURS 1
ROTATOR MANŞET CERRAHİSİNDE YENİLİKLER
Moderatörler: Ahmet Ekin, Ali Çağdaş Yörükoğlu

08.00-08.12
08.12-08.24
08.24-08.36
08.36-08.48
08.48-09.00

Tamir teknikleri
Tespit materyalleri
Biyolojik augmentasyon
Rehabilitasyon
Tartışma

09.00-09.30

KONFERANS 1
Moderatör: Mustafa Karahan

Aydın Büdeyri
Çağdaş Basat
Murat Bozkurt
Derya Çelik

STAM (Skapulotorasik Anormal Hareket): Benim bakış açım

Bassem Elhassan

09.30-10.30

PANEL 1
TAMİR EDİLEMEYEN ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA PROTEZ DIŞI SEÇENEKLER
Moderatörler: Osman Güven, Orhan Akıncı

09.30-09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.30

Hangi rüptür masif? Hangi rüptür tamir edilemez? Kısmi tamirler
Hangi hasta grubu konservatif tedavi adayı?
Süperior kapsüler rekonstrüksiyon
Lattisimus dorsi transferi
Alt trapez transferi
Tartışma

10.30-10.50

Kahve Arası

10.50-11.30
10.50-11.00
11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30

AÇILIŞ
Mustafa Özkan, Kongre Başkanı
Ata Can Atalar, ODCD Başkanı
Sang-Jin Shin, KSES Başkanı
Mehmet Demirhan, SECEC Eski Başkanı
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Cem Zeki Esenyel
İrem Düzgün
Mehmet Fatih Güven
Ulunay Kanatlı
Bassem Elhassan
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SALON 1

11.30-12.45

KSES OTURUMU 1
OMUZ CERRAHİSİNDE ZOR SENARYOLAR ve ÇÖZÜMLERİ
Moderatörler: Mustafa Karahan, Kerem Bilsel

11.30-11.42
11.42-11.54
11.54-12.06
12.06-12.18
12.18-12.30
12.30-12.45

Onarım sonrası rotator manşet iyileşmesinin başarısızlılarında risk faktörleri
Başarısız rotator manşet onarımı ile nasıl başa çıkılır?
LaFosse tip 4-5 subskapularis yırtığı için tedavi stratejisi
Enfekte omuz artroplastisi
Başarısız ters omuz artroplastisi
Tartışma ve Soru&Cevap

12.45-14.00

WORKSHOP
Ters omuz

12.45-14.00

Öğle Yemeği

14.00-14.30

NASIL YAPIYORUM? 1
Moderatör: Mehmet Demirhan
Bassem Elhassan

KONFERANS 2
Moderatör: Taner Güneş
Proksimal humerus kırıklarının konservatif tedavisi

15.00-15.30

Sae Hoon Kim
Sang- Jin Shin
Yong-Girl Rhee
Jae Chul Yoo
Joo Han Oh

Mustafa Özkan

Anterosuperior ve posterosuperior onarılamaz manşet yırtığı
için tendon transferi
14.30-15.00

Davetli Ülke
KORE

Akın Çil

NASIL YAPIYORUM? 2
Moderatör: Umut Akgün
Omuz artroplastisinde glenoid kemik kaybını nasıl yönetirim?

8

George Athwal
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SALON 1

15.30-16.30

PANEL 4
OMUZ TRAVMA
Moderatörler: Şenol Akman, Erdal Uzun

15.30-15.40
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30

Klavikula kırığı tedavisinde yeni neler var?
Klavikula kaynamıyor? Seçenekler nedir?
Akromio-klaviküler eklem akut yaralanmaları
Akromio-klaviküler eklem kronik çıkığı
İhmal edilen kırıklar: Skapula ve glenoid kırıklarına yaklaşım
Tartışma

16.30-16.45

Kahve Arası

16.45-17.15

KONFERANS 3
Moderatör: Mehmet Armangil
Ters omuz artroplastisinde tartışmalı konular

17.15-17.45

Wyndham Grand
İZMİR

XII. OMUZ ve DİRSEK
CERRAHİSİ KONGRESİ

Emre Bilgin
Semih Dedeoğlu
Mehmet Akdemir
Taner Güneş
Güray Altun

Mustafa Özkan

KONFERANS 4
Moderatör: Ali Erşen
Omuz anterior instabilitesi tedavisinde hasta seçimi

9

Ata Can Atalar
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SALON 2

08.00-09.00

ÖĞRETİCİ KURS 2
DİRSEK TRAVMA
Moderatörler: Uğur Işıklar, Tacettin Ayanoğlu

08.00-08.12
08.12-08.24
08.24-08.36
08.36-08.48
08.48-09.00

Kapitellum kırıkları
"Kötü üçlü"
Monteggia ve eşdeğerleri
Komplikasyonlar ve çözümleri
Tartışma

09.30-10.30

PANEL 2
DİRSEK CERRAHİSİ: KOMPLİKASYON VAKA TARTIŞMASI
Moderatörler: Ufuk Nalbantoğlu, Uğur Bezirgan

Oğuz Durakbaşa
Can Doruk Basa
Gökhan Karademir
Ufuk Nalbantoğlu

Taner Güneş, Sinan Bilgin, Akın Çil, Gökhan Cansabuncu
10.30-10.50

Kahve Arası

11.30-12.45

PANEL 3
BİSEPS ve SUB-AKROMİAL PATALOJİLER
Moderatörler: Mahir Mahiroğulları, Özlem Orhan

11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.15
12.15-12.30
12.30-12.45

Rotator manşet tedavisinde bisepse yaklaşım
Tenodez teknik detaylar
Akromioplasti: Anterior? Lateral? Hiç?
Rotator manşet cerrahisinde Akromio-klaviküler eklem
artrozuna nasıl yaklaşırım?
Tartışma

12.45-14.00

Öğle Yemeği

15.30-16.30

PANEL 5
DİSTAL BİSEPS ve TRİSEPS YARALANMALARI
Moderatörler: Sinan Adıyaman, Yener Yoğun

15.30-15.42
15.42-15.54
15.54-16.06
16.06-16.18
16.18-16.30

Distal biseps rüptüründe konservatif tedavi mümkün mü?
Tamir teknikleri ve ipuçları
Kronik rüptürde tedavi seçenekleri
Travmatik triseps rüptürüne yaklaşım
Tartışma

16.30-16.45

Kahve Arası
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Aksel Seyahi
Taner Bekmezci
Osman Güven
Egemen Turhan

Ercan Şahin
Serkan Aykut
Gökhan Çakmak
Olgar Bilsel
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16.45-18.00

SALON 2

SÖZLÜ BİLDİRİ 4 - GENEL
Moderatörler: Mehmet Uğur Özbaydar, Necip Güven
Bedrettin Akar

S33

Akromioklavikuler eklem çıkıklarının hook plak ile tedavisinde;
akromial osteoliz gelişimi ile akromion tipleri arasındaki korelasyon

S34

Akromiyoklaviküler eklem yaralanmalarında izole korakoklaviküler
fiksasyonun klinik ve anatomik sonuçları: yeterince stabil mi yoksa ek
horizontal tespit gerekli mi?

S35

Dirsek taşıma açısının lateral epikondilit gelişimi üzerine etkisi

S36

Kronik lateral epikondilitte uyguladığımız açık cerrahi tedavinin
orta dönem takiplerinin değerlendirilmesi

S37

Lateral epikondilit konservatif tedavisinde kötü prognoz ile
ilişkili faktörler

Mustafa Özyıldıran

S38

Proksimal Humerus Tümörü Nedeniyle Modüler Tümör Rezeksiyon
Protezi Yapılan Hastaların Fonksiyonel Sonuçları

Mehmet Can Gezer

S39

Primer omuz artrozunda uygulanan ters omuz artroplastisinde
eksantrik oyma ile uygun glenoid komponent versiyonu elde edilebilir mi?

S40

Ters omuz protezinde subskapularis tendonunun tamir
edilebilirliğini radyolojik bulgulara bakarak öngörebilir miyiz?

S41

Rotator manşet yırtıklarında skapula morfolojisinin rolünün
incelenmesi: En kullanışlı prediktör hangisi?

Onur Tunalı

S42

Subakromiyal sıkışma sendromu hastalarında, hastalık ciddiyeti
ile sistemik immün-inflamasyon indeksi arasında bir ilişki var mıdır?

Caner Öğük

S43

1500 Hasta - 7 yıl klavikula epidemiyolojik verileri ve pandemi dönemi
trend değişiklikleri

S44

Comparison of partial rotator cuff repair and superior capsular
reconstruction with tensor fascia latae autograft in the treatment of
irreparable rotator cuff tears

11

Koray Şahin

Hakan Yolaçan
Ozan Altun

Vahdet Uçan

Orhun Eray Bozkurt

Nezih Ziroğlu
Arel Gereli
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14 NİSAN 2022 PERŞEMBE
09.30-10.30
S01
S02
S03
S04
S05
S06
S07
S08

SALON 3

SÖZLÜ BİLDİRİ 1 - İNSTABİLİTE
Moderatörler: Levent Küçük, Seyit Şerif Ünsal
Artroskopik rotator manşet tamiriyle beraber biseps uzun başınına
tenotomi ve tenodez yapılan hastaların klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Merve Dursun
55 yaş ve üzeri biseps tendiniti olan hastalarda ultrason eşliğinde
perkütan tenotomi sonuçlarımız
Serkan Tiryakioğlu
Artroskopik rotator manşet tamiri yapılan hastalarda biseps
tenotomisinin klinik sonuçlara etkisi
Seçkin Özcan
Geçirilmiş bankart cerrahisi, latarjet prosedürü sonrası radyolojik
ve klinik sonuçları etkiliyor mu?
Murat Sarıkaş
Anterior omuz çıkıklarında glenoid versiyonunun manyetik
rezonans ve bilgisayarlı tomografide karşılaştırmalı değerlendirilmesi
Ümit Aygün
Posterior omuz çıkığı hastalarımızın klinik ve fonksiyonel sonuçları
Erken dönemde yeniden çıkık gözlenmeyen artroskopik düğümsüz
bankart tamirlerinde uzun dönem yeniden çıkık ve kalıcı endişenin analizi
Comparison of two coracoid process transfer techniques on stress
shielding using the 3-dimensional finite element analysis

10.30-10.50

Kahve Arası

11.30-12.45

SÖZLÜ BİLDİRİ 2 - VAKA SUNUMLARI
Moderatörler: Mehmet Akif Akçal, Uğur Bezirgan

Kadir İsmail Dere
Olgar Birsel
Tuğrul Yıldırım

Volkan Ezici

S11

Retrakte distal biceps tendon rüptüründe iki farklı cerrahi teknik

S12

Bir hemofili hastasında ileri evre kübital tünel sendromunun tedavisi ve sonucu

S13

Travma nedenli olmayan ilk pediatrik posterior interosseöz sinir tuzak nöropatisi Emir Kütük

S14

Risk faktörleri olmayan hastada bilateral travmatik triceps rüptürü

S15

McKee kırığı olan olgumuza yaklaşımımız

S17

Skafold destekli lateralize ters omuz protezi: Vaka sunumu

Taha Aksoy

S18

Eş zamanlı omuz ve dirsek septik artrit vaka sunumu

Emir Kütük

S19

Profesyonel judo sporcusunda açık inferior glenohumeral dislokasyon
sonrası aksiller arter transeksiyonu ve brakiyal pleksus hasarı

S20

Posterior omuz çıkığı ile birlikte akromion ve korakoid kırığı görülen
olgumuza yaklaşımımız

12

Emir Kütük
Emir Kütük

Süleyman Kaan Öner

Yiğit Aras Yiğit
Süleyman Kaan Öner

& FİZYOTERAPİ ORTAK SEMPOZYUMU

13 – 17

Nisan

2022

Wyndham Grand
İZMİR

XII. OMUZ ve DİRSEK
CERRAHİSİ KONGRESİ
14 NİSAN 2022 PERŞEMBE

SALON 3

S21

Elektrik çarpması sonrası bilateral posterior omuz kırık çıkığı
nedeniyle modifiye Mclaughlin prosedürü

S22

A Novel technique for labral reconstruction using long head of
biceps tendon: Duru technique

12.45-14.00

Öğle Yemeği

14.30-16.30

SÖZLÜ BİLDİRİ 3 - TRAVMA
Moderatörler: Tuğrul Yıldırım, Koray Şahin

S23

Radius baş kırığı nedeni ile radius başı protezi yapılan
hastalarımzın sonuçları

S24

Humerus Alt Uç Kırığı Açık Redüksiyon İnternal Fiksasyon
Cerrahisinde Ulnar Sinir Anterior Transpozisyon Hastalarının
Gabel-Amadio Skorlarının Değerlendirilmesi

S25

Distal humerus eklem içi ao/asıf c tipi kırık nedeniyle ameliyat edilen
hastaların fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarının değerlendirilmesi

S26

Mason tip 3 radius başı kırıklarında çapraz başsız vida tesbiti ile
plak vida tespitinin karşılaştırılması

S27

Dirsek taşıma açısının skafoid kırığı üzerine etkisi

S28

Dirsek çıkıklarında kollateral ligaman tamiri: Orta-uzun dönem sonuçlar

S29

Kompleks 1/3 proksimal humerus şaft kırıklarında genişletilmiş
deltopektoral yaklaşım sonuçlarımız

S30

Damar yaralanmasının eşlik ettiği humerus kırıklarının orta dönem
sonuçları: 22 hastanın retrospektif analizi

S31

Fracture line and comminution zone characteristics, and rotator
cuff footprint involvement in ota/ao 11C3 type proximal humeral
fractures

S32

Does plate-screw density affect the functional outcomes in the
treatment of proximal humerus fractures ?

16.30-16.45

Davetli Ülke
KORE

Kahve Arası

13

Furkan Erdoğan
Baver Acar

Mete Gedikbaş
Cem Albay

Yunus Oklu
Osman Orman
Ahmet Öztermeli
Murat Aşçı
Bünyamin Arı
Koray Şahin
Sinan Oguzkaya

Malik Çelik
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16.45-18.15
S45
S46

SALON 3

SÖZLÜ BİLDİRİ 5 - ROTATOR MANŞET
Moderatörler: Mehmet Akdemir, Nezih Ziroğlu
Parsiyel supraspinatus tendon yırtıklarında yağlı dejenerasyonun
Ferhan Bozkurt
magnetik rezonans görüntüleme üzerinde değerlendirilmesi
Subskapularis yırtıklarının tanısında özel muayene testlerinin, ultrasonografi, Nezih Ziroğlu
manyetik rezonans görüntüleme ve artroskopi bulgularının karşılaştırılması

S47

Kronik rotator manşet yırtıklarında tünel içi tamir ve anatomik
primer tamir sonuçlarının biyomekanik ve histolojik olarak
karşılaştırılması - deneysel hayvan modeli

S48

Masif rotator manşet yırtıklarında artroskopik tamirin biceps
rekonstriksiyonu ile desteklenmesi

S49

Rotator manşet yırtıklarında artroskopik ve mini açık tamir
tekniklerinin hasta memnuniyeti ile ilişkisi

S50

Rotator manşet yırtıklarının artroskopik tamirinde tendon iyileşmesini
etkileyen prognostik faktörler

S51

Tamir edilemeyen rotator manşet yırtıklarında fasya lata tendon
grefti ile süperior kapsuler rekonstrüksiyon sonuçlarımız

S52

Dejeneratif tam kat rotator manşet yırtıklarının oluşumunu ve etyolojisini
gösteren artroskopik bir bulgu: Yırtık sahasındaki kapsül kalıntıları
Masif rotator manşet yırtıklarında margın convergence (uç uca)
dikiş tekniğinin klinik sonuçları

S53
S54
S55

Rotator manşet kalsifik tendinit olgularının tedavisinde artroskopik
debridman ve tendon onarımı

S57
S58

Parsiyel rotator manşet patolojilerinde artroskobik tedavi sonuçlarımız
Midterm functional results of total arthroscopic debridement and
rotator cuff repair in patients with resistant gartner type 1 shoulder
calcific tendinitis - a case series
Effects of video-feedback on pain level & recovery quality after
arthroscopic rotator cuff repair
Retear after arthroscopic rotator cuff repair results in functional
outcome deterioration over time

S60

Mehmet Kapıcıoğlu
Cihan Uçar
Abdullah Küçükalp
Koray Şahin
Cihan Uçar
Murat Çiçeklidağ
Ceyhun Çağlar

Tamiri mümkün olmayan masif rotator manşet yırtıklarında
Alper Şükrü Kendirci
artroskopik süperior kapsüler rekonstrüksiyon ve ters omuz
artroplastisi sonuçları: eşleşmeli grupların prospektif karşılaştırılması
Ağrılı rotator manşet kalsifik tendinitinde subakromial enjeksiyon İbrahim Halil Rızvanoğlu
ile subakromial enjeksiyon ve supraskapular sinir blokajı yapılan
hastaların ağrı ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması

S56

S59

Davetli Ülke
KORE

14

Gökhan Karademir
Bünyamin Arı
Mustafa Çalışkan
Resul Bircan
Joo Han Oh
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SALON 1

08.00-09.00

ÖĞRETİCİ KURS 3
OMUZ MUAYENE ve GÖRÜNTÜLEME
Moderatörler: Yüksel Özkan, Ahmet Emre Paksoy

08.00-08.12
08.12-08.24
08.24-08.36
08.36-08.48
08.48-09.00

Rotator manşet muayenesi
İnstabilite muayenesi
Omuz patolojilerinde USG
Omuzun görüntülemesi
Tatışma

09.00-09.30

KONFERANS 5
Moderatör: Ulunay Kanatlı

Uğur Mermerkaya
Ahmet Fırat
Vladan Stevanovic
Ali Balcı

Proksimal humerus kırıklarında cerrahi tedavi niye başarısız olur
ve ne yapmalı?
09.30-10.00

Davetli Ülke
KORE

Mehmet Demirhan

NASIL YAPIYORUM? 3
Moderatör: Ata Can Atalar
Masif manşet yırtıklarında biseps agumentasyonla tamir

10.00-10.30

TARTIŞMALI OTURUM 1
ANATOMİK TOTAL OMUZ ARTROPLASTİSİ
Moderatör: Mehmet Demirtaş

10.00-10.15
10.15-10.30

Metal arkalıklı glenoid
Tüm polietilen glendoid

10.30-10.45

Kahve Arası

10.45-11.15

KONFERANS 6

Yong Girl Rhee

Alessandro Castagna
George Athwal

Tarımı merkezine alan döngüsel ve sürdürülebilir bir
ekosistem: Hiç Urla

15

Duygu Özerson Elakdar
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Davetli Ülke
KORE

SALON 1

PANEL 6
OMUZ VAKA TARTIŞMASI
Moderatör: Şenol Akman
Mehmet Demirhan, Levent Küçük, Cemil Ertürk, İlker Eren

12.15-13.45

Öğle Yemeği

13.45-14.15

KONFERANS 7
Moderatör: Ahmet Ekin
Alessandro Castagna

Rotator manşet nasıl iyileşir?
14.15-14.45

TEKNİK KÖŞE
TERS OMUZ ARTROPLASTİSİNDE LATERALİZASYON
Moderatör: Nuri Aydın

14.15-14.30
14.30-14.45

Lateralizasyon neden gereklidir?
Nasıl yapılır?

14.45-15.15

KONFERANS 8
Moderatör: Mustafa Özkan

Jae Chul Yoo
Sang Jin Shin

Omuz cerrahisinde yapay zeka ve artırılmış gerçeklikler
15.15-15.45

George Athwal

KONFERANS 9
Moderatör: Cem Zeki Esenyel
Subskapularis yırtığı hakkında her şey

15.45-16.00

Kahve Arası

16.00-17.00

PANEL 8
SPORCU OMZU
Moderatörler: Ali Öçgüder, Bülent Bektaşer

16.00-16.12
16.12-16.24
16.24-16.36
16.36-16.48
16.48-17.00

Spora göre sık görülen omuz patolojileri
Sezon içi sporcuda instabilite yönetimi
Sporcuda SLAP lezyonu: Kime tenodez? Kime tamir?
Sporcu omzu rehabilitasyonu
Tartışma
16

Jae Chul Yoo

Barış Kocaoğlu
Mustafa Karahan
Umut Akgün
Taha İbrahim Yıldız
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Davetli Ülke
KORE

SALON 1

NASIL YAPIYORUM? 4
Moderatör: Kerem Bilsel
Vladan Stevanovic

Nanoscope: Gelecek mi oyuncak mı?
17.30-18.00

TARTIŞMALI OTURUM 2
GERİATRİK HUMERUS KIRIKLARI
Moderatör: Ö. Ahmet Atay

17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00

Ameliyat etmem
Greft vb. kullanarak tespit ederim
Artroplasti yaparım

Bülent Bektaşer
Uğur Işıklar
Sae Hoon Kim
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Davetli Ülke
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SALON 2

08.00-09.00

ÖĞRETİCİ KURS 4
DİRSEK İNSTABİLİTE
Moderatörler: Tulgar Toros, Yener Yoğun

08.00-08.12
08.12-08.24
08.24-08.36
08.36-08.48
08.48-09.00

Dirsek instabilitesinde muayene görüntüleme ve tanı
Varus posteromedial
Valgus posterolateral
Kronik instabiliteye yaklaşım
Tartışma

09.00-10.30

SÖZLÜ BİLDİRİ 6 - FİZYOTERAPİ
Moderatörler: Mehmet Kapıcıoğlu, Gülcan Harput

Mehmet Kapıcıoğlu
Murat Kayalar
In-Ho Jeon
Murat Aşçı

Berkan Torpil

S61

Lateral epikondilitli bireylerde kişi-merkezli müdahalenin ağrı ile
günlük yaşam aktivitelerinde algılanan aktivite performansı ve
memnuniyeti üzerine etkisinin incelenmesi-randomize kontrollü çalışma

S62

Shoulder kinematics can be improved after reverse shoulder arthroplasty

S63

Subakromiyal ağrı sendromunda posterior kapsül, pektoralis minör
esneklikleri ile akromiyohumeral mesafe arasındaki ilişki

S64

İdiopatik skolyozda birey ve ebeveynin omuz ve skapular asimetri
farkındalığı

Gülnihal Metin

S65

Havalı tabanca atıcılarında gövde, skapula ve omuz kuşağı kaslarının
enduransının performans üzerine etkisi

Ebru Gül Sezik

S67

Fasiyoskapulohumeral distrofili hastalarda skapulotorasik artrodez
cerrahisinin üst ekstremite fonksiyonu, denge ve yürüme
parametrelerine etkileri

S68

Omuz ağrılı hastalarda düşük yoğunluklu lazer ve ultrason
tedavisinin etkinliğinin karşılaştırılması

S69

Masif rotator manşet yırtıklarında elektromiyografik biofeedback
(EMG-BF) yardımlı egzersizlerin etkinliği

Pelin Tiryaki

S70

Rotator manşet rüptürü tanılı hastalarda ağrı ve propriosepsiyon
ilişkisinin incelenmesi: Pilot çalışma

Nezih Ziroğlu

18

Taha Yıldız
Leyla Eraslan

Ayşenur Erekdağ

Banu Aydeniz
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SALON 2
Dilara Kara

S71

Rotator kılıf tendinopatisinde düşük yoğunluklu progresif egzersiz
tedavisinin omuz semptomları, akromiyohumeral mesafe ve kas
kalınlıklarına etkisi

S72

Omuz rotatör manşet onarımı sonrası görülen ağrı nedeni biceps
tendonu olabilir mi?

S73

Artroskopik rotator kılıf tamiri sonrası farklı takip sıklıklarında uygulanan
fizik tedavinin omuz fonksiyonu üzerine etkisi

Serdar Demirci

S74

Evaluation of force sense in partial supraspinatus tears

Mahmut Çalık

S75

Positioning efficacy of and comfort profile for shoulder support braces:
A randomized repeated-measures study using three-dimensional
kinematic analysis

S76

Omuz ağrısı nedeniyle uygulanan fizik tedavi ve egzersiz
programının uyku kalitesi, anksiyete ve depresyon üzerine etkisi

S77

Plank egzersizi varyasyonları sırasında skapula çevresi kasların
aktivasyon oranlarının elektromiyografik analizi

10.30-10.45

Kahve Arası

11.15-12.15

PANEL 7
NADİR GÖRÜLEN İNSTABİLİTELER
Moderatörler: Selçuk Bölükbaşı, Mehmet Arıcan

11.15-11.25
11.25-11.35
11.35-11.45
11.45-11.55
11.55-12.05
12.05-12.15

Posterior glenoid kemik defekti
Epileptik hastada anterior instabilite
Kronik ihmal edilmiş omuz çıkığı
Multidireksiyonel instabilite
> 50 yaş omuz çıkığı: Sadece RM tamiri yeterli mi?
Tartışma

12.15-13.45

Öğle Yemeği

19

Zeynal Yasacı

Özgün Uysal

Kardelen Gençer Atalay
Ezgi Nur Can

Nuri Aydın
Ali Erşen
Ali Öçgüder
Young Lae Moon
Kerem Canbora
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14.15-15.45

Davetli Ülke
KORE

SALON 2

SÖZLÜ BİLDİRİ 7
Moderatörler: Murat Aşçı, Mehmet Soyarslan

S79

Preoperatif fizik tedavi egzersizlerinin artroskopik rotator manşet
tamiri sonrası fonksiyonel sonuçlara etkisi

Mahmud Aydın

S80

Artroskopik tamir uygulanan izole tam kat supraspinatus
yırtıklarında eş zamanlı uygulanan biseps tenotomisinin klinik
ve radyolojik sonuçlar üzerine etkisi

Mahmud Aydın

S81

Çocuk suprakondiler kırıkların Gartland sınıflamasına göre analizi

S82

Distal humerus nonunionlarında çift plak ve iliak kanat greft
uygulamaları

S83

Çocuk humerus lateral kondil kırığı sınıflamalarında gözlemci içi
ve gözlemciler arası uyumun değerlendirilmesi

S85

Omuz propriyosepsiyon duyusunun ölçülmesinde g-pro goniometer
mobil uygulamasının güvenilirliğinin incelenmesi: ön çalışma

Halil İbrahim Ergen

S86

Rotator cuff tears are assocıated with significant psychıatric problems

Fatih Karaaslan

S87

Epileptik nöbet sonrasında ihmal edilmiş iki taraflı öne omuz çıkığı ile
birlikte iki taraflı tuberkulum majus kırığı: olgu sunumu

Mehmet Kurt

S88

Rotator manşet patolojilerinin manyetik rezonans görüntülemesinde
Batuhan Bahadır
subkorakoid efüzyon, subskapularis yırtığı için spesifik bir bulgu olabilir mi?

S90

Erişkin distal humerus koronal plan kırıklarında erken dönem cerrahi
tedavi sonuçlarımız: 5 hastadan oluşan vaka serisi

15.45-16.00

Kahve Arası

20

Necip Güven
Mehmet Akdemir
Muhammed Bozdoğan

Emre Bilgin
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Davetli Ülke
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SALON 2

16.00-17.00

PANEL 9
DİRSEK ARTROSKOPİSİ
Moderatörler: Kadir Ertem, Çağdaş Basat

16.00-16.12
16.12-16.24
16.24-16.36
16.36-16.48
16.48-17.00

Temel A/S: Yeni başlayanlara ipuçları
Sert dirsekte osteokapsüler debridman
Lateral epikondilit
İleri dirsek artroskopisi
Tartışma

17.00-18.00

PANEL 10
OMUZDA TARTIŞMALI KONULAR
Moderatörler: Mehmet Uğur Özbaydar, Onur Tunalı

17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00

Donuk omuz: Konservatif
Donuk omuz: Cerrrahi; Ne zaman ve kime?
Rotator manşet yırtığına eşlik eden omuz sertliği
Parsiyel manşet rüptürüne yaklaşım
Rotator manşet yırtığına eşlik eden instabilite
Tartışma

21

Meriç Ünal
Akın Çil
Kadir Ertem
Jin-Young Park

İsmail Türkmen
Sercan Akpınar
Baran Sarıkaya
Mehmet Uğur Özbaydar
Mahir Mahiroğulları
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Davetli Ülke
KORE

SALON 3

FİZYOTERAPİ SEMPOZYUMU
08.30-09.00

AÇILIŞ

08.30-08.40
08.40-08.50
08.50-09.00

Mustafa Özkan, XII. ODC Kongre Başkanı
Mehmet Armangil, XII. ODC Kongre Sekreteri
İrem Düzgün, Fizyoterapi Sempozyumu Başkanı

09.00-10.00

PANEL 1
ROTATOR KILIF YIRTIKLARINDA DOĞRU YAKLAŞIM
Moderatörler: Mustafa Özkan, Gül Baltacı

09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00

Rotator kılıf yırtıkları cerrahi olmadan iyileşir mi?
Rotator kılıfta yırtık büyüklükleri cerrahi prosedürü etkiler mi?
Rotator kılıf tamiri sonrası yırtık büyüklüklerine göre
rehabilitasyonda neler değişir?
Tartışma

10.00-10.30

Kahve Arası

10.30-11.00

TARTIŞMA OTURUMU
SKAPULAR DİSKİNEZİ OMUZ YARALANMALARINDA ETKİLİ MİDİR?
Moderatör: Nevin Ergun, Gözde Yağcı

10.30-10.45
10.45-11.00

Etkilidir
Etkisizdir

11.00-12.00

PANEL 2
ANTERİOR İNSTABİLİTELERDE DOĞRU YAKLAŞIM
Moderatörler: Filiz Can, Mehmet Armangil

11.00-11.15
11.15-11.30

Ne zaman konservatif tedavi?
Anterior instabilite cerrahilerinde ne zaman bankart
ne zaman latarjet uygulanır?
Anterior instabilitede cerrahi teknik rehabilitasyonu etkiler mi?
Tartışma

11.30-11.45
11.45-12.00
12.00-12.30

İrem Düzgün
Sevgi Sevi Yeşilyaprak

Gazi Huri
Ata Can Atalar
Taha İbrahim Yıldız

KONFERANS
Moderatör: Necmiye Ün Yıldırım, Aydan Aytar
Omuz rehabilitasyonunda kas mimarisi temelli eğitim

12.30-13.45

Alessandro Castagna
Kerem Canbora
Derya Çelik

Öğle Yemeği
22

Tüzün Fırat
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SALON 3

13.45-14.45

PANEL 3
NE OLACAK BU BİSEPSİN HALİ?
Moderatörler: Volga Bayrakçı Tunay, Egemen Turhan

13.45-14.00
14.00-14.15
14.15-14.30

Biseps tendon problemlerinde konservatif tedavi
Biseps lezyonlarında hangi durumlarda hangi cerrahi teknik
Biseps cerrahileri sonrası uygulanan cerrahi teknik
rehabilitasyonu nasıl etkiler?
Tartışma

14.30-14.45

Davetli Ülke
KORE

14.45-15.45

PANEL 4
BİRAZ DA DİRSEK: SIK KARŞILAŞILAN DİRSEK PROBLEMLERİ
Moderatörler: Derya Özer Kaya, Mehmet Demirtaş

14.45-15.00
15.00-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

Lateral epikondilitte ne zaman konservatif ne zaman cerrahi tercih edilmeli?
Lateral epikondilitte konservatif ve cerrahi sonrası rehabilitasyon
Sert dirsek ve rehabilitasyonu
Tartışma

15.45-16.00

Kahve Arası

16.00-17.30

PANEL 5
OMUZ REHABİLİTASYONUNDA YENİ TRENDLER
Moderatörler: Nihal Gelecek, İrem Düzgün

16.00-16.18
16.18-16.36
16.36-16.54
16.54-17.12
17.12-17.30

Omuz rehabilitasyonunda kinetik zincir
Omuz rehabilitasyonunda kan akımı kısıtlamalı eğitim
Omuz rehabilitasyonunda kontralateral eğitim
Omuz rehabilitasyonunda eksentirik egzersiz eğitimi
Tartışma

17.30-18.00

PANEL 6
ROTATOR KILIF TENDINOPATILERINDE NE UYGULUYORUM?
Moderatörler: Baran Yosmaoğlu, Selda Başar

17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00

Torakal mobilizasyon
Fasyal mobilizasyon
Fonksiyonel egzersiz

Ceyda Sevinç
Barış Kocaoğlu
Serdar Demirci

Arel Gereli
Leyla Erarslan
Sevtap Günay

Elif Turgut
Dilara Kara
Burak Ulusoy
Özgün Uysal

Mahmut Çalık
Çağatay Sezik
Mesut Selami
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SALON 1

08:00-09:00

ÖĞRETİCİ KURS 5
OMUZ İNSTABİLİTESİNDE KEMİK KAYBI
Moderatörler: Hakan Uçar, Haluk Çelik

08.00-08.12
08.12-08.24
08.24-08.36
08.36-08.48
08.48-09.00

Preoperatif kemik kaybının değerlendirilmesi
Osseöz bankarta yaklaşım
Glenoid kemik kaybında yaklaşım: Kemik blok yöntemleri
Subkritik kemik kaybında yaklaşım: Yumuşak doku yöntemleri
Tartışma

09:00-10:00

PANEL 11
OMUZ ARTROPLASTİ
Moderatörler: Ulunay Kanatlı, Burak Yağmur

09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30

Anatomik artroplastinin yeri
Ters omuz artroplastisinde tasarım özelliklerinin sonuçlara etkisi
Omuz cerrahisinde gelecek nerede? Hastaya özel implantlar,
navigasyon ve robotik cerrahi
Ters omuz artroplastisinin uzun dönem sonuçları
Başarısız Hemiartroplasti sonrası Revers revizyonu
Tartışma

09.30.09.40
09.40-09.50
09.50-10.00
10.00-10.30

Davetli Ülke
KORE

Egemen Altan
Mustafa Özer
Mehmet Demirtaş
Hakan Turan Çift

Mehmet Armangil
Gazi Huri
George Athwal
Ahmet Ekin
Kerem Bilsel

KONFERANS 10
Moderatör: Sercan Akpınar
Ters omuz artroplastinde kemik kaybı yönetimi

10:30-11:00

Kahve Arası

11:00-12:10

USTALARIN PERSPEKTİFİNDEN DERSLER
Moderatörler: Mustafa Özkan, Mehmet Armangil

11.00-11.10
11.10-11.20
11.20-11.30
11.30-11.40
11.40-11.50
11.50.12.00
12.00-12.10

PASTA (Kısmi Artiküler Supraspinatus Tendon Avülsiyonu)
Omuz artroplastisi için ameliyat öncesi planlama
Rotator manşet ameliyatı sonrası uzun vadeli sonuçlar: Püf noktalar
Rotator manşet gerçekten iyileşiyor mu?
Radius başı protezinin evrimi
İnstabilite sonrası gelişen osteoartritin yönetimi
Tartışma ve Soru & Cevap

12:10-12:45

KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ
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Joo Han Oh

Alessandro Castagne
George Athwal
Mehmet Demirhan
Joo Han Oh
Akın Çil
Yong Girl Rhee
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SALON 2

08:00-09:00

ÖĞRETİCİ KURS 6
OMUZ ÇEVRESİ SİNİR LEZYONLARINA YAKLAŞIM
Moderatörler: Kahraman Öztürk, Alper Çıraklı

08.00-08.12
08.12-08.24
08.24-08.36
08.36-08.48
08.48-09.00

Supraskapuler sinir sıkışması
Omuz çıkığına eşlik eden aksiller sinir lezyonu
Humerus kırığına eşlik eden radial sinir lezyonu
Torasik outlet sendromu
Tartışma

09:00-10:00

PANEL 12
SUBSKAPULARİS
Moderatörler: Cemil Ertürk, Mustafa Akkaya

09.00-09.10
09.10-09.20
09.20-09.30

Subskapularis lezyonlarında muayene ve görüntüleme
Subkorakoid sıkışma sendromunun klinik önemi
Supraspinatus yırtığına eşlik eden parsiyel subskapularis
yırtıklarında yaklaşım
İzole travmatik subskapularis yırtıklarına yaklaşım
Tamir edilemez subskapularis yırtıklarında çözümler
Tartışma

09.30.09.40
09.40-09.50
09.50-10.00

Wyndham Grand
İZMİR

XII. OMUZ ve DİRSEK
CERRAHİSİ KONGRESİ
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Yon Sik Yoo
Uğur Bezirgan
Sinan Bilgin
Sinan Bilgin

Mustafa Yel
Tahsin Beyzadeoğlu
Merter Özenci
Arel Gereli
Sang Jin Shin
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SALON 3

KSES OTURUMU 2 - Çevrimdışı Video Oturum*
REVİZYON ARTROPLASTİSİ
Moderatörler: Ali Erşen, Koray Şahin
Başarısız anatomik omuz artroplastisinin yönetimi
Artroplasti sonrası akut ve kronik instabilite
Omuz artroplastisi sonrası kalıcı ağrı ve fonksiyonel eksiklik
Sıkı fikse olmuş stemin çıkartılması
Revizyon omuz artroplastisinde modüler stemlerin rolü
Başarısız total dirsek artroplastisi ile nasıl baş edilir?
* Sunumlar gün boyu salonda tekrarlanacaktır.
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Young-Kyu Kim
Chang-Hyuk Choi
Kyu Cheol Noh
Jin-Young Park
Yang-Soo Kim
Jung Woo Kim
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17 NİSAN 2022 PAZAR

SANAL KONGRE
09.00-10.00

PANEL 1
PEDİATRİK DİRSEK TRAVMALAR
Moderatör: Oğuz Durakbaşa

09.00-09.15
09.15-09.30
09.30-09.45
09.45-10.00

Suprakondiler kırıklar
Monteggia kırıklı çıkıkları
Kopartman sendromunun akut ve kronik tedavisi
Tartışma

10.00-10.15

Kahve Arası

10.15-11.45

PANEL 2
EFORT & ODCD ORTAK OTURUMU
Moderatör: Gazi Huri

10.15-10.40
10.40-11.05

11.30-11.45

Akut dirsek çıkıklarına yaklaşım
Koronoid Kırıklar: Onları ne zaman düzeltmem gerektiğini
bilmem gerekiyor
Kalıcı karmaşık dirsek instabilitesi Ne zaman yeniden yapılandırılmalı
ve ne zaman değiştirilmelidir?
Tartışma ve Soru&Cevap

11.45-17.00

Ara

17.00-17.30

KONFERANS
Moderatör: Ata Can Atalar

11.05-11.30

Ters omuz protezindeki yolculuğum: Grammont'tan bugüne
17.30-17.45

Kahve Arası
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Halil Can Gemalmaz
Ali İhsan Kılıç
Kahraman Öztürk

Mustafa Özkan
Ata Can Atalar
David L. Limb

T. Bradley Edwards
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17 NİSAN 2022 PAZAR

SANAL KONGRE
17.45-19.00

PANEL
OMUZ PROTEZLERİ
Moderatör: Aydın Büdeyri

17.45-18.00
18.00-18.15
18.15-18.30
18.30-18.45
18.45-19.00

Arttırılmış gerçeklik omuz artroplastisinde gerçekten işe yarar mı?
Rafaelo Garofalo
Revize omuz total ve ters artroplastilerinin revizyonu
Sumant B. Krishnan
Önceden laterjet uygulanmış hastalarda total ve ters omuz
artroplastisinin uzun dönem sonuçları
Brent J. Morris
Omuz artroplastisi sonrası ameliyat sonrası yönetim ve komplikasyonlar Sumant B. Krishnan
Tartışma ve Soru&Cevap

19.00-19.15

Kahve Arası

19.15-19.45

KONFERANS
Moderatör: Mustafa Özkan
Total ters omuz artroplastisinin evrimi: Geçmiş 20 yıldaki deneyimlerim

19.45-20.00

KAPANIŞ
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Sumant B. Krishnan
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Sunumlar
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S-01
ARTROSKOPİK ROTATOR MANŞET TAMİRİYLE BERABER BİSEPS UZUN BAŞININA TENOTOMİ VE
TENODEZ YAPILAN HASTALARIN KLİNİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
Yener YOĞUN1, Uğur BEZİRGAN1, Merve DURSUN2, Mustafa Onur KARACA2, Mehmet ARMANGİL1
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, El Cerrahisi Bölümü
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

1
2

Amaç: Proksimal biseps patolojileri omuz ağrısında önemli bir rahatsızlıktır. Biseps tenotomi ve tenodez bu
patolojinin tedavisinde yapılan 2 cerrahi yöntemdir. Hangi cerrahi işlemin daha iyi sonuçlar sağladığı konusunda
tartışmalar devam etmektedir. Bu çalışmanın amacı artroskopik olarak supraspinatus yırtığı ile beraber olan
proksimal biseps patolojilerinde yapılan tenotomi ve tenodezi karşılaştırmaktır.
Yöntem: Tek merkezli retrospektif çalışmaya sistemden bulunan 909 hastadan Geçirilmiş cerrahi öyküsü,
dejeneratif eklem hastalığı, subskapulariste yırtığı olanlar, glenohumeral instabilite, tamir edilemeyen yırtığı
olanlar, biseps uzun başı total rüptüre olanlar, travma, tümör ve enfeksiyon öyküsü olan hastalar elendikten sonra
artroskopik olarak supraspinatus tamiri yapılan toplam 706 hasta dahil edildi. Bu hastalara biseps tendonu uzun
başına artroskopik olarak tenotomi veya tenodez yapıldı. Hastaların klinik değerlendirmeleri ameliyat öncesi ve
sonrası Constant Omuz Skoru (COS) ve Görsel Ağrı Skalası (GAS) ile değerlendirildi. Tenotomi (n: 587) ve tenodez
(n:119) yapılan hastaların ameliyat öncesi ve sonrası klinik skorları karşılaştırıldı. Değerlendirmeler geriye dönük
olarak yapıldı.
Şekil 1

Biseps uzun başının üst labrum ile birleştiği yerden artroskopik makas yardımıyla serbestleştirilmesi
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Şekil 2

Biseps uzun başının bisipital oluğa interferans vidası ile tenodezi
Bulgular: Yaş ortalaması 61.78±20.94 ve ortalama takip süreleri 29.15±14.28 ay olan 706 hasta değerlendirildi.
Tenotomi yapılan grubun ameliyat sonrası ortalama COS ve GAS skorları sırasıyla 76.84±12.74 ve 2.29±2.78.
Tenodez yapılan grubun ameliyat sonrası ortalama COS ve GAS skorları sırasıyla 77.56±11.23) ve 2.64±2.70.
Tenotomi yapılan hastalar ile tenodez yapılan hastaların ameliyat sonrası klinik skorları arasında istatiksel olarak
anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05). Her iki grubun ameliyat öncesi ve sonrası klinik skorları arasında istatiksel
olarak anlamlı bir fark vardı (p<0.01)). Popoye deformitesi tenotomi hastalarında %3.41, tenodez hastalarında
%3.36 görüldü ve anlamlı fark görülmedi (p=0.980). Bisippital olukta ağrı tenotomi hastalarında %4.09 iken
tenodez hastalarında %20.17 olarakanlamlı fazla görüldü (p<0.01). Kramp bulgusu ise tenotomi hastalarında
%3.07 iken tenodez hastalarında %15.13 olarak anlamlı fazla görüldü (p<0.01).
Hastaların demografik bilgileri, semptomları, preoperatif ve postoperatif fonksiyonel sonuçları

Yaş Ort (std)
Cinsiyet (K/E)
Taraf(Sağ/Sol)
Popeye bulgusu n(%)
Kramp n(%)
VAS Ort (std) Postop
CONSTAN Ort (std) Postop

TOPLAM n=703

TENOTOMİ n=612

TENODEZ n=91

p

61.18 (9.50)
492/211
469/234
35 (4.98)
17 (2.42)
2.29 (2.77)
76.98 (12.31)

61.97 (9.39)
433/179
402/210
31 (5.07)
15 (2.41)
2.29 (2.83)
76.94 (12.23)

55.89 (8.56)
59/32
67/24
4 (4.40)
2 (2.20)
2.22 (2.29)
77.23 (12.88)

0.0000*
0.251
0.134
0.784
0.883
0.2409
0.6443

Sonuç: Proksimal biseps patolojilerinde, artroskopik supraspinatus tendon onarımı ile beraber yapılan hem
tenotomi hem tenodez 45 yaş üstü hastalarda etkili cerrahi yöntemlerdir. Ancak fonksiyonel sonuçlarda anlamlı
fark görülmezken, hasta konforu, öğrenim eğrisi, ameliyat süresi ve maliyet düşünüldüğünde tenodez gerekliliği
sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Biseps tendonu, rotator cuff repair, popeye deformity, tenotomi, tenodez
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S-02
55 YAŞ VE ÜZERİ BİSEPS TENDİNİTİ OLAN HASTALARDA ULTRASON EŞLİĞİNDE PERKÜTAN
TENOTOMİ SONUÇLARIMIZ
Serkan TİRYAKİOĞLU1, Nihat Demirhan DEMİRKIRAN1, Mehmet Korkmaz2, Sabit Numan KUYUBAŞI1, Selçuk YILMAZ1
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Radyoloji Ana Bilim Dalı

1
2

Amaç: Biseps uzun başında meydana gelen inflamasyona biseps tendiniti denir. Bu duruma genellikle diğer
omuz problemleri eşlik etmekte ve en sık rotator kılıf hasarları görülmektedir. Omuzun ön kısmında ağrı ve
hassasiyet görülmektedir. Özellikle ağrı başüstü aktivitelerde artmaktadır. Omuzda atlama veya sürtünme hissi
olabilir.İzole biseps lezyonlarının tedavisinde sıklıkla konservatif tedavi yöntemleri (anti-enflamatuar tedavi ve
rehabilitasyon) uygulanır. Konservatif tedaviye yanıt alınamayan hastalarda cerrahi tedavi uygulanır.Artroskopik
teknikler (tenotomi,tenodez vb.) ameliyathane şartlarında hastanın genellikle genel anestezi altında şezlong
pozisyonunda uygulanmakta olup hastalarda anesteziye bağlı komplikasyonlara ek olarak yara yeri enfeksiyonları,
geçici sinir yaralanmaları, hipotansiyon ve serebral hipoperfüzyona bağlı sekonder inme gelişebilmektedir.
Ultrason eşliğinde uygulanan perkütan tenotomi işleminde ise poliklinik şartlarında lokal anestezi ile daha
küçük bir kesi uyulanarak biseps tenotomisi işlemi deneyimli ellerde kolaylıkla uygulanabilmekte ve hastalarda
gelişebilecek komplikasyonlar arasında çoğunluklu olarak yara yeri enfeksiyonu ve lokal anestezik maddeye bağlı
hipersensivite reaksiyonları görülmektedir.Bu çalışmamızda poliklinik şartlarında uygulamış olduğumuz ultrason
eşliğinde tenotomi uygulanan hastaların preop ve postop takiplerinde fonksiyonel skor ve yaşam kalitelerinin
karşılaştırılması sunulmaktadır.
Yöntem: 55 yaş ve üzeri hastalar MRG’de biseps tendiniti bulgusu olan hastalar çalışmaya dahil edilirken; omuz
çıkığı ve omuz travması olan ve daha önce omuzdan operasyona geçiren hastalar çalışmaya dahil edilmedi.10
kişilik gruba ultrasonografi eşliğinde biceps uzun başının tenotomisi uygulandı. Doktor gözetiminde lokal
anestezi altından ultrasonografi eşliğinde omuz eklemi ön yüzünden biseps uzun başının tendonu görünür hale
geldikten sonra biceps tendonu üzerinden açılan bir portal yardımı ile ulaşılarak 11 numara bistüri yardımı ile
biseps uzun başı tendonuna tenotomi işlemi uygulandı. Portal süture edilerek kapatıldı, pansumanı yapılarak ve
işleme son verildi.(resim 1) Hastaların preop ve postop 1.-3. Aylardaki quality’ of life skoru, constant-murley skoru,
Oxford shoulder skoru ve VAS ağrı skorları sorgulaması yapıldı.
yatak başı ultrason

ultrason eşliğinde biceps uzun başı görüntülenmesi
33

tenotomi işlemi

yatak başı ultrason eşliğinde biseps uzun başı tenotomi işlemi yapılması
Bulgular: 10 kişilik hasta grubumuzda her bir hastaya preop uygulanmış olan quality’ of life skoru, constantmurley skoru, Oxford shoulder skoru ve VAS ağrı skorunda tüm hastalarda orta ve ileri düzeyde omuz ağrısı
saptanmış olup bu omuz ağrısına bağlı olan yaşam değişiklikleri gözlenmiştir. Hastaların 1. Ay takiplerindeki tüm
skorlamalar bir önceki test sonucu ile benzer sonuçlar alınmasına karşın 3. Aydaki kontrollerinde yapılan test
sonuçlarında iyilik hali saptanmıştır. Ayrıca hastaların hiçbirinde yara yeri yeri enfeksiyonu ve lokal anesteziye
bağlı komplikasyon görülmemiş olup tenotomi işlemine bağlı olarak 2 hastada popeyes(temel reis belirtisi)
deformitesi gözlenmiştir.
Sonuç: Bicep tendiniti olan hastalarda ultrason eşliğinde biceps tenotomisi işleminde alınan iyi sonuçlar ile birlikte
artroskopik olarak yapılan biceps tenotomisi yöntemine hem daha az invaziv ve daha az maliyetli bir işlem olması
nedeniyle bir alternatif olarak düşünülebilir.
Anahtar Kelimeler: biseps tendiniti, biseps tenotomisi, ultrason eşliğinde perkütan biseps tenotomisi, 55 yaş ve
üzeri hastalar
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S-03
ARTROSKOPİK ROTATOR MANŞET TAMİRİ YAPILAN HASTALARDA BİSEPS TENOTOMİSİNİN
KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ
Seçkin Özcan1
Yalova Devlet Hastanesi

1

Amaç: Bu araştırmada artroskopik rotator manşet tamiri yapılan hastalarda biseps tenotomisinin fonksiyonel
sonuçlara etkisinin belirlenmesi amaçlandı.
Yöntem: Bu araştırmada 2014-2017 yılları arasında artroskopik rotator manşet tamiri yapılarak tedavi edilen 87
hastanın klinik kayıtları ve radyolojik görüntüleri değerlendirildi. Omuz Manyetik Rezonans (MR) görüntülerinde
rotator manşet yırtığı ve biseps tenosinoviti ile uyumlu bulguları olan hastalar çalışmaya dâhil edildi. Rotator
manşet yırtığına eşlik eden Süperior Labrum Anterior Posterior (SLAP) (n:9) ve bankart (n:5) lezyonu olan hastalar
çalışma dışı bırakıldı. Toplam 73 hastanın verileri istatistiksel analiz için incelendi. Hastalar rotator manşet tamiri
ile birlikte rutin biseps tenotomisi yapılanlar (Grup 1) ve yapılmayanlar (Grup 2) olarak 2 gruba ayrıldı. 1. gruba
43 (28 kadın ve 15 erkek, yaş ortalaması; 58 [46-74]), 2.gruba 30 hasta (16 kadın ve 14 erkek, yaş ortalaması; 58
[37-75]) dahil edildi. Hastaların klinik sonuçlarını değerlendirmek için ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 6. ay
kontrollerindeki Eklem Hareket Açıklığı (EHA), Visual Analog Scale (VAS), Quick Disability of the Arm, Shoulder,
and Hand (Quick DASH) ve American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) sonuçları incelendi. Preoperatif ve
postoperatif eklem hareket açıklıkları ve skorlama sonuçları ile değişim miktarları hesaplanarak istatistiksel
değerlendirmeye alındı.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen ve artroskopik rotator manşet tamiri yapılan hastaların tamamında EHA ve
skorlama sonuçlarında istatistiksel olarak anlamlı (p<0.001) bir değişiklik sağlandığı görüldü. Ancak rotator
manşet onarımı ile birlikte tenotomi yapılanlar ve yapılmayanların EHA ile fonksiyonel skorlama sonuçlarındaki
preoperatif-postoperatif değişim miktarları arasında yapılan değerlendirmede istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık saptanmadı (p>0.05).
Tablo 1
Grup 1 (n:43)
Preoperatif Postoperatif
Fleksiyon
140,9±8,6
153±6,3
İç Rotasyon
43,7±8,7
57,9±6,7
Dış Rotasyon
53,2±9,1
68,1±9,3
Abduksiyon
82±11,8
113,4±12,5
VAS
6,8±0,4
1,2±0,3
ASES
21±1,6
37,5±2,5
Quick DASH
57,4±6,4
21,4±2,1
EHA ve Skorlama Sonuçları

Grup 2 (n:30)
Preoperatif Postoperatif
146,6±13,7 157,6±9,7
45,3±11,9
61,3±6,2
55,6±15,9
67,6±11,9
81,3±11,6
113±14,1
6,9±0,5
1±0,4
22,1±2,2
39±2,6
59±3,6
21,4±2,9

Sonuç: Çalışmada iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmasa da konservatif tedaviye dirençli
biseps tendon patolojileri bulunan hastalarda düşük maliyetli ve kolay uygulanabilir olması nedeniyle biseps
tenotomisi ön planda düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Rotator Manşet, Biseps, Tenotomi
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S-04
GEÇİRİLMİŞ BANKART CERRAHİSİ, LATARJET PROSEDÜRÜ SONRASI RADYOLOJİK VE KLİNİK
SONUÇLARI ETKİLİYOR MU?
Murat SARIKAŞ1, Dilek Hacer ÇEŞME1, Florent DAUTI2, Vahdet UÇAN1, Mehmet KAPICIOĞLU1, Kerem BİLSEL1
1

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi
University Clinical Center of Kosovo

2

Amaç: Latarjet prosedürü, kronik anterior omuz instabilitesinde yıllardır başarıyla uygulanan bir cerrahidir.
Transfer edilen korakoidin osteolizisi ile ilgili literatürde birçok çalışma vardır. Bizim çalışmamızdaki amaç ise daha
önce kronik anterior omuz instabilitesi nedeniyle artroskopik bankart tamiri yapılıp başarısız olmuş hastalar ile ilk
tercih olarak primer latarjet cerrahisi yapılmış hastaların korakoid osteolizis oranları ve her iki grubun fonksiyonel
sonuçları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
Yöntem: Cerrahi sonrası en az 2 yıl takip edilen ve tüm hastalarda korakoid greftin vida ile tespit edildiği 32 latarjet
prosedürü uygulanan hastaların pre-op ve post-op çekilen bilgisayarlı tomografilerine (BT) göre osteoliz miktarları
ve oranları hesaplanarak istatistiksel olarak karşılaştırıldı.Her iki gruptaki hastaların post-op abduksiyon,eksternal
rotasyon,internal rotasyon,öne elevasyon eklem hareket açıklık dereceleri karşılaştırıldı. Ayrıca her iki gruptaki
hastaların Rowe skorları ,pre-op ve post-op subjektif omuz değeri skorları istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Tüm
hastalarda post-op korkutma testi pozitifliği ve post-op çıkık olup olmadığına bakıldı.
Osteoliz miktarının BT kesitleri üzerinden radyolojik olarak hesaplanması
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Bulgular: Primer grubunda 24 hasta , revizyon grubunda ise 8 hasta olmak üzere toplam 32 hastanın verileri
değerlendirildi. Primer grupta 22 hasta (%91,7) , revizyon grupta ise 8 hasta (%100) erkekti. 3D BT taramalarını
kullanan hacimsel analize göre primer grupta %67 , revizyon grubunda ise %69 korakoid greft osteolizis oranı
görülmüş olup her iki grup arasında osteoliz oranlarına göre istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır.(p>0,05)
Her iki grupta post-op Rowe skorları , abduksiyon , öne elevasyon , 90 derece abduksiyonda eksternal rotasyon
dereceleri ve pre-op/post-op subjektif omuz değeri skorları arasında istatistiksel olarak farklılık saptanmamıştır.
(p>0,05) Fakat 90 derece abduksiyonda internal rotasyon (p:0,015) ve nötralde eksternal rotasyon derecelerinin
(p:0,039) revizyon latarjet grubunda istatistiksel olarak daha iyi olduğu görülmüştür. Primer grupta 6 hastada
(%25) , revizyon grupta ise 4 hastada (%50) post-op korkutma testi pozitifliği görülmüştür. İstatistiksel olarak
anlamlı şekilde revizyon grubunda post-op korkutma testi pozitifliği daha sık görülmektedir.(p:0,029) Post-op
çıkık hiçbir hastamızda görülmemiş olup her iki grupta birer hastada birer kez subluksasyon atağı görülmüştür.
Sonuç: Yapılan Latarjet Prosedürü’nün revizyon cerrahisi olması, osteoliz oranlarına ve fonksiyonel sonuçlara
negatif etki etmemektedir. Bu çalışmadan çıkardığımız bir diğer sonuç ise osteoliz oranının yüksek olmasına
rağmen post-op çıkık ve fonksiyonel sonuçlar açısından tatmin edici sonuçların görüldüğüdür.
Anahtar Kelimeler: Kronik anterior omuz instabilitesi, Artroskopik bankart tamiri, Latarjet Prosedürü, Osteoliz
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S-05
ANTERİOR OMUZ ÇIKIKLARINDA GLENOİD VERSİYONUNUN MANYETİK REZONANS VE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİDE KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ
Ümit AYGÜN1, Turan DURAN2
1

İstinye Üniversitesi, VM Medical Park Samsun Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Samsun, Türkiye
Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloi, Bolu, Türkiye

2

Amaç: Glenoid versiyonu anterior omuz çıkığının etiyolojisinde ve omuz cerrahisinin planlanmasında önemli bir
faktördür. Özellikle omuzda instabilite, artritik değişiklikler ve glenohumeral eklemin yer değiştirmesi durumlarında
dikkate alınması gereken bir faktördür. Bazı çalışmalarda glenoid kemik yapısının omuz anterior çıkığında etkin
bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir. Artmış glenoid anteversiyonun omzun tekrarlayan anterior çıkıklarında
önemli bir risk faktörü olduğu vurgulanmıştır. Normal bir omuzda, glenoid versiyon açısı 2° anteversiyon ile 9°
retroversiyon arasında değişmektedir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ölçümlerde önde gelen yöntemdir. Glenoid
versiyonunun manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ölçümlerini BT ölçümleriyle karşılaştıran az sayıda rapor
vardır. Bu çalışma, glenoid versiyonun değerlendirilmesinde günümüzde altın standart olarak kabul edilen BT
yerine MRG kullanımının mümkün olduğunu göstermeyi amaçlamıştır.
Yöntem: Tek taraflı omuz anterior çıkığı öyküsü olup konservatif tedavi edilen ve çıkık omuzların hem MRG hem
de BT kayıtları olan 20-60 yaş arası toplam 55 hasta (8 kadın ve 47 erkek; yaş ortalaması: 34,2 ±11,6) çalışmaya
dahil edildi. Glenoid versiyonu, MRG ve BT’ de aksiyel düzlemde Tétreault ve Friedman yöntemleri kullanılarak
ölçüldü. Tüm BT kesitleri kemik yapısında herhangi bir yapısal deformasyon olup olmadığı açısından ayrıntılı olarak
incelendi. MRG taramalarında kemik bankart lezyonu, glenoid veya humeral kondral hasar veya glenohumeral
ligamanın humerus avulsiyonu saptanan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Açı ölçümleri üç bağımsız gözlemci
tarafından yapılmıştır.
Omuzun skenografik görünümü (A), glenoid versiyonunun Friedman yöntemine göre BT’ de ölçümü (B) ve aynı
omuzun glenoid versiyonunun Tétreault yöntemine göre MRG’ de ölçümü (C).

Bulgular: Gözlemciler tarafından ölçülen ortalama glenoid versiyonu, BT ve MRG’ de sırasıyla -1.6 ± 4,7 (%95
CI, -2.3 ile -0.8) ve -1.8 ± 4,3 (%95 CI, -2.5 ile -1.2) (P = 0.126) idi. Üç gözlemci tarafından yapılan BT ve MRG’ de
glenoid versiyon ölçümlerinin değerlendirilmesinde, X BT – X MRG, Y BT – Y MRG ve Z BT – Z MRG’ nın P değerleri
sırasıyla 0,550, 0,406 ve 0,238 olup gözlemci içi anlamlı bir farklılık görülmedi. BT ve MRG için 3 gözlemci (X,Y ve
Z) arasındaki korelasyon sırasıyla 0.996 ve 0.981 olarak bulunup, ölçümlerin yüksek uyumlulukta olduğu görüldü.
Sonuç: Omuz anterior çıkığı olgularında glenoid versiyonun değerlendirilmesinde MRG ve BT görüntüleme
yöntemleri birbirinin yerine kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: anterior omuz çıkığı, glenoid versiyon, glenohumeral eklem, bilgisayarlı tomografi, manyetik
rezonans görüntüleme
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S-06
POSTERİOR OMUZ ÇIKIĞI HASTALARIMIZIN KLİNİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARI
Fatih DOĞAR1, Kadir İsmail DERE1, Duran TOPAK1, Mustafa Abdullah ÖZDEMİR1, Ökkeş BİLAL1
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş,
Türkiye
1

Amaç: Posterior omuz çıkıkları tüm omuz çıkıklarının %2-5 ini oluşturur. Tanısı genellikle zordur ve %60-79
hastada geç tanı konulabilir veya ihmal edilebilir. Tedavide konservatif ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanabilir.
Bu çalışmamızda posterior omuz çıkığı ve eşlik eden yaralanmalar nedeniyle farklı yöntemler ile tedavi ettiğimiz
hastaların klinik ve fonksiyonel sonuçlarını ortaya koymak amaçlanmıştır.
Yöntem: Kliniğimizde 2016-2021 yılları arasında posterior omuz çıkığı olan altı hastanın sekiz omuzu incelendi.
Hastaların tamamına redüksiyon öncesi Omuz A-P grafileri ve Bilgisayarlı Tomografileri, redüksiyon sonrası ise
omuz grafileri çekildi. Hastalara öncelikli olarak anestezi altında kapalı redüksiyon denendi. Omuz redüksiyonu
sağlanamayan hastalara ise cerrahi müdahale planlandı (Artroskopik - Açık Redüksiyon). Kontrollerinde omuz
hareket açıklığına ve grafilerine bakıldı. Constant Murley Skorları (CMS) kaydedildi.
Bulgular: İkisi bilateral ikisi sol ve ikisi sağ olmak üzere toplam altı hastanın sekiz omuzu incelendi. Tüm hastalar
erkek ve ortalama yaş 41,3 (23-68) yıldı. Etiyolojide, dört hastada nöbet, iki hastada elektrik çarpması mevcuttu.
Beş hasta akut (<6 hafta) dönemde tedavi edilirken bir hasta ihmal edilmiş posterior omuz çıkığı nedeniyle geç
dönemde başvurdu. Bir hastanın iki omuzu genel anestezi altında kapalı redüksiyon sonrası velpau bandajı ile,
diğer bir hastamızın iki omuzuna ise tek seansta eş zamanlı hemiartroplasti tedavisi uygulandı. Üç hastamızda
kapalı redüksiyon sağlanamadığı için açık redüksiyon ve internal tespit uygulanırken, bu hastalardan ikisinin
takiplerinde re-dislokasyon gelişmesi üzerine artroskopik posterior labrum onarımı tedaviye eklendi (Şekil 1) Geç
dönemde ihmal edilmiş posterior omuz çıkığı zemininde başvuran hastada ise cerrahi tedaviyi kabul etmemesi
üzerine daha önce uygulanan fizik tedavi ile takibine karar verildi. Ortalama takip süremiz 34,8 ay (12-98) olup,
CMS ortalama 80,37±4,63 (74-89) olarak hesaplandı (Tablo 1).
Posterior Omuz Çıkığı Olan Hastamızın Preoperatif, İntraoperatif ve Postoperatif Radyolojik Görüntüleri
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Hastalarımızın Demografik, Radyolojik ve Fonksiyonel Sonuçları
Olgu

Yaş

Taraf

1

68

Bilateral Akut

2

50

Sınıflama

Bilateral Akut

Etiyoloji

Tedavi

Eşlik Eden BT Bulguları

Nöbet

Bilateral Hemiartroplasti

Nöbet

Takip
süresi

CMS

ROM

Bilateral reverse
98
Hill- Sachs lezyonu +Humerus
cerrahi boyun+
Tuberkülüm majus ve minüs kırığı

Sağ:79

Sağ:
Flek/Eks:95/30
Abd/Add:100/30
İR/DR:40/40
Sol:
Flek/Eks:90/35
Abd/Add:95/30
İR/DR:50/40

Bilateral Kapalı Redüksiyon

Bilateral reverse
Hill- Sachs lezyonu

Sağ:73

33

Sol:78

Sol:75

Sağ:
Flek/Eks:90/30
Abd/Add:90/25
İR/DR:30/30
Sol:
Flek/Eks:95/30
Abd/Add:90/30
İR/DR:40/30

3

26

Sol

Akut

Elektrik
Çarpması

ARİF+Posterior Labrum
Onarımı

Reverse Hill- Sachs 21
lezyonu

89

Flek/Eks:145/40
Abd/Add:150/40
İR/DR:80/70

4

35

Sol

Akut

Elektrik
çarpması

ARİF+Posterior Labrum
Onarımı

Reverse Hill- Sachs 19
lezyonu+ Tüberkülüm minüs kırığı

85

Flek/Eks:130/35
Abd/Add:140/45
İR/DR:70/65

5

42

Sağ

Akut

Nöbet

ARİF

Reverse Hill- Sachs 12
lezyonu+ Humerus anatomik boyun ve Tüberkülüm majus kırığı

83

Flek/Eks:125/300
Abd/Add:140/45
İR/DR:70/60

6

22

Sağ

Kronik

Nöbet

Konservatif

Reverse Hill- Sachs 26
lezyonu

80

Flek/Eks:115/25
Abd/Add:120/35
İR/DR:50/40

Sonuç: Posterior omuz çıkıklarında konservatif tedavi yöntemleri, açık redüksiyon, humerus başı rekonstrüksiyonu
veya artroplasti gibi birçok tedavi seçeneği tanımlanmış olmasına rağmen tedavi algoritması üzerinde net bir
fikir birliği bulunmamaktadır. Yaralanmanın zamanı, hastanın yaşı, beklentisi, eşlik eden kırık paterni ve kemik
defekti tedavi seçimini etkilemektedir. Özellikle akut yaralanmalarda izole posterior omuz çıkıklarında ve hasta
beklentisinin düşük olduğu ileri yaş olgularda konservatif tedavi yöntemleri başarılı şekilde uygulanabilirken
reverse hill sacs lezyonu ile birlikte diğer kırıkların eşlik ettiği durumlarda ve kapalı redüksiyona rağmen stabil
bir omuzun elde edilemediği olgularda cerrahi tedavi kaçınılmazdır. Cerrahi olarak açık redüksiyon internal
fiksasyon, posterior labrum onarımı, modifiye McLaughlin prosedürü, oto/allogreft ya da artroplasti uygulanabilir.
Posterior omuz çıkığında uygun tedavi prosedürü ile klinik ve fonksiyonel olarak başarılı sonuçlar elde edilebilir.
Bizim çalışmamızda ise hastalarımıza konservatif veya cerrahi olarak çeşitli tedavi prosedürleri başarılı şekilde
uygulanmış olup, klinik ve fonksiyonel olarak iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Posterior, Omuz, Çıkık, Reverse Hill Sachs, Cerrahi
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S-07
ERKEN DÖNEMDE YENIDEN ÇIKIK GÖZLENMEYEN ARTROSKOPIK DÜĞÜMSÜZ BANKART
TAMIRLERINDE UZUN DÖNEM YENIDEN ÇIKIK VE KALICI ENDIŞENIN ANALIZI
İlker Eren1, Kadir Büyükdoğan3, Batuhan Yürük1, Lercan Aslan2, Olgar Birsel1, Mehmet Demirhan1
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Birimi
3
Ankara Özel Güven Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
1

2

Amaç: Bu çalışmanın amacı, ameliyat sonrası ilk beş yıl içinde yeniden omuz çıkığı gözlenmeyen artroskopik
Bankart tamiri hastalarının uzun dönem klinik sonuçları ile, rezidüel instabilite ve yeniden çıkık oranlarını
bildirmektir.
Yöntem: Tek merkezde, tek cerrah tarafından opere edilen ve en az 5 yıl takip süresi bulunan artroskopik bankart
tamiri yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı. Cerrahi sonrası ilk beş yılda herhangi bir yeniden çıkık öyküsü
bulunmayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Açık tamirler, revizyon cerrahileri ve kritik glenoid kemik kaybı
bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kriterleri sağlayan 66 hastaya ait 68 omuz (51 erkek, 15 kadın) çalışmaya
dahil edildi. Hastalar iki farklı kategori altında incelendi: (1) Yeniden çıkık ile sonuçlanan başarısız tamir. (2) Kalıcı
endişe ile birlikte yeniden çıkık ile sonuçlanan başarısız tamir (Kalıcı instabilite). Hastaların klinik sonuçları omuz
eklemi hareket açıklığı, ASES (American Shoulder and Elbow Surgeons) skoru ve WOSI (Western Ontario Shoulder
Instability) indeksi kullanılarak değerlendirildi. Tekrar çıkık ve ek cerrahiler kaydedildi.
Bulgular: Dahil edilen hastaların ortalama yaşı 31.16 (16-60) yıl ve ortalama takip süresi 8.42 ± 2.1 yıl idi.
Ameliyat öncesi çıkık sayısı ortanca değerinin 3 (1-20), ameliyata kadar geçen süre ortanca değerinin 16 ay (3100.5 ay) olduğu görüldü. Beş hasta ortalama 6.54 ± 2.5 (5-10.8) yıl içinde gelişen yeniden çıkık (%7.4) bildirdi.
Çıkık gelişmeyen 7 hasta ve yeniden çıkık kaydedilen 2 hastada endişe hissinin kalıcı olduğu gözlendi. Ortalama
elevasyon ve dış rotasyon sırasıyla 161.3° ± 12.4° ve 39.2° ± 11°, olarak ölçüldü. Ortalama ağrı için VAS skoru, ASES
skoru ve WOSI indeksi sırasıyla 0.5 ± 1.4; 91 ± 11.9, ve 88 ± 12.1 olarak kaydedildi. Kalıcı instabilite gelişen grup ile
stabil hastaların yaşları arasında fark gözlenmedi. Kalıcı instabilite ve yeniden omuz çıkığı gelişen hastaların WOSI
indeksi anlamlı ölçüde düşük bulundu (Sırasıyla P = .030 and P = .049)
Sonuç: Artroskopik bankart tamiri, anterior omuz instabilitesinin cerrahi tedavisinde başarılı bir yöntemdir. Yüzde
7.4 oranında yeniden çıkık gelişimi, 5 yıldan sonra bazı hastaların kapsülolabral tespitinde yetersizlik geliştiğine
işaret edebilir. Artroskopik Bankart tamirinin kısa ve orta dönem sonuçlarını bildiren çalışmalarda, uzun dönem
başarısızlık örüntüsü öngörülemiyor olabilir.
Anahtar Kelimeler: Bankart tamiri, Omuz eklem çıkığı, Uzun dönem sonuçlar, rekürrens, omuz instabilitesi
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S-08
COMPARISON OF TWO CORACOID PROCESS TRANSFER TECHNIQUES ON STRESS SHIELDING
USING THE 3-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT ANALYSIS
Seyyid Şerif Ünsal1, Tuğrul Yıldırım2, Murat Kayalar2
Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
El Mikrocerrahi Ortopedi Travmatoloji Hastanesi

1
2

Purpose: In this study, we have created patient-based three-dimensional (3D) finite-element (FE) models
that simulate the congruent arc traditional Laterjet (CAL) method and traditional Laterjet (TL) procedure and
compared stress distribution patterns in different arm positions and glenoid defects.
Method: Computerized tomography (CT) data of ten adult patients (9 males and one female, age: 18-50 years)
were used to develop 3D FE glenohumeral joint models. A 25% and 35% bony defects were created on the anterior
glenoid rim, and the coracoid process was transferred flush with the glenoid by traditional and congruent arc
technique, using two half-threaded screws. In the neutral as well as in the 900 abduction positions, a compressive
load (50 N) was applied to the greater tuberosity toward the center of the glenoid, and a tensile force (20 N) was
applied to the coracoid tip along the direction of the conjoint tendon. The distribution patterns of the von Mises
stress (VMs) were compared among traditional and congruent arc Laterjet techniques
Results: The mean VMs on the graft was significantly higher in the TL than in the CAL. While the VMs were higher
in the medial part of the graft in TL models, a higher stress concentration was observed in the lateral edge of the
coracoid graft in the CAL models. For the two different models, with two different defect sizes and arm positions,
the proximal medial part of the grafts exhibited significantly lower VMs. Increasing the glenoid defect from 25%
to 35% resulted in a significant increase in stress on the lateral side of the graft in both models.
Conclusion: The stress distribution patterns and stress magnitude of the coracoid grafts differed according to the
procedure. Less stress on the medial part of the graft in the CAL technique may lead to insufficient stimulation for
bone formation at the graft-glenoid interface and eventually could lead to a higher incidence of graft osteolysis.
Keywords: Laterjet procedure, the congruent arc Laterjet procedure, CT-based finite element model, stress
shielding, osteolysis
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S-11
RETRAKTE DİSTAL BİCEPS TENDON RÜPTÜRÜNDE İKİ FARKLI CERRAHİ TEKNİK
Muzaﬀer Ağır1, Volkan Ezici1, Mehmet Kapıcıoğlu1, Kerem Bilsel1
1

Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Biceps tendon yaralanmalarının yaklaşık 3%’ü distal kısmını içerir. Konservatif takiplerin de yapıldığı bu
travmatik durumda, cerrahinin daha üstün olduğu gösterilmiştir. Akut vakalarda cerrahi teknik olarak, insersiyoya
direkt tamir ilk seçenektir. Başvurunun geç olduğu kronik vakalarda ise durum biraz daha komplike hale gelir.
Kronik ve retrakte vakalarda cerrah, defektli alanı doldurmak için otojen veya allojen bir greft ihtiyacı duyar.
Lacertus fibrosus (LF) ise, otojen ve lokal bir greft seçeneği olarak göze çarpmaktadır. Biz de bu çalışmamızda,
kronik ve retrakte distal biceps tendon yaralanması olan 2 farklı hastamızda uyguladığımız 2 farklı cerrahi tekniği
ve sonuçlarını karşılaştırdık.
Yöntem: Her iki hastaya da ameliyat öncesi ‘Hook’ testi yapıldı ve yaralanmayı radyolojik olarak değerlendirmek
için MRG istendi. Hastaların dirsek eklem hareket açıklıkları ve Mayo Elbow Performance Score (MEPS) değerleri,
ameliyat öncesi ve sonrası not edildi. Her iki hastaya da proksimali medialde, distali radialde, transvers insizyon
hattı dirsek kıvrımına denk gelecek şekilde Z şeklinde insizyon yapıldı. Kubital venlerin komşuluğundaki lateral
kutanöz antebrakial sinir (LCAN) diseksiyonu yapıldı ve sinir askıya alındı. Ardından bir hastada hamstring grefti,
diğer hastada da lokal LF grefti kullanılarak cerrahi sonuçlandırıldı. Ameliyat sonrası tüm hastaların üst ekstremitesi
dirsek 90° fleksiyon ve önkol süpinasyonda olacak şekilde uzun kol alçı atele alındı. Ameliyat sonrası 2. haftada alçı
atel çıkartıldı. Altıncı haftaya kadar 30 derece aktif ekstansiyon, 2. ayda ise tam dirsek ekstansiyonu hedeflendi.
İkinci ayda aktif fleksiyon ve güçlendirme egzersizlerine geçildi. Hastalar 3. aydan sonra günlük yaşamlarına geri
döndü ve 6. ayda spor aktiviteleri açısından serbest bırakıldı.
Hamstring grefti ile rekonstrüksiyon

Pull ver thaft tekniği ile hamstring greftinin, distal biceps tendonuna tespiti
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Lacertus fibrosus augmentasyonu

Diseke edilerek serbestleştirilen lacertus fibrosusun, augmente edilmeden önceki görüntüsü
Bulgular: Hamstring grefti uyguladığımız ilk hastanın cerrahi öncesi dirsek eklem hareket açıklığı tam, MEPS değeri
ise 85’ti. Cerrahi sonrası takiplerde yara yerinde skar oluştuğu gözlendi. Son takipte yapılan değerlendirmelerde
MEPS skoru 100 olarak belirlendi, ciltteki skardan ötürü 10 derece ekstansiyon defisiti mevcuttu. LF lokal greft
olarak kullandığımız diğer hastanın cerrahi öncesi dirsek eklem hareket açıklığı tam, MEPS değeri 100’dü. Son
takipte yapılan değerlendirmelerde MEPS skoru 100 olarak belirlendi, Eklem hareket açıklığında herhangi bir
kısıtlılık yoktu. Hamstring otogrefti kullanılan hastamızda geçici LCAN parestezisi görüldü. 3 ayda tam geri dönüş
sağlandı. Greft failure veya revizyon cerrahisi ihtiyacı olmadı.
Sonuç: Literatürde kronik distal biceps tendon yaralanmalarıyla ilgili birçok farklı tedavi seçeneği ve tekniği mevcut
olmakla beraber bunların birbirlerine karşı üstünlüğü gösterilememiştir. Bizim de 2 farklı cerrahi tekniğimizi
gösterdiğimiz ve karşılaştırdığımız bu çalışmada, iki hastada da klinik ve fonksiyonel olarak tatmin edici sonuçlara
ulaştık. Sonuç olarak bu yaralanmalarda, eldeki verilere dayanarak, hasta bazlı cerrahi tekniğe karar vermek en
doğru yol olacaktır.
Anahtar Kelimeler: distal biceps tendon, lacertus fibrosus, hamstring grefti, biceps rekonstrüksiyonu
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S-12
BİR HEMOFİLİ HASTASINDA İLERİ EVRE KÜBİTAL TÜNEL SENDROMUNUN TEDAVİSİ VE
SONUCU
Emir KÜTÜK1, Waziri Juma MSANGİ1, Eren CANSÜ1
1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., İstanbul

Amaç: Kas-iskelet sistemi hemorajileri homofili hastalarında sık görülür. Bu yayınımızda hemofiliye bağlı birikim
nedeniyle dirsek bölgesinde ileri derecede ulnar sinir basısı olan ve ulnar sinirin innerve ettiği alanlarda belirgin
atrofisi olan bir hastanın operasyon öncesi ve sonrası klinik durumunu anlatacağız.
Yöntem: Operasyondan önce 2500ü dozda faktör VIII verildi. Turnike hemostazında medial epikondilin hemen
ciltaltında yerleşimli kitleye ulaşıldı. Ulnar sinir kitleden ayrılarak serbestleştirildi. Medial intermuskuler septumun
bir kismi eksize edilerek ulnar siniri anteriora cilt altı dokuya transpoze edildi. Operasyon sonrası 3 gün faktör VII
almaya devam etti. Pansumanında anormal kanama ya da yara bölgesinde hematom görülmedi.
Operasyon Sırasında Ulnar Sinir

Bulgular: 25 yaşında erkek hasta sol elinde uyuşma, karıncalanma, hissizlik ve güç kaybı şikayetleriyle başvurdu.
Elde 4.ve 5. parmaklarında claw hand deformitesi mevcuttu. Parmaklarda abdüsiyon-addüksiyon yoktu ve ulnar
sinirin innerve ettiği interosseöz ve hipotenar kaslarda atrofisi mevcuttu. Tinel, Wartenberg, Jeanne ve Froment
sign bulguları pozitifti. MR ve USG görüntülerinde medial epikondil hizasında ulnar sinir bölgesinde birikime
bağlı kitlesel lezyon oluşumu görülürken USG’de ulnar sinir çapının sağlam taraf ölçümlerine göre artmış olduğu,
kitlenin başlangıçta sinirin dışında olduğu ancak medial epikondili geçtikten sonra kitlenin basısı nedeniyle
sinirin izlenemediği tespit edildi. EMG’de dirsek segmentinde ulnar motor iletim bloğu izlendi. Ulnar nöropati
bulgularından ayrıca dirsekte hemofilik artropatiye bağlı 50 derece ekstansiyon kısıtlılığı mevcuttu, fleksiyon ise
135 derece idi. Hemofili A olan hastada faktör VIII eksikliği vardı.
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Sonuç: Operasyon sonrası 2.gün ulnar nöropati bulgularının gerilediği saptandı. Takiplerinde uyuşmaları geçti,
duyu kaybı geri döndü, claw hand deformitesi geriledi. Üçüncü ay takibinde hastanın şikayetleri belirgin oranda
düzelmişti. VAS ağrı skoru 7/10’dan 1/10’a gerilemişti. Atrofiler halen kısmen devam etmekteydi ancak Wartenberg
ve Froment bulguları negatifleşti. Hemofili hastalarında ulnar nöropati ile ilgili son yıllarda literatürdeki yayın
sayısı çok sınırlıdır. Hemofilide periferik nöropatilerin en sık femoral sinirde görüldüğü belirtilmiş olsa da diğer
periferik sinirlerde de görülebilmektedir. Ehrmann L. ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 36 periferik sinir lezyonu
olan hemofili hastası arasından ulnar sinir lezyonu olan hasta sayısı 4 olarak gösterilmiştir. Ayrıca hemofili
hastalarında median sinirde kompresyona bağlı karpal tünel sendromu vakaları da gösterilmiştir. Akut kanamaya
bağlı periferik sinir basılarında öncelikle kanama kontrolünü sağlamak için koagülasyon faktör takviyesi ve
eklemin immobilizasyonu denenebilir fakat kronik basıya bağlı vakalarda cerrahi ön plana çıkmaktadır. Periferik
sinir basıları genellikle intramuskuler hematom ya da hemartrozise sekonder görülür fakat intranöral hemorajiler
de raporlanmıştır. Biz vakamızda nöral ödem görsek de intranöral hemoraji izlemedik. Hemofilik hastalarda
artopati de çok önemli bir sorundur. Högh J. ve ark. yaptıkları çalışmada hemofilik hastaların %87’sinde dirsek
artropatisinin radyografik kanıtının mevcut olduğunu bulmuşlardır.
Anahtar Kelimeler: Hemofili, Ulnar Tuzaklanma, Tuzak Nöropati, Hemartroz, Kübital Tünel
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S-13
TRAVMA NEDENLİ OLMAYAN İLK PEDİATRİK POSTERİOR İNTEROSSEÖZ SİNİR TUZAK
NÖROPATİSİ
Emir KÜTÜK1, Waziri Juma MSANGİ1, Eren CANSÜ1
1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., İstanbul

Amaç: Posterior interosseöz sinir(PIN) tuzaklanması nadir görülen, genellikle supinatör ark altında sinirin bası
altında kalması ile oluşan bir durumdur ve tedavisi tarışmalıdır. Yaygın olarak uygulanan cerrahi prosedürler
arasında dekompresyon ve nöroliz, sinir grefti ve tendon transferleri sayılabilir. Bu vaka bildildiğimiz kadarıyla
travma nedenli olmayan ilk pediatrik PIN tuzaklanmasıdır.
Yöntem: Hastaya eksplorasyon ve sinir dekompresyonu uygulandı. Ekstansor karpi radialis longus(ECRL) ile
brakioradialis arasındaki girildi. PİN’in ekstansör karpi radialis brevis(ECRB) kasının altından geçtiği seviyede
proksimalde hipertrofik olduğu, çap ve renk değişikliği gösterdiği saptandı. Supinator ve ECRB kası bası yapan
bölgeleri gevşetildi.
Posterior İnterosseöz Sinirde Ödem

Bulgular: 10 yaşında kız hasta yaklaşık 1 ay önce başlayan
sağ el ve el bileğinde güçsüzlük ve parmaklarını ekstansiyona getirememe şikayeti ile başvurdu. Ağrı, uyuşma
veya parestezı gibi şikayetleri yoktu. Hasta yakın zamanda herhangi bir travma geçirmediğini söyledi. Hasta 5
yaşındayken düşme sonrası sağ humerus suprakondiler kırığı nedeniyle tarafımızca kapalı redüksiyon+perkutan
K teli ile opere edilmişti. O zamanki preoperatif ve postoperatif muayenesinde duyu veya motor defisiti
saptanmamıştı. Muayenesinde sağ el başparmak ve diğer parmaklarını kaldıramadığı, el bileğini radial deviasyonda
kaldırabildiği tespit edildi. Dirsek ekstansiyonu, parmak ve el bilek fleksiyonu normaldi ve duyu muayenesi
normaldi. Elektromiyografi(EMG) ve ultrasonografi(USG) radial sinirin supinator kas altında akut tuzaklanması ile
uyumlu bulundu.
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Sonuç: ECRL kası genellikle radial sinir derin ve yüzeyel dallarına ayrılmadan önce innerve olduğu için PIN
felcinin tipik görünümü korunmuş ECRL ve bazen de ECRB nedeniyle el bilek ekstansiyonunda radyal sapma ile
birlikte parmak ve başşparmak ekstansiyonunda kısıtlılıktan oluşur. PIN; radial sinirin terminal dalıdır ve saf motor
sinirdir. Dolayısıyla PIN hasarı olan hastalarda duyu kaybı beklenmez. Ayırca PIN hasarı radyal tünel sendromu
(RTS) ile karışabilir. PIN saf motor sinir olduğu için PIN hasarı olan hastalar herhangi bir duyu yakınması olmadan
başvuracaktır oysa RTS olan hastaların duyusal yakınmaları olur. Ali Moradi ve ark. 2015 yılındaki çalışmasına göre
PIN tuzaklanması insidansı RTS’den 10 kat fazladır. (0.03-0.003). Tomaszewski R. ve ark. suprakondiler humerus
fraktürü olan 220 hastada yaptıkları çalışmada deplase kırığı olan hataların %16.81’inde (22 çocuk) nörovasküler
komplikasyonlar saptadı. En çok yaralanan sinir %68.18 (15 çocuk) ile median sinirdi. Bunu %27 ile unlar sinir
takip ederken, hastaların %5’i(1 çocuk) ise radyal sinirdi. Dolayısıyla suprakondiler kırıklarda PIN hasarı ilk iki sırada
değildir diyebiliriz. Atravmatik PIN hasarının temelde 3 nedeni vardır. Bunlar entrapment neuropathy, ParsonageTurner syndrome (PTS), and spontaneous “hourglass” constriction (SHGC). PIN tuzaklanmasında MRI’da özellikle
supinator kas bölgesinde PIN’in durumu görülebilir ve tanıya yardımcı olabilir. Yine USG ile de sağlam tarafa göre
artmış sinir çapını göstermek tanıda yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Sinir tuzaklanması, sinir sıkışması, posterior interosseöz sinir, pediatrik, nöroliz
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S-14
RİSK FAKTÖRLERİ OLMAYAN HASTADA BİLATERAL TRAVMATİK TRİCEPS RÜPTÜRÜ
Emir KÜTÜK1, Oğulcan ÜNSALAN1, Yavuz ŞAHBAT1, Yücel AĞIRDİL1, Mert TOPKAR1
1

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., İstanbul

Amaç: Risk faktörü olmamasına rağmen 5 yıl arayla aynı travma mekanizmasıyla sol total ve sağ parsiyel triceps
rüptürü gelişen hastanın güncel literatür eşliğinde tartışılması
Yöntem: Sol tarafın operasyonu sırasında semitendinozus tendonundan yaklaşık 11cm greft alındı. Olecranon’da
transvers bir tünel açılarak tendon içinden geçirildi. Tendonun iki ucu uygun gerginlikte suture edilerek çift tendon
kalınlığında, kemik insersiyosu olan bir greft elde edilmiş oldu. 2 ethibond sutur ile krakow tekniği kullanılarak
suture edildi. Sağ tarafın insizyonu sonrası triceps tendonunun parsiyel rüptüre olduğu görüldü ve greft ihtiyacı
olmadan primer onarıma uygun olduğuna karar verildi. 5 ethibond dikiş ile krakow tekniğine uygun olarak primer
suture edildi. Her iki vakada da anchor kullanılmadı.
Operasyon Öncesi ve Operasyon Sırasında

Bulgular: 56y erkek hasta 2017 yılında yaklaşık 2.5m yükseklikten kolunun üzerine düşme sonrası tarafımıza
başvurdu. Dirsek ekleminde ekstansiyon kaybı, ekimoz ve ödem izlenen hastaya muayene ve MR görüntüleme
ile triceps rüptürü tanısı koyuldu. Hasta semitendinozus tendon grefti ile rekonstrükte edildi. 5 yıl sonra yine
2.5m yükseklikten kolunun üzerine düşme sonrası tarafımıza başvurdu. Muayene ve MR görüntüleme ile parsiyel
triceps rüptürü tanısı koyuldu.
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Daha önce opere edilen sol tarafın 5.yıl kontrolü

Sonuç: Triceps tendonu vücuttaki en güçlü tendonlardan birisi olduğu için rüptürü nadir görülür. Genellikle
kemiğe yapışma bölgesinden avülse olur. İntramusküler ya da kas-tendon bileşkesi yırtıkları çok nadirdir. Literatüre
baktığımızda hemen tüm bilateral triceps rüptürü geçiren hastaların paratiroid hormon bozuklukları, kronik
böbrek yetmezliği, hemodiyaliz, steroid türevi ilaçlar ve kronik olekranon bursiti ile ilgili ilişkili olduğunu görürüz.
Bu sebepler de neden kemik yapışma bölgesinden avülse olduğu hakkında bize bilgi verir. Bu faktörlerin mutlaka
sorgulanması ve tedavi edilmesi gerekir. Predispozan faktörlere sahip değilken sadece travmatik nedenli vakalar
tek taraflı olarak görülse de bilateral çok nadirdir. Muayenede ekstansiyon kısıtlılığı, ödem, ekimoz ve hassasiyet
beligindir. Parsiyel rüptür olabileceği ve bu nedenle kol ekstansiyonunun kısmen mevcut olup muayenede
hekimi yanıltabileceği unutulmamalıdır. Triceps rüptürü olan hastaların sadece %20’sinde tam ekstansiyon kaybı
görülür. Triceps vakaları yüksek enerjili travmalarla meydana geldiği için mutlaka ek yaralanmalar olabileceği
akılda tutulmalı ve sistemik muayene yapılmalıdır. Görüntülemede tanıya yardımcı olması için MR kullanılabilir.
Erken çekilen MR görüntülemelerde bölgede oluşan yoğun hematom nedeniyle parsiyel-total rüptür ayrımı
yapılamayabilir ve hastanın ekstansiyonu da mevcut ise cerrahi karar verme açısından hekimde soru işaretleri
oluşturabilir. Dolayısıyla erken dönem MR yardımcı olsa da tanının güvenilirliği yorumlayana bağlıdır ve mükemmel
yol gösterici değildir. Muayenenin önemi unutulmamalıdır.Triceps vakalarında zamanla kas kontraksiyonuna
bağlı kısalık meydana geleceğinden erken opere edilmesi çok önemlidir. Gecikmiş vakalarda greft ihtiyacı olabilir
ve ekstansiyon kısıtlılığı kalabilir.
Anahtar Kelimeler: Triceps rüptürü, Avulsiyon, Travmatik rüptür, Kas kopması, Triceps onarımı

50

S-15
MCKEE KIRIĞI OLAN OLGUMUZA YAKLAŞIMIMIZ
Sabit Numan Kuybaşı1, Umur Batak1, Nihat Demirhan Demirkıran1, Süleyman Kaan Öner1, Süleyman Kozlu1, Turan
Cihan Dülgeroğlu1
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

1

Amaç: Koronal shear tipi kırıklar; kapitellumu ve/veya trochleayı etkileyebilen, kolon tutulumu olmaksızın distal
humerusun kısmi veya tam eklem kırıklarıdır. Kapitellumun izole kırıkları, tüm dirsek kırıklarının %1’ini ve distal
humerus kırıklarının %3 ila %6’sını oluşturur. Kapitellar shear tipi kırıklar genellikle düşük enerjili travmalardan
sonra ortaya çıkar. Radius başından gelen düşük enerjili travma sonucu oluşan kuvvet, humerus lateral epikondile
aktarılarak avülsiyon tipi kırığa neden olur. Bu kırıklar nadir görülmesine rağmen komplikasyon görülme oranı bir
hayli yüksektir.
Yöntem: 14 yaşında erkek hasta aynı seviyeden sağ dirseği üzerine düşme sonrası değerlendirildi. Sağ kol
distalinde ağrı, hassasiyet, eklem hareket açıklığında(EHA) azalma, şişlik şikayetleri mevcuttu. Hastanın damar,
sinir muayenesi normaldi. Çekilen direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi(BT)(Şekil 1) sonucunda Bryan-Morrey
sınıflandırmasına göre tip 4 coronal shear kırığı olduğu tespit edildi. Hastaya cerrahi planlandı, ameliyathanede
genel anestezi altında gerekli hazırlıklar yapılması sonrası floroskopi eşliğinde kapalı redüksiyon sonrası 2
adet K teli capitellum için posteriordan anteriora gidecek şekilde yerleştirildi, ardından medialden ulnar sinir
transpozisyonunu önlemek için açılan mini bir insizyon ile trochlea ve medial kondili sabit tutacak şekilde 2 adet
K teli biri oblik biri transver olacak şekilde gönderildi, redüksiyon ve fiksasyon floroskopide(Şekil 2) beğenilmesi
üzerine pansuman yapılıp uzun kol atel uygulanarak operasyona son verildi.
Şekil 1

Preoperatif Çekilen Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri
Şekil 2

İntraoperatif Floroskopi Görüntüleri
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Bulgular: Hasta 3 hafta boyunca uzun kol atel ile takip edildi, 3. hafta kontrollerinde hastanın ateli ve K telleri
çıkartıldı. Hastaya egzersiz başlandı. Hastanın postoperatif 3. ay kontrollerinde dirsek EHA tam ve ağrısızdı.Shear
tip kırıklar oldukça nadir görülen kırıklar olduğu için altın standart bir tedavi yönetim yoktur. Alçı-atel ile takipten
açık redüksiyona kadar birçok tedavi seçeceği vardır. Kapalı redüksiyon eksternal fiksasyon yönteminin kendi
içinde insizyon hattı olmaması bir avantajken, nörovasküler yaralanma ihtimali ihmal edilemez. Açık redüksiyon
esnasında sıklıkla lateral insizyon tercih edilirken anterolateral ve posterior insizyon da kullanılmaktadır.
Biz bu olgumuzda minimal insizyon tercih ederek ulnar siniri eksplore ederek ulnar siniri korumuş olduk ve
fiksasyonumuzu sağladık.
Sonuç: Dirsek yaralanmalarında dikkatli bir dirsek muayenesi yapılmalı görüntülemede direkt grafinin yanısıra BT’
den de gerekli durumlarda ameliyat planlaması açısından yararlanılmalıdır. Bu nadir görülen kırıklar için yapılacak
çok merkezli, randomize kontrollü çalışmalar bize tedavi seçenekleri, yaklaşımlar açısından daha net fikirler
verecektir. Biz bu olgumuzda kapalı yöntemle tedavi ettiğimiz hastamızın sonuçlarını sizlerle paylaştık.
Anahtar Kelimeler: Dirsek Yaralanmaları, Shear Tip Humerus Kırığı, Kapalı Redüksiyon, Perkütan Pinleme
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S-17
SKAFOLD DESTEKLİ LATERALİZE TERS OMUZ PROTEZİ: VAKA SUNUMU
Taha AKSOY1, Ataberk BEYDEMİR1, Yiğit Aras YİĞİT1, Gazi HURİ1
1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Kemik destekle yapılan arttırılmış mesafeli ters omuz protezi sonrası kullanılan kemik greftine bağlı lizis,
kırık gibi komplikasyonlar bildirilmiştir. Bu bildiride, kemik greftin komplikasyonlarından kaçınmak için en az
kemik greft kadar etkili, biyouyumlu skafold kullanılarak yapılan destekli lateralize ters omuz protezi tedavisini;
kullanılan skafoldun özelliklerini, hastanın ameliyat öncesi değerlendirilmesi ve ameliyat sonrası kısa dönem
sonuçlarını paylaşmak amaçlanmıştır. Bu paylaşım ile ters omuz protezi endikasyonu konulan glenoid kemik
defektli olgularda uygulanabilecek bir tedavi yönteminin vurgulanması hedeflenmiştir.
Yöntem: Bilinen romatoid artrit hastalığı olan 46 yaşında kadın hasta, daha önce 2014 yılında sağ omuzda ağrı ve
hareket kısıtlılığı sebebiyle anabilim dalımızda ters omuz artroplastisi hikayesi mevcuttu. Hastaya sol omuzdaki
ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayeti için deltopektoral yaklaşımla ters omuz artroplastisi uygulandı. Subskapularis
tendonu vertikal olarak tenotomize edilerek eklem kapsülüne ulaşıldı. Artrotomi yapılarak ekleme girildi. Glenoid
kemik defekti sebebiyle glenoidin medialize olduğu görüldü. Glenohumeral eklemi lateralize etmek amacıyla
Bloocell BCRM Bioscaffold Cylinder kullanıldı. Metalik 24 mm / 16 mm glenoid komponent, 4 adet vida ile fikse
edildi. 36 mm glenosfer kullanıldı. Çimentosuz humeral stem, metafizyel, epifizyel ve humeral komponentlerle
birleştirilerek yerleştirildi. Eklem redükte edildikten sonra eklem hareket açıklığı ve stabilite muayenesi yapıldı.
Hastaya ameliyat sonrası dönemde kol askısı uygulandı. Hastada 20 mm çaplı 10 mm uzunluğunda Bloocell BCRM
Bioscaffold Cylinder kullanıldı. Kullanılan bu malzeme hyaluronik asit ve polikaprolaktondan oluşan 3 boyutlu
polimerik matris yapısına sahip biyobozunabilir ve biyouyumlu bir implanttır. Bu implant dejeneratif veya travma
sonrası oluşan kemik ya da kıkırdak defektlerinde kullanılarak yeni doku oluşumuna yardımcı olur.
Skafold

Bloocell BCRM Bioscaﬀold Cylinder
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Skafold Destekle Arttırılmış Mesafeli Glenoid Komponent

Skafold, glenoid komponente yerleştirilerek lateralizasyon sağlanmaktadır.
Bulgular: Hastanın ameliyat öncesi değerlendirmesinde palpasyonla sol humerus başı anteriorunda hassasiyet
mevcuttu. Sol omuz ankiloze idi. Nörovasküler değerlendirmede patolojik bulgu saptanmadı. Hastanın yapılan
radyolojik incelemelerinde sol glenohumeral eklem mesafesinde azalma, subkondral skleroz, subkortikal kistler,
periartiküler osteopeni, marjinal osteofitler ve marjinal erozyonlar saptandı. Humerus başı süperiora migre idi.
Omuz çevresi kasların tamamının atrofik olduğu görüldü. Değerlendirme sonucunda hastaya sol glenohumeral
eklem romatoid artrit sekeli değişiklikleri zemininde ileri derecede osteoartrit tanısı konuldu. Glenoid santralindeki
erozyon sebebiyle hasta Walch glenoid kemik kaybı sınıflamasına göre tip A2 olarak değerlendirildi. Hastanın
ameliyat sonrası 1. ay değerlendirmesinde omuz eklem hareket açıklığını kazandığı ve ağrı palyasyonunun
sağlandığı görüldü.
Sonuç: Glenoid lateralizasyonu ile sıkışma ve skapular çentiklenme azalmakta, eklem hareket açıklığı artmaktadır.
Literatürde kemik kaybı sonrası, ters omuz artroplastisi uygulanan hastalarda kemik destek ve metal destek
ile glenoid lateralizasyonu bildirilmiş olup bildirimizde gösterilen biyouyumlu skafold ile de bu defektin
giderilebileceği, standart kemik greftinden farklı olarak doku mühendisliğinin katkısıyla etkin bir tedavi yöntemi
olabileceği gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Biyouyumlu skafold, Arttırılmış mesafe ile lateralizasyon, Ters omuz artroplastisi, Glenoid
kemik kaybı
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S-18
EŞ ZAMANLI OMUZ VE DİRSEK SEPTİK ARTRİT VAKA SUNUMU
Emir KÜTÜK1, Oğulcan ÜNSALAN1, Waziri Juma MSANGİ1
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., İstanbul

1

Amaç: Sağ dirsek ve sağ omuzda eş zamanlı septik artrit sonrası opere edilen hastanın sunulması ve poliartiküler
septik artritlere (PASA) yaklaşımın güncel literatür eşliğinde konuşulması
Yöntem: Hastanın dirsek ve omuz ekleminden örnekleme yapılarak hücre sayımı ve kültür için labaratuara
gönderildi. Hücre sayımında 4800 lökosit/milimetreküp geldi. Yine de hastanın kliniği uyumlu olduğu için
operasyona alındı. Sağ dirsek kocher insizyonu ile girilerek eklemden yoğun pürülan sıvı geldiği görüldü. Eklem
içi serum fizyolojik ile yıkandı. Dren yerleştirildi. Omuz için deltopektoral insizyon ile ekleme girilerek yoğun
pürülan sıvı geldiği görüldü. Eklem içi serum fizyolojik ile yıkandı. Her iki bölgeden operasyon sırasında kültür için
örnek alındı.
Operasyon sırasında dirsek ve omuz aspirasyonu

Bulgular: 57 yaşında erkek hasta acile sağ dirsek ve sağ omuz ağrısı ile başvurdu. Bilinen bir romatolojik hastalığı
ya da immunsuprese ilaç kullanımı yoktu. Muayenesinde eklem hareketlerinde belirgin ağrı, eklemlerde kızarıklık
ve ısı artışı izlendi. Acilde alınan kan tetkiklerinde WBC:11.3, CRP:86.40 olarak saptandı. Operasyon sonrası hem
acilde ilk alınan kültürde hem de operasyon sırasında dirsek ve omuzdan ayrı ayrı alınan kültürlerde MSSA üredi.
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Acilde alınan aspiratlar ve üreme sonucu

Sonuç: Septik artrit en önemli ortopedik acillerden biridir. Özellikle romatoid artrit hastalarında ya da
immunsuprese hastalarda sıklığı artmış olsa da immünsuprese faktörü olmayan hastalarda da poliartiküler septik
artritle karşılaşılabilir. Aynı ekstremitede birden çok eklemi tutan septik artrit vakalarında ikinci eklemdeki ağrı ve
hareket kusuru ilk fark edilen eklemdeki septik artrite bağlanarak kolayca atlanabilir. Literatüre baktığımızda PASA
vakalarında %36ya kadar mortalite raporlanması bu durumun ne kadar ciddi olduğunu anlamamızı sağlamalı.
PASA’da etkilenme sıklığı diz, omuz, el bilek, kalça ve dirsek olarak sıralanmıştır. Kalça ve diz eklemlerindeki
etkilenme yüzdesi monoartiküler septik artritlere (MASA) benzer olsa da PASA’da omuz, el bilek ve dirsek etkilenme
yüzdesi daha fazladır. Bu yüzden bu bölgelerin septik artritlerinde PASA açısından daha dikkatli olmalıyız. Sepsis,
WBC ve CRP oranları PASA’da daha yüksek saptanırken sedimentasyon oranları için PASA ve MASA arasında
anlamlı fark saptanmamıştır. PASA’da en sık izole edilen etken MSSA olurken MASA’ya göre özellikle grup B
streptokok yüzdesi anlamlı derecede yüksektir. Yine Grup B streptokok üremelerinde PASA açısından dikkatli
olmalıyız. Tedavi sonrası döneme baktığımızda PASA ve MASA hastalarının 60 günlük takiplerinde hastaneye
tekrar başvurma oranlarında anlamlı fark olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla taburculuk sonrası dönemde PASA
hastaları için fazladan endişe duymamıza gerek bulunmamakta. Eklem hareketleri açısından literatürde açık bilgi
bulunmasa da bizim hastamızda kontrollerde dirsek hareketleri tam ve ağrısız mevcutken omuz hareketlerinde
kısıtlılık gelişmiş ve fizik tedavi kliniğine yönlendirmemiz gerekmiştir.
Anahtar Kelimeler: Septik Artrit, Poliartiküler, Artrit, MSSA, Enfeksiyon
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S-19
PROFESYONEL JUDO SPORCUSUNDA AÇIK İNFERİOR GLENOHUMERAL DİSLOKASYON
SONRASI AKSİLLER ARTER TRANSEKSİYONU VE BRAKİYAL PLEKSUS HASARI
Yiğit Aras YİĞİT1, Ataberk BEYDEMİR1, Taha AKSOY1, Gazi HURİ1, Mustafa YILMAZ2
1

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

2

Amaç: Glenohumeral dislokasyon 26/100.000 sıklığında görülür ve tüm dislokasyon vakalarının %50’sini oluşturur.
İnferior glenohumeral dislokasyon, tüm glenohumeral komplikasyonlar içinde nadir görülmektedir (%0,5).
İnferior dislokasyon kolun hiperabdüksiyon, elin baş üstü pozisyonuyla karakterizedir. İnferior dislokasyon ilişkili
komplikasyonlar; rotator manşet yaralanmaları, Bankart lezyonları, kırıklar, nörolojik ve vasküler yaralanmalardır.
Bu vaka sunumunun amacı; literatürde oldukça nadir gözlenen, açık inferior glenohumeral dislokasyon sonrası
gelişen aksiller arter transeksiyonu ve brakiyal pleksus nöropraksisi olan hastaya yaklaşımı vurgulamaktır.
Yöntem: 23 yaşında erkek, profesyonel judo sporcusunun, müsabakada travmaya sekonder gelişen açık inferior
glenohumeral dislokasyonuna, genel anestezi altında redüksiyon sağlandı. Yarası debride edilip kapatıldı.
İmmobilizasyon Velpau bandajla sağlandı. Sağ üst ekstremite Doppler ultrasonografisinde; distal arterlerin
akımında yavaşlama, brakiyal arter proksimalindeki akımda azalma ve hematom izlendi. Hasta ileri tetkik ve
değerlendirme amacıyla tarafımıza yönlendirildi.
ŞEKİL-1: Sağ omuz inferior glenohumeral dislokasyon sonrası aksiller arter transeksiyonu

a-) Sağ omuz inferior glenohumeral dislokasyon radyografisi b-) Sağ omuz redüksiyon sonrası radyografisi c-)
Sağ aksiller arter transeksiyonu bilgisayarlı tomografi anjiyografi görüntüsü d-) Sağ aksiller arter transeksiyonu
konvansiyonel anjiyografi görüntüsü
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ŞEKİL-2: Sağ Aksiller Arter Eksplorasyonu ve Onarımı

a-) Sağ aksiller arter eksplorasyonu b-) Transeksiyona yönelik sağ femoral ven greftiyle onarım
Bulgular: Tarafımızca yapılan nörolojik muayenesinde; sağ el bilek ekstansiyon kuvveti 3/5 olarak saptandı. Sağ
kol lateralinde duyu kaybı olduğu görüldü. Dolaşım muayenesinde sağ elde soğukluk ve solukluk gözlendi.
Kapiller dolum zamanı gecikmişti. Ulnar arter nabzı filiformik palpe edildi, radial arter nabzı palpe edilemedi.
Sağ omuz manyetik rezonans görüntülemesinde; anteroinferior labrumda hasar, alt ve orta glenohumeral
ligamanlarda seperasyon, rotator manşet elemanlarında parsiyel yırtık mevcuttu. Brakiyal pleksusun anatomik
olarak normal olduğu gözlendi. Sağ üst ekstemite konvansiyonel anjiyografisinde; aksiller arter distalinde 2,5
santimetrelik dolum defekti saptandı. Bilgisayarlı tomografi anjiyografisinde transeksiyona ek olarak distalde ulnar
arterin kollateral dolaşım sayesinde zayıf dolum paternine sahip olduğu görüldü. Vasküler yaralanma açısından
yapılan anjiyografi sonucuna göre endovasküler stentle onarımın mümkün olmadığı düşünüldü. 3,5 santimetrelik
sağ femoral ven grefti ile aksiller artere by-pass işlemi uygulandı, hasarlı eklem kapsülü onarıldı. Medikal
tromboproflaksi uygulandı. Ameliyat sonrası ikinci haftada hareket açıklığı; fleksiyon 90 derece, ekstansiyon
15 derece, dış rotasyon 25 derece, iç rotasyon 30 derece, abduksiyon 40 derece, adduksiyon 10 derece olarak
değerlendirildi. Ağrı palyasyonu sağlandı.
Sonuç: Glenohumeral dislokasyonların %2’sinde vasküler yaralanma görülebilmektedir. Vasküler komplikasyonlar;
travma şiddeti, redüksiyon zorluğu, dislokasyon rekürrensi ve hasta yaşı ile ilişkilidir. Aksiller arter yaralanmalarının,
brakiyal pleksus yaralanmalarıyla beraber görülebildiği unutulmamalıdır (%33). Üst ekstremitedeki zengin kollateral
dolaşım sayesinde distal arteryel nabızlar palpe edilebilmektedir. Ancak bu durum aksiller arter yaralanmasını
ekarte ettirmez. Aksiller arter yaralanmasının tespiti için erken dönemde Doppler ultrasonografi ve anjiyografi
mutlaka uygulanmalıdır. İnferior glenohumeral dislokasyonlarda eşlik edebilecek vasküler yaralanmaların en iyi
prognozla yönetilmesi ve komplikasyonların önlenmesi için erken tanı ve tedavi çok önemlidir.
Anahtar Kelimeler: glenohumeral dislokasyon, aksiller arter, brakiyal pleksus
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S-20
POSTERİOR OMUZ ÇIKIĞI İLE BİRLİKTE AKROMİON VE KORAKOİD KIRIĞI GÖRÜLEN
OLGUMUZA YAKLAŞIMIMIZ
Süleyman Kaan ÖNER1, Nihat Demirhan DEMİRKIRAN1, Selçuk YILMAZ1, Umutcan KOPUTAN1
1

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: İzole korakoid kırığı oldukça nadir görülmekte olup genellikle akromioklavikuler eklem çıkığı, skapula kırığı,
humerus proksimal kırığı glenohumeral eklem çıkığı gibi durumlara eşlik eder. Biz olgu sunumumuzda direkt
travma sonrası posterior omuz çıkığının eşlik ettiği korakoid kırığı ve akromion kırığı olan vakamıza yaklaşımımızı
paylaştık.
Yöntem: 32 yaş erkek hasta, inşaat ustası, motorsiklet kazası sonrası sol omuzda ağrı, hareket kısıtlılığı nedeniyle
acil serviste tarafımıza danışıldı. Hastanın fizik muayenesinde sol omuz anteriorunda abrazyon ve ekimoz
mevcuttu. Hastanın çekilen direkt grafi ve bilgisayarlı tomografileri (BT)’nde posterior omuz dislokasyonu ile
birlikte Tip 2 korakoid kırığı (Ogawa and Eyres Classification), Tip 2B akromion kırığı (Ogawa Classification) olduğu
görüldü.(Şekil 1) Posteriore disloke olan omuz redükte edildi. Muayenede nörovasküler defisiti olmadığı görüldü.
Hastanın redüksiyon sonrası omuz muayenesinde omzun instabil olduğu görüldü. Redüksiyon sonrası çekilen
direkt grafileri ve BT’si ile preoperatif planlama yapıldı. Hastanın muayenesinde posterior apprehension and load
and shift testlerinin pozitif olduğu görüldü. Hastanın cerrahisine uygun portaller belirlendikten sonra tanısal
artroskopi ile operasyona başlandı. Artroskopi esnasında minimal Hill Sachs lezyonu olduğu görüldü. Artroskopi
sonrası deltopektoral insizyon ile korakoid proces’teki kırık hattına ulaşıldı. Ardından redüksiyon klempi ve K teli
yardımıyla redüksiyon sağlandıktan sonra floroskopi eşliğinde bir adet kanüllü kortikal vida yardımı ile fiksasyon
yapıldı. Ardından superior akromion yaklaşım ile akromiondaki kırık hattına ulaşıldı, redüksiyon klempi ve K teli
yardımıyla yapılan redüksiyon sonrası bir adet kanüllü kortikal vida yardımı ile yapılan fiksasyon floroskopi ile
kontrol edildi. Postoperatif çekilen direkt grafi ve BT (Şekil 2) ile fiksasyon değerlendirildi. Hasta velpau bandajı ile
takip edildi.
Şekil 1

Hastanın preoperatif çekilen direkt grafi ve BT’si
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Şekil 2

Hastanın postoperatif erken dönem çekilen direkt grafi ve BT’si
Bulgular: Hasta 3 hafta boyunca velpau bandajla takip edildikten sonra pasif ve aktif egzersizlere başlandı. Omuz
hareket açıklığı ameliyattan 6 ay sonra tam ve ağrısızdı.
Sonuç: Sonuç olarak; omuz travmalı hastada muayene oldukça dikkatli olarak yapılmalı gerek görüldüğü takdirde
BT ve MRG’e başvurulmalıdır. Akromiyon ve korakoid proçes kırığı olan ağır el işi yapan hastalarda ve sporcularda
cerrahi tedavi öncelikle düşünülebilecek bir yöntem olarak aklımızda bulunmalıdır. Bu nadir görülen kırıklar için
yapılacak çok merkezli, randomize kontrollü çalışmalar bize tedavi seçenekleri, yaklaşımlar açısından daha net
fikirler verecektir.
Anahtar Kelimeler: Posterior Omuz Çıkığı, Akromion Kırğı, Korakoid Kırığı, Omuz İnstabilitesi
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S-21
ELEKTRİK ÇARPMASI SONRASI BİLATERAL POSTERİOR OMUZ KIRIK ÇIKIĞI NEDENİYLE
MODİFİYE MCLAUGHLİN PROSEDÜRÜ
Furkan ERDOĞAN1, Selami KARADENİZ1
Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1

Amaç: Elektrik çarpması sonrası eş zamanlı bilateral kilitli posterior omuz kırıklı çıkığı çok nadir görülen bir
durumdur(1). Omuzun travmatik posterior çıkığı kırığının tanı ve tedavisi ortopedi cerrahları için bir zorluktur.
Ters Hill-Sachs deformitesi olan posterior çıkık kırıklarının tedavisinde, humerus başının %50’sine kadar olan
defektler için modifiye McLaughlin tekniği ve %50’den fazlasını içeren defektler için osteokondral allogreft veya
artroplasti birçok yazar tarafından benimsenmiştir. Bu vaka çalışmasında, aynı hastada bilateral posterior omuz
kırık-çıkığının farklı tedavi tekniklerinin klinik sonuçlarını vurgulamayı amaçladık.
Yöntem: Hastanın sol omuz eklemini ortaya çıkarmak için standart deltopektoral yaklaşım kullanıldı. Longitudinal
kapsülotomi sonrası humerus başı ve glenoid açığa çıkarıldı. Humerus başında anatomik boyundan cerrahi boyuna
uzanan ve geriye doğru çıkıntı yapan 3 parçalı kırık mevcuttu. Redüksiyon sonrası kilitli plak ile osteosentez yapıldı.
Kemik defekti femur başı osteokondral allogreftleme ile dolduruldu ve subskapular tendonun bağlı olduğu
tüberkülum minus osteotomize edilerek kemik defektif alana transfer edildi (modifiye McLaughlin tekniği). Aynı
seansta hastanın sağ tarafına humerus başı glenoid kaviteye açık redüksiyon ve K teli ile tespit yapıldı.
Postoperatif dönemde (a-b) (Steinmann teli çıkarıldıktan sonra) sağ omuz ön-arka ve yan grafileri görülüyor. Sol
omuzda plak vida osteosentezi ve ankraj uygulaması görülüyor (c-d). Eklemler her iki omuzda da stabildir
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Postoperatif dönemde (a-b) (Steinmann teli çıkarıldıktan sonra) sağ omuz ön-arka ve yan grafileri görülüyor. Sol
omuzda plak vida osteosentezi ve ankraj uygulaması görülüyor (c-d). Eklemler her iki omuzda da stabildir
Hastanın her iki omuz ekleminde hafif fonksiyonel kısıtlamalar vardı, ancak her ikisi de ağrısız ve stabildi. (a) Sağ
omuz abdüksiyonunda hafif kısıtlılık vardı. (b) Rehabilitasyondan sonra hastanın omzunda iyi bir hareket açıklığı
elde edildi.

Hastanın her iki omuz ekleminde hafif fonksiyonel kısıtlamalar vardı, ancak her ikisi de ağrısız ve stabildi. (a) Sağ
omuz abdüksiyonunda hafif kısıtlılık vardı. (b) Rehabilitasyondan sonra hastanın omzunda iyi bir hareket açıklığı
elde edildi.
Bulgular: Bu olgumuzda 59 yaşında erkek hasta yaralanma sonrası her iki omuzda hareket kısıtlılığı şikayeti ile
acil servise başvurmuştur. Görüntüleme çalışmalarında her iki humerus başının anteromedial eklem yüzeyinde
küçük ve büyük çaplı kırıklarla birlikte bilateral posterior kilitli omuz çıkığı ortaya çıkarılmıştır. İlgili cerrahi sonrası
14 aylık takibinde hastanın omuz eklemi stabil ve fonksiyonları tatminkardı. Günlük yaşam aktivitelerinde
herhangi bir kısıtlama olmaksızın fonksiyon düzeylerinden çok memnundu. Her iki omuzda öne fleksiyon yaklaşık
130°, abdüksiyon sağ omuz için 90° ve sol omuz için 100° idi. İç rotasyon sol kolda T12 düzeyinde, sağ kolda L2
düzeyindeydi. Hasta memnuniyetini değerlendirmek için kullanılan Sabit Omuz Skoru, sol omuz için 80 ve sağ
omuz için 74 idi. Radyografiler uyumlu glenohumeral eklemleri ve humerus başı şeklinin restorasyonunu gösterdi
Sonuç: Sonuç olarak, bilateral omuz çıkığı olan hastalara acil servislerde kolaylıkla yanlış tanı konulabilmekte ve
omuz dış rotasyonunun tam olmadığı durumlarda hekimin tanı için şüphelenmesi gerekmektedir. Bilateral posterior
omuz çıkıklarında kapalı redüksiyon zor olabilir, bu durumda cerrah kapalı redüksiyon için ısrar etmemelidir.
Açık redüksiyon delto-pektoral yaklaşımla güvenle yapılabilir. Tatmin edici sonuçlar, hem transglenoidal K teli
fiksasyonu hem de Modifiye McLaughlin prosedürü ile elde edilebilir, ancak uygulanabilirse Modifiye McLaughlin
prosedürünün klinik sonuçları, trans-glenoidal K tel fiksasyonundan daha üstün bulunduğu gösteren çalışmalar
mevcuttur
Anahtar Kelimeler: posterior omuz, kırıklı çıkık, Mclaughlin, travma, elektrik çarpması
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S-22
A NOVEL TECHNIQUE FOR LABRAL RECONSTRUCTION USING LONG HEAD OF BICEPS
TENDON: DURU TECHNIQUE
Baver ACAR1, Özkan KÖSE1, Cihan KIRÇIL2, Kerem CANBORA3, Mehmet DEMİRTAŞ2
Orthopaedics, University of Health Sciences, Antalya Education and Research Hospital, Antalya, TUR.
Orthopaedics and Traumatology, Department of Orthopaedics, Memorial Ankara Hospital, Ankara, TUR.
3
Orthopaedics and Traumatology, Uskudar University Medical Faculty, İstanbul, TUR.
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Purpose: Arthroscopic capsulolabral repair is a well-established surgical treatment for traumatic anterior
shoulder instability, yielding satisfactory clinical results and enabling a return to sports. After recurrent shoulder
dislocations, not only the glenoid bone but also the labrum, capsule, and anterior glenohumeral ligaments may
be severely damaged. Reconstruction of the labral tissue may strongly contribute to shoulder joint stability when
it is totally absent. In this article, we describe a novel labral reconstruction technique (Duru technique) using the
long head of the biceps tendon (LHBT) in two patients who had normal glenoid bone stock without an existing
labral tissue.
Method: Description of the surgical techniqueWith the patient in the lateral decubitus position, an intra-articular
approach was used through a standard posterior portal (soft spot). Standard diagnostic arthroscopy was
performed with a 300 arthroscope and a pump maintaining pressure at 50 mmHg. Anterior portals were, then,
established using the outside-in technique through a spinal needle as a guide. To increase the healing of the soft
tissue, the anterior section of the glenoid was prepared with an arthroscopic burr and rasp. The anteroinferior
portal (5 o’clock) was, then, opened with the outside-to-inside technique. The pressure was applied downward
with a probe from the anterior portal to ensure a sufficient length of LHBT within the joint for labral reconstruction,
and the LHBT was cut with a punch (from the anteroinferior portal). First, the suture anchor was placed at the level
of 1 o’clock in the location of the biceps and two more suture anchors were placed at 5 o’clock and then, 3 o’clock,
and labral reconstruction was applied. To increase capsular tension, the capsule was sutured to the labral tissue,
particularly the inferior glenohumeral ligament.
Schematic drawing of the surgical technique
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(a) Franceschi type III labral defect; (b) pressure was applied downward with a probe from the anterior portal to
ensure a sufficient length of LHBT within the joint for labral reconstruction, and the LHBT was cut with a punch;
(c) to ensure capsular tension, the capsule was sutured to the labral tissue; (d) the anchor was placed at the level
of 1 o’clock in the location of the biceps and two more anchors were placed at 5 o’clock, and then, 3 o’clock, and
labral reconstruction was applied; (e) postoperative intraarticular view. LHBT: long head of the biceps tendon.
Results: At six months of follow-up, both patients MRI showed the LHBT was tightly fixed to the glenoid. The CSS
was 92 in case 1 and 100 in case 2.
Postoperative MRI images of case 2

(a) An axial image showing totally fixed LHBT to glenoid; (b) a magnification view of MRI showing the LHBT in the
glenoid (red arrow) and anchor (green arrow). LHBT: long head of the biceps tendon.
Conclusion: In conclusion, this technique can be a useful option, particularly in cases where the labral tissue has
been lost or thin in primary or revision surgery. Additionally, length can be obtained from the LHBT that will wrap
360° around the labrum thus posterior labrum can be reconstructed if needed.
Keywords: shoulder dislocation, shoulder instability, duru technique, laterjet, long head of biceps tendon
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S-23
RADİUS BAŞ KIRIĞI NEDENİ İLE RADİUS BAŞI PROTEZİ YAPILAN HASTALARIMZIN SONUÇLARI
Mete GEDİKBAŞ1, Mehmet Burtaç EREN2, Recep KURNAZ3, Murat AŞÇI3, Taner GÜNEŞ3
Turhal Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Tokat
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Tokat
3
Eskişehir Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Eskişehir

1

2

Amaç: Çalışmamızda izole veya kapitellum ve koronoid process kırığının eşlik ettiği Mason Tip III ve Tip IV radius
başı kırığı nedeniyle radius başı protezi yapılmış olan hastalarımızın ortalama 8 yıllık dönemde ki klinik ve
radyolojik sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: 2011 ile 2018 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniği ile Eskişehir Acıbadem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde radius baş protezi rekonstrüksiyonu
gerçekleştirilmiş hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Ameliyattan önce veya sonraki dönemde dirsek kırığı
nedeniyle operasyon geçirmiş ve çalışmaya katılmayı kabul etmeyen hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmaya
başlamadan önce hastaların cerrahi tarafları, cinsiyetleri, eşlik eden yaralanmaları, kırık tiplerini içeren form
oluşturuldu ve kayıt altına alındı. Yapılan son muayenelerinde hastaların klinik değerlendirmeleri Mayo Elbow
Performance Score (MEPS) ve Quick Disabilities Arm Shoulder Hand Score (qDASH) kullanılarak yapıldı.
Bulgular: Çalışmamıza dahil edilen 14 hastanın dokuz tanesi erkek beş tanesi kadındı. Ortalama yaş 45,9(27-76)
idi. Dokuz hasta sağ, beş hasta sol dirseğinden geçirdiği kırık sonrasında opere edilmişti. Kırık tipleri incelendiğinde
10 hastanın Mason Tip III, dört hastanın Mason Tip IV kırık olduğu görüldü. Ortalama takip süresi 93,3 (72-126)
aydı. Son kontrolde ortalama fleksiyon 132 dereceydi, ekstansiyon ortalama 7 derece kısıtlıydı. Supinasyon 41,5
derece olarak bulunurken pronasyonu 42 dereceydi. 2 hastada protez çevresinde radyolusen alan olduğu görüldü.
1 hastaya ameliyatın 5. Yılında revizyon yapılmıştı. Heterotopik ossifikasyon izlenmedi. Fonksiyonel incelemeler
MEPS ve QDASH skorları kullanılarak yapıldı. Ortalama QDASH 16,7 (4,5-36), MEPS 87,5 (70-100) olarak bulundu.
Dört hastada izole Radius baş kırığı, beş hastada koronid kırığı, dört hastada ise eşlik eden kapitellum kırığı
mevcuttu.
Ameliyat Sonrası Radyolojik İnceleme

Mason Tip III radius baş kırığı ve eşlik eden kapitellum kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastamızın ameliyat sonrası
9. yılındaki dirsek AP ve Lateral grafisi
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Ameliyat Sonrası Klinik Fotoğraf

Mason Tip III radius baş kırığı ve eşlik eden kapitellum kırığı nedeniyle ameliyat edilen hastamızın ameliyat sonrası
9. yılındaki dirsek eklem hareket açıklığını gösteren klinik fotoğrafı
Sonuç: Humeroradial eklem dirsek ekleminin lateral kolonunu oluşturmakta ve aksiyel ve valgus yüklenmesine
karşı stabilizasyona katkı sağlamaktadır. Radius başının sağlam olması medial kollateral ligament yaralanması
olan olgularda stabilitede esas görevi üstlenmektedir. Radius başının kompleks kırıklarında osteosentez yapılması
malunion ve dirsek sertliği ile sonuçlanabilir. Radius başının kanlanması radius boyun düzeyinden çıkan terminal
dallarla retrograd akımla olmaktadır. Kırık sonrasında dolaşımın bozulması nedeniyle erken dönemde redüksiyon
kaybı ve osteolizis meydana gelebilir. Osteosentezin mümkün olmadığı çok parçalı kırıklarda artroplasti seçeneği
ön plana çıkmaktadır. Radius başı protezinin revizyon oranı %0-29 aralığında çeşitli yayınlarda bildirilmiştir.
Radius başı protezi boşluk doldurucu etkisi ile dirsek biyomekaniğini restore etmektedir. Uzun dönemde başarılı
olması dirsek biyomekaniğinin korunması ve sekonder dejeneratif değişikliklerin önlenmesi açısından önemlidir.
Sonuçlarımız orta dönemde radius başı protezinin kabul edilebilir sonuçları olduğunu göstermiştir. Daha geniş
serili uzun dönemli takip sonuçlarının bildirildiği çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Radius baş kırığı, Mason Tip 3, Mason Tip 4, Radius baş protezi
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S-24
HUMERUS ALT UÇ KIRIĞI AÇIK REDÜKSIYON İNTERNAL FIKSASYON CERRAHISINDE
ULNAR SINIR ANTERIOR TRANSPOZISYON HASTALARININ GABEL-AMADIO SKORLARININ
DEĞERLENDIRILMESI
Cem Albay1, Deniz Kargın1
1

M.S. Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Kübital tünel sendromuna bağlı ulnar sinir tuzaklanama bulguları varlığında ulnar sinirin anteriora
transpozisyonu (USAT) semptomların azaltılmasında uygulanan etkili bir yöntemdir. Humerus alt uç kırıklarının
Açık Redüksiyon İnternal Fiksasyonu (ARİF) sırasında da implantların ve kal dokusunun bası etkisinden sakınmak
üzere Ulnar sinir eksplorasyonu ve USAT uygulanmaktadır. Bununla birlikte USAT’ın ARİF sonrası rutin uygulanması
gerekliliği konusunda yayınlar tutarsızlık göstermektedir. Daha önceki çalışmalarda ARİF sonrası ulnar sinir hasarı
değerlendirmesi retrospektif olarak; puanlama içermeyen, bir evreleme sistemi olan McGowan skalasına göre
yapılmıştır. Çalışmamızda humerus alt uç kırığı nedeniyle ARİF uygulanan hastaların dosyaları retrospektif olarak
taranmış; McGowan skalasına ek olarak; aslen kübital tünel sendromu gevşetme cerrahisi sonrası sinir etkilenimini
değerlendirmek üzere kullanılan Gabel-Amadio skorlaması da hastalara uyarlanarak; USAT uygulanan ve ulnar
sinirin oluğunda bırakıldığı hastalarının sonuçlarını sunmak amaçlanmıştır.
Yöntem: 2017- 2021 yılları arasında hastanemizde humerus alt uç kırığı nedeni ile ARİF uygulanan 14-65 yaş
aralığında yer alan hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Preoperatif nörovasküler muayenesi doğal olan,
ameliyat sonrası takiplerinde dosyaları motor etkilenim, duyu etkilenimi ve ağrı mevcudiyeti bakımından eksiksiz
doldurulmuş USAT uygulanan 10 erkek 10 kadın ile USAT uygulanmayan 10 erkek 10 kadın çalışmaya dahil edildi.
Daha önceden ulnar nöropati bulgusu belirtmiş olan hastalar ile preoperatif nörolojik defisit saptanan hastalar
ve tekrarlayan cerrahi öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar kırığa bağlı eklem hareket açıklığı ve
dirsek performans skorlamalarına göre değil ulnar sinir etkilenimini gösteren McGowan skalası ve Gabel-Amadio
skorlamasına göre değerlendirildi.
Bulgular:USAT uygulanan 7 hastada, USAT uygulanmayan 3 hastada postoperatif ulnar sinir hasarı bulguları
saptandı. USAT uygulanan grupta 4 hastada McGowan evre 1, 3 hastada evre 2 ulnar sinir hasarı saptandı. USAT
uygulanmayan grupta ise 2 hastada evre 1, 1 hastada ise evre 2 ulnar sinir hasarı bulgusu saptandı.
Erken postoperatif dönemde tüm hastaların (n=40) Gabel-Amadio skoru 8,43 (±1.08); tüm USAT grubunun
(n=20) skoru 8.05 (±1.356), USAT uygulanmayan tüm hasta grubunun (n=20) skoru 8.8 ±0.52 idi (p=0.027). Ulnar
sinir hasarı gelişen hastalar ele alındığında tüm ulnar sinir hasarı hastalarının skoru (n=10) 6.70 (±0.823), USAT
uygulananların (n=7) skoru 6,29 (±0.488), USAT uygulanmayanların (n=3) skoru 7.67 (±0.577) idi (p=0.004).
Postoperatif 6-9. ay takiplerinde ise tüm hasta grubunun (n=40) skoru 8.80 (±0.405), tüm USAT uygulananların
skoru (n=20) 8.7 (±0.47), tüm USAT uygulanmayanların (n=20) skoru ise 8.9 (±0.308) idi (p=0.120). Postoperatif
6-9. Ayda tüm Ulnar sinir hasarı gelişen hastaların (n=10) skoru 8.20 (±0.422); USAT(+) grubunun (n=7) skoru
8.14 (±0.378); USAT(-) grubunun (n=3) skoru 8.33 (±0.577) idi (p=0.545). Hastaların 9-12. ay kontrollerinde hem
USAT uygulanan, hem de uygulanmayan grubun tamamında ulnar sinir hasarı bulgularının tamamen gerilediği
saptandı.
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Sonuç: USAT’nin erken dönemde ulnar sinir lezyonlarında McGowan evre 1 ve 2 düzeyinde artışa sebep olduğu,
geç postoperatif dönemde ise iki grup arasında fark olmadığı görülmektedir. Bu durum USAT uygulaması için
ulnar sinire daha fazla eksplorasyon uygulanması, sinirin daha fazla travmaya maruz kalması ve vaskülarizasyonun
etkilenmesine bağlanabilir. Erişkin distal humerus kırıkları cerrahi tedavisinde rutin USAT uygulanmasının gereksiz
olduğunu, ancak preoperatif dönemde de ulnar nöropati bulguları olan hastalar ile ulnar sinirin implanta bağlı
basısının ameliyat esnasında gözle görüldüğü hastalarda uygulanabileceğini ve ARİF sonrası ulnar sinir hasarı
gelişen hastalarda takipte Gabel-Amadio Skorunun dokümante edilmesinin faydalı olabileceğini düşünüyoruz.
Bununla birlikte humerus alt uç kırıklarının farklı alt tiplerinin ayrı ayrı incelendiği, daha yüksek hasta sayısı içeren
ve prospektif dizayn edilmiş yeni çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: humerus alt uç kırığı, sinir transpozisyonu, ulnar sinir
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S-25
DİSTAL HUMERUS EKLEM İÇİ AO/ASIF C TİPİ KIRIK NEDENİYLE AMELİYAT EDİLEN HASTALARIN
FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Yunus OKLU1, Mustafa KARAKAPLAN2, Okan ASLANTÜRK2, Kaidir ERTEM2
1

Şehit Rıdvan Çevik devlet hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Erciş, VAN
İnönü Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Malatya

2

Amaç: Çalışmamızda distal humerus AO/ASIF (Arbeitsgemeinschaft für osteosynthesefragen/Association for
the Study of Internal Fixation) C tipi kırık nedeniyle ameliyat edilen hastaların fonksiyonel sonuçları ve sonuçları
etkileyen faktörler değerlendirilmiştir
Yöntem: Ocak 2009–Mayıs 2020 arasında AO/ASIF C tipi kırık nedeniyle ameliyat edilen 47 hastanın; yaralanma
mekanizması, kırık tipi, cerrahi yöntem, plak yerleşimi, rehabilitasyon süreci, osteoartrit gelişimi ve heterotopik
ossifikasyon varlığı, eklem hareket açıklığı, kavrama ve çimdikleme güçleri ölçüldü. Sonuçlar hızlı DASH (Kol,
Omuz ve Dirsek Sorunları) ve MAYO dirsek performans skorlama anketleri ile değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, plak
tipi, ameliyat öncesi bekleme zamanı, yaralanma şekli, kırık alt tipleri, ekstremitenin dominant olup olmaması ve
komplikasyon varlığının fonksiyonel sonuçlar üzerindeki etkileri araştırıldı.
Bulgular: Yaş ortalaması 43,7 olan 29’u erkek, 18’i kadın hastanın ortalama takip süresi 73,2 aydı. Kırıkların 13’ü
(%27,7) düşük enerjili, 34’ü (%72,3) yüksek enerjili travma, 20’si sağ, 27’si sol dirsekte meydana gelmişti. AO/ASIF’a
göre 4 C1, 12 C2 ve 31’i C3 idi. 15’inde açık kırık, 18 hastada ise ek kırıklar mevcuttu. Başvurudan ameliyata kadar
geçen süre ortalama 6,1 gün, ortalama cerrahi süre 172,1±50,7 dakikaydı. Hastaların 38’ine olekranon osteotomisi
uygulanmış; 27’si Chevron, 11’i düz osteotomiydi. Hastaların 30’unda 90-90, 7’sinde 180-180, 2’sinde stabiliteyi
artırmak için üçüncü bir plak, 2’sinde Y plak, 2’sinde sadece lateral, 2’sinde medial plak lateral tarafta vida ile
osteosentez uygulandı. Bir hastada Kirschner telleriyle, diğer bir hastada ateşli silah yaralanması sonrası eksternal
fiksatörle nihai tedavi sağlandı. Ortalama immobilizasyon süresi 5,1 hafta, fizik tedaviye başlama süresi 7,2 hafta,
kaynama süresi 8,9 hafta idi. Hastaların 22’sinde (%46,8) (C1 tipinde 1, C2’de 4, C3’de 17) komplikasyon görüldü.
16 hastada sinir ile ilgili komplikasyon mevcut iken 10 hastada olekranon tespitine bağlı komplikasyon görüldü.
Hastaların takipleri esnasında 35’ine ek cerrahi girişim uygulandı. Ortalama ekstansiyon kaybı 17,2°, fleksiyon
kaybı 16°, ortalama eklem hareket açıklığı 120°, ortalama supinasyon kaybı 6,4°, pronasyon kaybı 3,2° olarak
ölçüldü. Çimdikleme gücünde fark yok iken kavrama gücü anlamlı olarak azalmıştı. 25’inde osteoartrit, 22’sinde
heterotopik ossifikasyon saptandı. Ortalama hızlı DASH 15,1, MAYO skoru 88,4 puandı. Hastaların %91,5’inde iyi
veya çok iyi sonuç elde edildi.
Örnek olgu
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Şekil 1: Örnek olgunun görüntüleri. (a) preop. AP graﬁ, (b) preop. lateral graﬁ, (c/d/e) preop. 3D BT görüntüleri,
(f/g) intraop fotoğraf, (h) postop. AP graﬁ, (ı) postop lateral graﬁ, (j/k) fonksiyonel sonuç.
MAYO sonucunun hastalara göre dağılımı

Çok iyi
İyi
Orta
Kötü
Toplam

Sayı

Yüzde

27
16
1
3
47

57.4
34,0
2,1
6,4
100,0

Geçerli
yüzde
57,4
34,0
2,1
6,4
100,0

Toplam
yüzde
57,4
91,5
93,6
100,0

Hastaların %91,5’inde iyi veya çok iyi sonuç elde edildi.
Sonuç: Sonucunu etkileyen en önemli faktörler iyi anatomik redüksiyon, yeterli ve sıkı bir tespittir. Ameliyat öncesi
bekleme süresinin fonksiyonel sonuçlar üzerinde etkisi olmadığından ameliyat için aceleci davranmamak ve iyi bir
preoperatif planlama yapmak gerekmektedir. Yaş, kırık tipi, ek hastalık, ek kırık varlığı sonuçları etkilememektedir.
Cerrahi yaklaşım olarak posterior insizyon ve olekranon osteotomisi birincil yaklaşım tercihi olmalıdır. Düzgün
yapıldığı taktirde transvers osteotomi ile chevron arasında fark bulunmamaktadır. Ulnar sinirin rutin anteriora
transpozisyonu komplikasyonları önlememektedir ve yapılmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: C tipi kırık, Fonksiyonel sonuç, Dirsek, Radyolojik sonuç
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S-26
MASON TİP 3 RADİUS BAŞI KIRIKLARINDA ÇAPRAZ BAŞSIZ VİDA TESBİTİ İLE PLAK VİDA
TESPİTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Osman Orman1, Mehmet Baydar1, Kahraman Öztürk1
1

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Mason Tip 3 Radius başı kırıkları; radius baş ve boynunu içeren ayrışmanın olduğu kırıklardır. Hotchkiss
ve ark. Mason sınıflamasına yaptıkları modifikasyonda tip 3 kırıkları “radyolojik ve intraoperatif olarak yapılan
değerlendirmede tesbiti mümkün olmadığı için” eksizyonu önerilen kırıklar olarak tanımlamışlardır. Buna karşın
radius başı eksizyonu intraosseöz membran sorunları, distal radioulnar eklem insitabilitesi, pozitif ulnar varyans
ve el bileği ağrısı sorunlarıyla sonuçlandığı için önerilmemektedir. Bu sebeple radiusun uzunluğunun, radius başı
tespit ya da protezle sağlanması daha tatminkar sonuçlandığı belirtilmektedir. Mason tip 3 kırıklarında tespitinde
K-teli, başsız kanüle vida ve mini plak tek tek ya da kombine kullanımı tariflenmiş. Biyomekanik çalışmalarda,
plak vida tespitinin çapraz vidalamadan daha stabil olduğu saptanmış olsa da plak profilinin kalın olması eklem
hareket kısıtlılığına sebep olabileceği bildirilmiştir. Buna karşın, bu iki tekniği klinik sonçlarını birbiriyle karşılaştıran
çalışma bilindiği kadarıyla bulunmamaktadır. Çalışmamızın amacı Mason tip 3 kırıkların tedavisinde çapraz vida
tekniğinin plak-vida tesbiti tekniğiyle karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Ocak 2012- Ocak 2020 yılları arasında kliniğimizde Mason tip 3 radius başı kırığı nedeniyle tedavi edilen
hastalar geçmişe yönelik olarak incelenmiştir. Çapraz başsız kanüle vida tesbiti veya plak vida tesbiti uygulanan
hastalar bulunmuştur. Hastaların demografik bilgileri, radius başı kırığına eşlik eden diğer yaralanmalar, dirsek
eklem hareket açıklıkları, DASH skorları, komplikasyonlar ve uygulanmış ek cerrahilerin bilgileri toplanmıştır.
Bulgular: On iki hastaya çapraz vidalama, 15 hastaya plak vida tesbiti uygulandığı saptandı. İki grubun dirsek
hareket açıklığı benzerdi (sagital plan p: 0.07), rotasyon p: 0.08). DASH skoru çapraz vidalama tekniğinde
daha düşüktü (p: 0.03). Hastalarda radius başı kırığına eşlik eden yaralanmalar, komplikasyonlar ve ek cerrahi
gereksinimleri benzerdi (p:0.12, p: 0.48, p:0.26). Bu sonuçlara ek olarak radius başı kırığına eşlik eden başka
yaralanmları olan hastaların rotasyon hareket açıklıklarının daha düşük olduğu gözlenmiştir (p: 0.049).
figure 1
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Plak-vida tesbiti uygulanmış hastanın ameliyat öncesi (A-B) ve sonrası (C-D) ön arka ve yan radyografileri
figur 2

Çapraz başsız kanüle vida uygulanmış hastanın ameliyat öncesi (A-B) ve sonrası (C-D) ön arka ve yan radyograﬁleri
Sonuç: Çapraz başsız kanüle vidala tespit tekniği ile plak vida tespit tekniği benzer hareket açıklıkları sağlamıştır.
Buna karşın günlük aktivitelerin yapılmasında çapraz vida uygulanan hastaların daha memnun olduğu
gözlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Ön kol rotasyonu, Radius başı protezi, Sert dirsek, Radius başı eksizyonu
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S-27
DİRSEK TAŞIMA AÇISININ SKAFOİD KIRIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
Ahmet ÖZTERMELİ1, Nazım KARAHAN2
1

Gebze Devlet Hastanesi
Çorlu Devlet Hastanesi

2

Amaç: Skafoid karpal kemikler içerinde en sık kırılan kemiktir. En sık görülen skafoid kırık mekanizması ise eli
açık bir şekilde yere düşmedir. El bileği dorsifleksiyonda pronasyonda ve ulnar deviasyonda iken aksiel yük artışı
skafoid kırığına neden olur. Oluşan bu aksiel yükün, dirsek taşıma açısı değişmesiyle yönünü ve şiddetini değiştirip,
skafoid kırığına etki edip etmeyeceğini araştırdık
Yöntem: Gebze Fatih Devlet Hastanesinde 2019- 2021 yılı içerisinde poliklinik başvurusu yapmış, son 5 yıl içinde
radyografik olarak da onaylanmış, skafoid orta hat kırığı tanısı almış olan ve dirsek ekstansiyondayken avuç içine
düşme hikayesi alınan 40 hasta çalışmaya alındı (grup 1). Dışlayıcı kriterler; romatizmal hastalığı olan hastalar,
üst ekstremitesinde artroz, ilave kırık, eklem hareket kısıtlılığı ve/veya laksisitesi ve tömür tanısı olan hastalar,
iskelet gelişimini tamamlamamış hastalar çalışmaya dahil edilmedi. . Aynı dışlama kriterleri uygulanmış ve üst
ekstremitede kırık tanısı almamış rastgele seçilmiş 40 hasta da kontrol grubu olarak kabul edildi (grup 2).Bu
hastalarda gonyometre yardımı ile dirsek taşıma açısı ölçümü yapıldı. Ayrıca anteroposterior ve lateral el bileği
grafilerinde, radial inklinasyon, radial uzunluk, volar eğim açıları ve ulnar varyans ölçümleri yapılıp kaydedildi.
Radius distal grafisinde ölçümler

1 A/Radial inklinasyon ölçümü, B/volar eğim ölçümü,C/negatif unar varayns gösterimi.D/Radial uzunluk ölçümü
Bulgular: Tüm ölçümlerin değerleri tablo 1 de gösterilmiştir.Grup 1 de hastaların 26’si erkek 14’ü kadın idi,
grup 2 de ise 29’u erkek 11’i kadın idi. Yaş ve cinsiyet açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmamıştır (p> 0.05)Dirsek taşıma açısı ölçümlerinde grup 1 ve grup 2 arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmadı (p> 0.05). Kadınlar ve erkekler ayrı ayrı değerlendirildiğinde kadınlarda; grup 1 de taşıma açısı grup 2
den istatistiksel olarak daha düşük olarak bulundu ancak erkeklerde grup 1 ile grup 2 arasında istatistiksel olarak
anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p: 0.04, p: 0.213).Volar eğim ve radial inklinasyon ölçümlerinde grup 1 ve grup
2 arasında anlamlı fark bulunmadı ( sırasıyla p: 0.814, p: 0.678). Radial uzunluk ölçümünde grup 1 istatistiksel
olarak grup 2 den anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p : 0.0001). Ulnar varyans değerleri ise gruplar arasında
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istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ( p: 0.468) (tablo 2). Demografik verilere göre el bileği rayolojik
ölçümlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır ( p> 0.05).
Gruplar arasında ölçümlerin karşılaştırılması
Grup 1
(n:40)
Taşıma açısı 165.2±6.25
Volar eğim 13.6±4.41
Radial inkli25.07±2.94
nasyon
Radial yük15.33±1.84
seklik

Grup 2
(n:40)
165.8±5.29
13.21±2.67

p değeri
0.100
0.814

24.56±2.44

0.678

12.10±1.18

0.0001

Sonuç: Kadınlarda dirsek taşıma açısının kırık grubunda daha düşük bulunması dirsek valgus açısının azalması ile
düşme esnasında skafoidde oluşan aksiyel yükün artması ile ilişkili olabilir. Ancak bu verinin daha fazla çalışma ile
desteklenmesi gerekmektedir. Ayrıca daha önceki çalışmalara benzer şekilde skafoit kırığı olan hastalarda radial
yükseklik daha fazla gözlemlenmiştir. Ancak çalışmamızda literatürden farklı olarak radial inklinasyon, volar eğim
ve ulnar varyans ile skafoid kırığı arasında ilişki bulunmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Taşıma açısı, radial inklinasyon, radial yükseklik, volar eğim, skafoid
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S-28
DİRSEK ÇIKIKLARINDA KOLLATERAL LİGAMAN TAMİRİ: ORTA-UZUN DÖNEM SONUÇLAR
Murat Aşçı1, Recep Kurnaz1, Taner Güneş1
Acıbadem Eskişehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

1

Amaç: Basit dirsek çıkıkları genellikle konservatif yöntemlerle tedavi edilmektedir. Genç, aktif hastalardaki basit
çıkıkların bir kısmı ve kompleks dirsek çıkıklarının büyük çoğunluğu kronik instabilite ile sonuçlanabilmektedir. Bu
problemi önleyebilmek için iyi bir kollateral ligaman tamiri yapmak gerekmektedir. Bu çalışmada akut kompleks
dirsek çıkıklarında kollateral ligaman tamirlerinin orta ve uzun dönemdeki klinik ve fonksiyonel sonuçlarını
bildirmeyi amaçladık.
Yöntem: 17 erkek, 6 kadın toplam 23 hastanın 24 dirseğine kompleks dirsek çıkığı tanısıyla primer kolateral
ligaman tamiri uygulandı. Ort. yaş 33,4 (12-52) idi. 10 dirsekte radius başı kırığı, 5 dirsekte koronoid kırığı, 3 dirsekte
medial epikondil kırığı, 2 dirsekte önkol diafizer kırığı ve 3 dirsekte ise olekranon kırığı eşlik eden yaralanmalardı.
4 hastaya radius başı protezi uygulanırken, 6 radius başı kırığına plak-vida ile tespit yapıldı. 4 koronoid kırığı
vida ile tespit edilirken tip 1 olan 1 koronoid kırığına tespit uygulanmadı. Kırıkların tespitini takiben stabilite
yönünden muayene yapıldı. İnstabilite görülen tüm hastalara çapalar kullanılarak kollateral ligaman tamirleri
yapıldı. Tüm hastalarda lateral kollateral ligaman tamiri yapılırken, 6 hastaya medial kollateral ligaman tamiri de
yapıldı. Ameliyat sonrası son kontrolde eklem hareket açıklığı, ağrı, stabilite, hasta memnuniyeti ve Mayo dirsek
performans skorlaması yönünden hastalar değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama takip süresi 73 ay(15-113) idi. Tüm hastalarda dirsek eklemleri stabil idi. Ortalama Mayo dirsek
performans skorlaması 93.35(70-100) idi. 14 dirsekte mükemmel, 9 dirsekte iyi ve 1 dirsekte de orta sonuç elde
edildi. Ortalama dirsek hareket açıklığı 133 derece idi. Radyolojik olarak 2 dirsekte artroz geliştiği görüldü. Stres
grafilerinde açılma miktarları karşı taraf ile karşılaştırıldığında anlamlı bir fark bulunmadı. 7 hastada hafif düzeyde
ağrı şikayeti mevcuttu. Komplikasyon olarak 2 hastada düğüm irritasyonu ve 6 hastada tip 1 heterotropik
ossifikasyon gözlendi.
Sonuç: Kompleks dirsek çıkıklarında kollateral ligaman tamirlerinin durumu iyi değerlendirilmeli ve eklem
stabilitesini sağlamak için mutlaka tamir edilmelidir. Tamir için kullanılan çapalar bağların iyileşmesi sırasında
yeterli destek sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: dirsek çıkığı, instabilite, bağ tamiri
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S-29
KOMPLEKS 1/3 PROKSİMAL HUMERUS ŞAFT KIRIKLARINDA GENİŞLETİLMİŞ DELTOPEKTORAL
YAKLAŞIM SONUÇLARIMIZ
Tarık ALTUNKILIÇ1, Bünyamin ARI1
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Amaç: Kompleks 1/3 proksimal humerus şaft kırıklarında genişletilmiş deltopektoral yaklaşım ile uyguladığımız
plak-vida ile osteosentez tedavisinin sonuçlarını sunmayı amaçladık.
Yöntem: Bu çalışmamızda kliniğimize travma sonrası gelişen kompleks 1/3 proksimal humerus şaft yerleşimli
kırık nedeni ile başvuran hastalar dahil edildi. Tek başına proksimal humerus ve humerus şaft kırığı olan hastalar
ve distal humerus kırığı olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalarımıza genişletilmiş deltopectoral yaklaşım
ile radial sinir eksprole edilerek plak-vida ile osteosentez uygulandı. Çalışmaya katılan hastalarımız tam kaynama
sağlandıktan sonra muayene edildi. Eklem hareket açıklıkları (EHA) , Constant Murley skoru ve vizüel ağrı skoru
(VAS) not edildi. Komplikasyonlar kaydedildi.
Preoperatif direk grafi

Kompleks 1/3 proksimal humerus şaft kırığı preoperatif direk grafi

76

Genişletilmiş Deltopektoral yaklaşım intraoperastif görüntüsü

Genişletilmiş Deltopektoral yaklaşım intraoperastif görüntüsü Radial sinirin eksprolasyonu
Bulgular: Çalışmamıza 3’ ü kadın 6’ sı erkek 9 hasta dahil edildi . Ortalama yaş 45.4 idi. 5 hastanın sağ omuzu,
4 hastanın sol omuzu etkilenmişti. 5 hastada basit travma, 4 hastada da yüksek enerjili travma sonrası kırık
gelişmişti. Hastalarımızın hepsinde ortalama 3 ayda tam kaynama olduğu tespit edildi. Tam kaynama sonrası
yapılan muayenelerinde EHA herhangi bir kayıp saptanmadı. Constant Murley skorlarının ortalaması 92.4, VAS
ortalaması 1.6 olarak tespit edildi. Hastalarımızın 2’ sinde tedavi sonrasında radial sinir paralizisi gelişti. Bu iki
hastamızda 3.ayda konservatif tedavi ile radial sinir lezyonlarının tam olarak iyileştiği saptandı.
Sonuç: Çalışmamızda genişletilmiş deltopektoral yaklaşım ile radial sinir ekprole edilerek uygulanan tedavilerin
kompleks 1/3 proksimal humerus şaft kırıklarında güvenli ve etkili bir tedavi yöntemi olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Proksimal humerus şaft, Deltopektoral yaklaşım, Radial sinir paralizi
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S-30
DAMAR YARALANMASININ EŞLIK ETTIĞI HUMERUS KIRIKLARININ ORTA DÖNEM SONUÇLARI:
22 HASTANIN RETROSPEKTIF ANALIZI
Mehmet Ersin1, Koray Şahin2, Halil İbrahim Balcı3
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Muş Devlet Hastanesi
3
İstanbul Tıp Fakültesi
1

2

Amaç: Grade 3C açık humerus kırıkları nadir görülen ve yönetimi zor olan acil kırıklardır. Bu çalışmada, damar
yaralanmasının eşlik ettiği humerus kırıklarının orta dönem klinik ve radyolojik sonuçlarını bildirilmeyi amaçlandık.
Yöntem: Çalışmaya en az 1 yıl takip edilmiş toplam 22 hasta dahil edildi. Hastaların yaralanma şekilleri, damar
yaralanmasına eşlik eden sinir yaralanmalarının olup olmadığı, eşlik eden aynı veya diğer ekstremite kırıklarını,
kırık tipini, sinir ve damar yaralanmalarının tamir şeklini not ettik. Tedavi sonrasında erken- geç dönem
komplikasyonları ve komplikasyon oranlarını inceledik. Hastaların dosyalarından MESS skorları tarandı. Hastaların
hepsinin birincil tedavisi eksternal fiksatör ile yapıldı.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 28.9 ± 13.1 yıldı. Hastaların 2’si ağaçtan düşme, 2’si motor kazası, 7’si ateşli
silah yaralanması, 10’u da iş kazasıydı. Hastaların 6’sınde eşlik eden diğer ekstremite kırıkları vardı. Hastaların
hepsinde brakial arter yaralanması varken, 4’ünde ek olarak diğer damar yalanmaları (aksiller arter, radial arter,
ulnar arter) vardı. Hastaların 10‘unda sinir yaralanması tespit edildi. Hastaların 2’sine amputasyon uygulanırken,
erken dönemde 1 hasta da öldü. Brakial arter 4 hastada primer tamir edilirken kalan hastalarda safen grefti
kullanıldı. MESS skorları ortalaması 7’den yüksek olmasında rağmen 2 hasta hariç amputasyon görülmedi.
Sonuç: Grade 3C açık humerus kırıklarının mortalite oranı 0.05 (1/19) iken amputasyon oranı ise 0.1 (2/19)
olarak bulundu. Humerus açık kırıklarını diğer uzun kemiklerin grade 3C açık kırıklarıyla karşılaştırdığımızda
daha iyi sonuçları olduğu görülmektedir. Hastaların MESS skorları yüksek olsa da birçoğunda amputasyona
gerek kalmaması humerus grade 3C yaralanmalarında yüksek skorlara rağmen damar tamirinde ısrarlı olunması
gerektiğini göstermiştir.
Anahtar Kelimeler: Grade 3C Humerus kırıkları, Damar Tamiri
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S-31
FRACTURE LINE AND COMMINUTION ZONE CHARACTERISTICS, AND ROTATOR CUFF
FOOTPRINT INVOLVEMENT IN OTA/AO 11C3 TYPE PROXIMAL HUMERAL FRACTURES
Abdulhamit MISIR1, Sinan OGUZKAYA2, Turan Bilge KIZKAPAN3, Gokay EKEN4, Sebati Baser CANBAZ5
Medicana International Istanbul Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
Bursa Cekirge State Hospital, Department of Orthopaedics and Traumatology, Bursa, Turkey
3
BBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
5
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye

1

2

Purpose: This study aimed to identify fracture characteristics and zones of comminution as well as the relationship
with anatomic landmarks and rotator cuff footprint involvement in OTA/AO 11C3 type proximal humerus fractures.
Method: Computed tomography images of 201 OTA/AO 11C3 fractures were included. Fracture lines were
superimposed to a 3D proximal humerus template, created from a healthy right humerus, after fracture
fragment reduction on 3D reconstruction images. Rotator cuff tendon footprints were marked on the template.
Lateral, anterior, posterior, medial, and superior views were captured for the interpretation of fracture line and
comminution zone distribution as well as to define the relationship with anatomic landmarks and rotator cuff
tendon footprints.
Results: A total of 106 females and 95 males (mean age= 57.5 ± 17.7 [Range, 18 to 101] years) with 103 C3.1, 45 C3.2,
and 53 C3.3 type fractures were included. Fracture extension to the diaphysis and articular surface involvement
were observed in all subgroups. There were different fracture line and comminution zone condensation patterns
on the lateral, medial, and superior humeral surfaces. Tuberculum minus and medial calcar region were significantly
less severely affected in C3.1 and C3.2 fractures than C3.3 fractures. Although the infraspinatus and teres minor
footprints were significantly affected, the supraspinatus footprint was the most severely affected area.
Fİgure 1
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Fracture line (A), comminution zone (B), and heat (C) maps of C3.1 type fractures. a, Lateral view. b, Anterior view.
c, Posterior view. d, Medial view. e, Superior view
Conclusion: Specifically defining the certain differences for repeatable fracture patterns and comminution zones
with rotator cuff footprint and joint capsule relationship in the OTA/AO 11C3 type fractures may help surgeons in
the improvement of the current classification systems and treatment methods.
Keywords: Fracture pattern, Comminution zone, Proximal humerus, OTA/AO 11C3 Type, Map
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S-32
DOES PLATE-SCREW DENSITY AFFECT THE FUNCTIONAL OUTCOMES IN THE TREATMENT OF
PROXIMAL HUMERUS FRACTURES?
Malik Çelik1
1

SBÜ İstanbul Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi

Purpose: The aim of the study is to evaluate the relationship between plate-screw density (PSD), functional
results, and complication rates in the treatment of proximal humerus fractures (PHFs) with proximal humerus
locking anatomical plate (PHLAP).
Method: Consecutive 43 patients (22 females and 21 males) who underwent PHLAP for the treatment of PHF
between 2010 and 2016 were evaluated. AO classifications were used for the classification of fractures. Based
on the biomechanical stability theory of Erhardt et al. the patients were divided into two groups as <60% and
>60% according to the number of screws fixed to the humeral head for the determination of PSD. The patients
were divided into two groups as PSD<60% (n=21) and PSD>60% (n=22) according to the number of screws fixed
to the humeral head for the determination of PSD. Functional results were evaluated using the Constant-Murley
shoulder score (CMS). Radiological evaluation was performed with collo-diaphyseal angle (CDA), varus-valgus
angulation, avascular necrosis, and arthrosis. The groups were compared in terms of demographic characteristics,
functional results, radiological scores, and complications.
Results: The mean age was 54.47±17.43 years and the mean follow-up time was 19,51±5,27 months. Although
the CMS scores of patients with a PSD of over 60% were higher than those below 60%, the CMS score did not
differ statistically. In groups, the mean CDA of the operated shoulder was significantly lower than that of the noninjured side (p = 0.002). Eight patients had varus angulation, whereas two patients had humerus head avascular
necrosis. No significant relationship was observed between PDS and functional scores, radiological results, and
complications
Conclusion: Functional results of PSD>60% is higher than PSD<60% group but there is no statistically difference
between groups according to functional, radiological results, and complications.
Keywords: proximal humeral fractures, proximal humerus locking anatomical plate, plate-screw density,
functional score
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S-33
Akromioklavikuler Eklem Çıkıklarının Hook Plak İle Tedavisinde; Akromial Osteoliz Gelişimi İle Akromion
Tipleri Arasındaki Korelasyon
Bedrettin AKAR1
1

Sakarya Yenikent Devlet Hastanesi. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Amaç: Amaç: Akromioklavikuler (AK) eklem çıkıkları; tüm omuz yaralanmalarının %9-12 ini oluşturan travmalardır.
Genellikle kol adduksiyonda iken omuzun üstüne direkt düşme sonucu oluşmaktadır. AK eklem çıkıklarının
tedavisinde kullanılan Hook plakların; subakromial Osteoliz (SAO) gelişmesindeki rolünü Acromion tiplerine göre
radyolojik olarak değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Yöntem: 2013-2020 yılları arasında Akromioklavikuler çıkık tanısı konan yaş ortalaması 38.5 (19-77)
olan 43 hastaya nötral klavikuler hook plak uygulandı. Glenohumeral artrozu ,scapula kırığı ,klavikula kırığı ve os
acromialesi olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların lateral omuz grafisi ile acromion açısı ölçülerek acromion
tiplemesi yapıldı. 9 hasta tip 1 düz, 21 hasta tip 2 kurve, 13 hasta tip 3 çentikli olarak sınıflandırıldı. Postop 1, 3
ve 6. aylarda bilateral omuz AP grafileri ile değerlendirilen hastalarda subacromial osteoliz varlığı; subacromial
bölgedeki erozyonun şiddetine göre sınıflandırılarak (grade 1:hafif osteoliz ,grade 2: subacromial çökme <2mm,
grade 3: subacromial çökme >2mm ,grade 4 : acromion ayrılması ) akromion tipleri ile korelasyonu analiz edildi.
Akromial açı referans noktaları

A: Akromion posterior köşe B: Akromion anterior köşe E: Akromion merkezi
Bulgular: Bulgular: Tip 1 acromionda nötral hook plak kullanımıyla acromial osteoliz gelişme insidansı tip 2 ve tip
3 acromiona göre istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p=0,003). 21 hastada (% 48.8) farklı derecelerde osteoliz
görülürken, 22 sinde (% 51.2) osteoliz saptanmadı. Tip I de; 1 hasta grade 1, 4 hasta grade 2, 4 hastada ise grade
3 olmak üzere tüm hastalarda osteoliz görülürken tip 2 de; 2 hasta grade1, 4 hasta grade2 ,1 hasta grade 3 olarak
değerlendirildi. 14 hastada osteoliz görülmedi. Tip 3 de ise; 2 hasta grade 1, 2 hasta grade 2, 1 hasta grade 3 osteoliz
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olarak değerlendirilirken 8 hastada osteoliz görülmedi. Grade 4; acromion ayrılması hiçbir hastada görülmedi.
Plak çıkarımını gerektirecek klinik ve fonksiyonel olumsuzluk gelişmediğinden hastalardan plak çıkarılmadı .
Osteoliz oranları

Akromion tiplerine göre Osteoliz oranları
İstatistiksel hasta tablosu
Tip I acromion
Yaş
35,33 ±20,31
Erkek
7--77.78%
Kadın
2--22.22%
Sağ
5--55.56%
Sol
4--44.44%
Rockwood tip III
7--77.78%
Rockwood tip IV
0--0.00%
Rockwood tip V
2--22.22%
Osteoliz yok
0--0.00%
Grade I Osteoliz
1--11.11%
Grade II Osteoliz
4--44.44%
Grade III Osteoliz
4--44.44%
Tek Yönlü Varyans + Ki kare testi.

Tip II acromion
37,81±15,95
15--71.43%
6--28.57%
11--52.38%
10--47.62%
12--57.14%
2--9.52%
7--33.33%
14--66.67%
2--9.52%
4--19.05%
1--4.76%

Tip III acromion
42,00±14,23
9--69.23%
4--30.77%
5--38.46%
8--61.54%
5--38.46%
1--7.69%
7--53.85%
8--61.54%
2--15.38%
2--15.38%
1--7.69%

P
0.623*
0.904+
0.661+

0.418+

0.003+

Sonuç: Sonuç: Sagittal planda hook tipinin; acromion merkezinin posteriorundan geçtiği ve bu bölgedeki
subacromial yüzün konkavabilitesi tip I acromionda yetersiz olduğundan hook’un uç kısmının kaldıraç kuvveti
ile subacromial alana uyguladığı basıncın yüksek olmasına bununda tip I hastalarda acromial osteoliz insidansını
arttırdığını düşünüyoruz. Tip I acromionlu hastalarda nötral hook plak yerine hastanın AK açısına yakın değerlerde
olan 15-20 derecelik açılı hook plakların kullanılmasının akromial osteoliz riskini minumuma indireceğini
öngörüyoruz.
Anahtar Kelimeler: Akromioklavikuler eklem, Osteolizis, Akromion, Cerrahi hook, İnjury
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S-34
AKROMİYOKLAVİKÜLER EKLEM YARALANMALARINDA İZOLE KORAKOKLAVİKÜLER
FİKSASYONUN KLİNİK VE ANATOMİK SONUÇLARI: YETERİNCE STABİL Mİ YOKSA EK
HORİZONTAL TESPİT GEREKLİ Mİ?
Koray Şahin1, Rodi Ertogrul2, Mehmet Kapıcıoğlu3, Ali Erşen4, İsmail Kerem Bilsel3
Muş Devlet Hastanesi
İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
3
İstanbul Bezmialem Vakıf Üniversitesi
4
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

1

2

Amaç: Son zamanlarda cerrahi sonrası devam eden horizontal instabiliteden kaynaklanan kötü klinik sonuçlar
bildirildiğinden akromiyoklaviküler eklem (AK) yaralanmalarının tedavisinde hem horizontal hem de vertikal
planda anatomik redüksiyonun üzerinde durulmaktadır. Bu nedenle AK ekleme ek bir horizontal plan fiksasyonu
önerilmektedir. Ancak horizontal AK eklem instabilitesi ve klinik sonuçlar arasındaki ilişki hakkında halen tartışma
mevcuttur. Bu çalışmanın amacı evre III ve V AK eklem yaralanmalarında artroskopi yardımlı tek korako-klaviküler
tünel (KKT) tekniğiyle uygulanan korako-klaviküler (KK) tespitin sonuçlarını incelemek ve anatomik ile klinik
sonuçlar arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Yöntem: Bu çalışma evre III veya V AK eklem yaralanması tanısıyla artroskopi yardımlı KKT cerrahisi uygulanmış
olan 19 hasta ile yapılmıştır. Bütün hastalar hem klinik hem de radyolojik olarak preoperatif ve postoperatif
değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Klinik sonuç ölçütleri postoperatif ağrı şiddeti ve fonksiyonel sonuçlardan
(Constant skoru, ASES, SSSV) oluşmaktadır. Radyolojik değerlendirmeler ise direkt grafi ve bilgisayarlı tomografi
(BT) kullanılarak yapılmıştır. İlk yaralanma şiddeti ile postoperatif stabilite hem aksiyal hem de koronal planlarda
radyolojik olarak değerlendirilmiştir. Anatomik ve klinik sonuçlar arasındaki korelasyon değerlendirmesi ise
Pearson korelasyon testi ile yapılmıştır.
Figür 1

Erken ve geç dönem anteroposterior omuz direkt grafilerinde korakoklaviküler mesafe ve gevşeme oranının
ölçülmesi
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Figür 2

Aksiyal bilgisayarlı tomografi kesitlerinde akromiyoklaviküler eklemin horizontal stabilitesinin değerlendirilmesi
Bulgular: Son klinik değerlendirmede hastaların ortalama ağrı skoru 1.8±1.8, ortalama ASES skoru 81.0±15.4,
ortalama SV 81.3±19.6 ve ortalama Constant skoru ise 86.3±14.8 olarak bulunmuştur. Ortalama gevşeme oranı
ve AK mesafesi ise sırasıyla %43.5±30.6 ve 4.3±12.4mm olarak tespit edilmiştir. Postoperatif anatomik sonuçlar ile
klinik sonuçlar arasında anlamlı korelasyon görülmemiştir (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları; son görüşlerin aksine ek bir horizontal AK tespitinin tüm yaralanmalar için gerekli
olmadığını ve horizontal instabilite ile klinik sonuçlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığını göstermektedir. Ek
horizontal tespitin hangi yaralanmalar için uygulanacağı belirlenmeli ve endikasyonları netleştirilmelidir.
Anahtar Kelimeler: akromiyoklaviküler eklem yaralanması, korakoklaviküler fiksasyon, horizontal instabilite
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S-35
DIRSEK TAŞIMA AÇISININ LATERAL EPIKONDILIT GELIŞIMI ÜZERINE ETKISI
Hakan YOLAÇAN1, Serkan GÜLER1, Erdem Aras SEZGİN1
1

Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: AMAÇ: Lateral epikondilit dirsek ekleminin en sık görülen yaralanmalarından biridir. Dirseğin lateral
epikondili üzerindeki ağrıyı ve özellikle ekstansör karpi radialis brevisin (EKRB) başlangıç yerindeki aşırı kullanmaya
bağlı yetersizliği tanımlar. Dirsek anatomisi yaralanma için risk faktörüdür. Dirsek taşıma açısı humerus aksı ile
önkol aksı arasındaki açıdır. Normalde 14-16 derece olup cinsiyete göre değişiklik gösterebilmektedir ve dirsek
eklemi fizyolojik valgus pozisyondadır. Çalışmamızın amacı, dirsek taşıma açısının cinsiyet farklılığının gözetilerek
lateral epikondilit gelişimi üzerine etkisinin olup olmadığının değerlendirilmesidir.
Yöntem: YÖNTEM: Çalışmamızda 01.01.2021-01.01.2022 tarihleri arası MR bulgularına göre lateral epikondilit
tanısı konulan 211 kişilik hasta grubu ile MR bulgusu lateral epikondilit açısından negatif olan 113 kişilik kontrol
grubu değerlendirildi. Çalışmada hastane görüntüleme arşivinde dirsek MR kayıtları bulunan 18-65 yaş arası
kişiler değerlendirildi ve çalışmaya dahil edildi. Değerlendirilen üst ekstremitesinde kırık, çıkık ve cerrahi öyküsü
olan hastalar ile romatolojik hastalığı bulunan kişiler çalışmaya dahil edilmedi. Çalışmada hasta grubu ve kontrol
grubunu oluşturan olguların yaş, cinsiyet, taraf ve dirsek taşıma açıları değerlendirildi. Veriler SPSS 26 programı
kullanılarak Independent-Samples T-testi ile 0,05 anlamlılık düzeyine göre değerlendirildi.
Bulgular: BULGULAR: Çalışmaya katılan olguların 157’si kadın 167’si erkek olup ortalama yaş 42.9’dur. Olguların
129’unda sol dirsek 195’inde ise sağ dirsek değerlendirilmiştir. Ortalama dirsek taşıma açısı 14.6 (minimum
7.8, maksimum 23.1) olarak hesaplanmıştır. Çalışma sonucuna göre cinsiyet (p=0.383), taraf (p=0.634) ve yaş
(p=0.189) ile lateral epikondilit arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. Kadınlarda ortalama dirsek taşıma açısı
15.7±3.7, erkeklerde ise 13.5±3.6 olup p<0.05 anlamlılık düzeyine göre cinsiyet ile dirsek taşıma açısı arasında
anlamlı ilişki saptanmıştır. Lateral epikondilit tespit edilen grupta ortalama dirsek taşıma açısı 13.8±3.7, tespit
edilmeyen grupta ise 15.9±3.6 olup p<0.05 anlamlılık düzeyine göre lateral epikondilit tespit edilen grupta dirsek
taşıma açısı anlamlı olarak daha düşük bulunmuştur.
Sonuç: Dirsek taşıma açısındaki azalma yani kubitus varus, lateral epikondilit gelişimine sebep olabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: lateral epikondilit, dirsek taşıma açısı
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S-36
KRONİK LATERAL EPİKONDİLİTTE UYGULADIĞIMIZ AÇIK CERRAHİ TEDAVİNİN ORTA DÖNEM
TAKİPLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ozan Altun1, Osman Çömez1, Yılmaz Ergişi1, Erdi Özdemir1, Adil Ali Özihtiyar1, Uygar Daşar1
1

Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Lateral epikondilit, önkol ekstensor tendonlarının aşırı kullanımı sonucu ortaya çıkan sendrom olarak
adlandırılmaktadır. 40 yaş üzerinde sıklığı artmakla beraber kadın ve erkek cinsiyetin eşit olarak etkilendiği
bilinmektedir. Konservatif tedavi olarak, topikal ve oral non-steroid antiinflamatuar ilaçlar, steroid veya
trombositten zengin plazma(PRP) enjeksiyonu, epikondilit bandı, ultrasonografik tedavi ve egzersizler
kullanılmaktadır. Bu tedaviler kısa ve orta süreçte iyi sonuçlar verebilir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen dirençli
olgularda ise cerrahi tedavi seçenek olarak değerlendirilebilir. Amacımız, bir yıldan uzun süredir şikayetleri olan
ve konservatif tedaviye yanıt vermeyen kronik lateral epikondilit olgularında uyguladığımız açık cerrahi tedavinin
(epikondilektomi + debridman + ekstensor tendon origosunun iki adet düğümsüz anchor ile bölgeye tenodezi)
orta dönem klinik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2021 ile Haziran 2021 tarihleri arasında lateral epikondilit tanısı ile en az 12 ay takip
edilen ve konservatif tedaviye yanıt vermeyen 8 hastaya cerrahi tedavi uyguladık. Hastaların cinsiyet dağılımı
5 kadın 3 erkek şeklinde idi. Hastaların ortalama yaşı 43,5 idi(dağılım 38-58). 6 hastada dominant el tutulumu,
2 hastada dominant olmayan el tutulumu mevcuttu. Hastaların ortalama takip süresi 7,6 ay idi. Hastalar
cerrahi sonrası dönemde Verhaar ve ark. tarafından geliştirilen ölçütlere göre ve “Görsel Analog Skor (VAS)”
larına göre değerlendirildi. Hastalara cerrahi olarak; dejeneratif dokunun eksizyonu + lateral epikondilektomi
+ epikondilektomi bölgesine iki adet düğümsüz anchor ile ekstensor tendon origosunun tenodezi uygulandı.
Cerrahi sonrası dönemde hastalara bir hafta uzun kol atel tespiti uygulandı.
Bulgular: Verhaar ve ark. nın ölçütlerine göre; 5 hasta da mükemmel sonuç (%62.5), 2 hastada iyi sonuç(%25), 1
hastada orta sonuç(%12.5) elde edildi. Cerrahi öncesi ortalama VAS skoru 9.1(Dağılım:8-10) iken, cerrahi sonrası
6. ayda VAS skorları ortalama 2 (Dağılım: 1-4) olarak raporlandı. Ortalama işe dönüş süreleri 45 gün idi. Hiçbir
hastada enfeksiyona rastlanmadı. Bütün hastaların cerrahi sonrası dönemde eklem hareket açıklıkları tam olarak
ölçüldü. Hiçbir hastada cerrahi sonrası nörovasküler komplikasyona rastlanmadı. 7 hasta cerrahi sonrası 6. Ay da
memnun olduğu , 1 hasta ise kısmen memnun olduğu şeklinde geri bildirimde bulundu.
Sonuç: Konservatif tedaviye yanıt alınamayan kronik lateral epikondilit olgularında uyguladığımız açık cerrahi
yöntemimizin orta dönem takiplerinde başarı oranının yüksek olduğu görüldü. Kronik lateral epikondilit
olgularında en iyi cerrahi tedaviyi belirlemek için cerrahi teknikleri karşılaştıran prospektif randomize kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır
Anahtar Kelimeler: Lateral Epikondilit, Epikondilektomi, Verhaar, Cerrahi, PRP
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S-37
LATERAL EPİKONDİLİT KONSERVATİF TEDAVİSİNDE KÖTÜ PROGNOZ İLE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER
Uğur BEZİRGAN1, Yener YOĞUN1, Mustafa ÖZYILDIRAN1, Mehmet ARMANGİL1
1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Lateral epikondilit tanısıyla konservatif tedavi uygulanan hastalarda, kötü prognoz ile ilişkili faktörleri
araştırmak amaçlandı.
Yöntem: Son 1 yıl içerisinde polikliniğimize başvurup lateral epikondilit tanısıyla konservatif tedavi uygulanan,
en az 6 ay takip süresi olan 52 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların ağrı şiddetleri ve dirsek fonksiyonellikleri
“Patient-Rated Tennis Elbow Evaluation (PRTEE)” skorlamasıyla değerlendirildi. Hastaların meslekleri, günlük
çalışma saatleri, antidepresan kullanımı, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara kullanımı sorgulandı.
Bulgular: 1 Ağustos 2020 – 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında lateral epikondilit tanısıyla polikliniğimize başvuran
52 hastaya; dirsek splinti ve Nonsteroid Antiinflamatuar ilaçlar (NSAİİ) ile konservatif tedavi uygulandı. Hastaların
yaş ortalaması 46.79, erkek/kadın oranı 1.08’di. 38 (%73.1) hastanın şikayeti dominant taraftayken, 14(%26.9)
hastanın şikayetinin dominant olmayan tarafta olduğu görüldü. En az 6 aylık takip sonrasında, hastaların 7’si (%13.4)
konservatif tedaviden tamamen fayda gördüklerini belirtirken, 29 hasta (%55.8) tedaviden fayda gördüklerini
ama şikayetlerin düşük şiddette devam ettiğini belirtti. 16 hasta (%30.8) konservatif tedaviden fayda görmediğini
belirtti. Konservatif tedaviden fayda görmeyen 16 hastadan 7’sine enjeksiyon uygulanırken, diğer 9 hastanın tekrar
polikliniğe başvurmadığı görüldü. Hastalar mesleklerine göre iki gruba ayrılıp PRTEE skorları incelendiğinde;
fiziken aktif çalışanlarda ortalama PRTEE 48.31, masabaşı çalışanlarda ortalama PRTEE 31.61 bulundu. Fiziken
aktif olarak çalışanların klinik skorlarının daha kötü olduğu görüldü (p=0.006). Şikayetlerin meslekle ilişkili
olduğunu düşünenlerde ortalama PRTEE değeri 44,63 iken meslekle ilişkisiz olduğunu düşünenlerde bu değerin
26.73 olduğu görüldü (p=0.002). Antidepresan kullananlarda ortalama PRTEE değeri 52,81 iken antidepresan
kullanmayanlarda bu değer 35.6 bulundu. Duygudurum bozukluğuna bağlı antidepresan kullanıyor olmanın
tedavi prognozunu olumsuz etkilediği görüldü (p=0.037). Kadınlarda ortalama PRTEE değeri 46.57 bulunurken,
erkeklerde 32.34 olduğu izlendi (p=0.004). 50 yaş altında ortalama PRTEE değeri 43.33 iken, 50 yaş üstünde 32.29
olduğu bulundu (p=0.017). 50 yaş altı grubun fiziken daha aktif çalışıyor olmasının bu durumda etkili olabileceği
düşünüldü. Sigara kullanımı ve vücut kitle indeksinin PRTEE skorlarıyla korelasyonunun olmadığı görüldü.
Sonuç: Lateral epikondilitin konservatif tedavisinde; fiziken aktif çalışıyor olmak, antidepresan kullanıyor olmak
ve kadın cinsiyet kötü prognoz ile ilişkilidir. Sigara kullanımı ve vücüt kitle indeksinin prognoz üzerine etkisi
görülmemiştir.
Anahtar Kelimeler: kötü prognoz, meslek, antidepresan kullanımı, cinsiyet, lateral epikondilit
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S-38
PROKSIMAL HUMERUS TÜMÖRÜ NEDENIYLE MODÜLER TÜMÖR REZEKSIYON PROTEZI
YAPILAN HASTALARIN FONKSIYONEL SONUÇLARI
Mustafa Onur KARACA1, Mehmet Can GEZER1, Mehmet ARMANGİL1
Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D Ankara , Türkiye

1

Amaç: Çalışmamızın amacı proksimal humerus tümör rezeksiyonu sonrası modüler tümör protezi ile
rekonstrüksiyon yapılan hastaların fonksiyonel sonuçlarını ve komplikasyonlarını incelemektir.
Yöntem: Bu çalışmada 2011 ile 2020 yılları arasında Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde
proksimal humerusun primer malign tümörü yada metastazı sonucu modüler tümör rezeksiyon protezi yapılan
10 hastanın fonskiyonel, klinik ve onkolojik parametreleri incelendi. Modifiye Muskuloskeletal Tümör Derneği
(MSTS) değerlendirme sistemi, American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder Score (ASES), Omuz eklem
hareket açıklıkları, vizuel analog skalası (VAS) ile hastaların ekstremite fonksiyon ve ağrı değerlendirilmesi yapıldı.
Bulgular: Çalışma grubunu oluşturan 4 kadın 6 erkek hastanın 6’sına proksimal humerusta primer kemik tümörü
nedeniyle ( 3’ü Osteosarkom,1’i Ewing sarkom, 2’si Malign mezenkimal tümör)4’üne metastaz nedeniyle ( 1’i
Kolon kanseri 2’si Multiple myelom 1’i Renal hücreli kanser ) modüler tümör rezeksiyon protezi yapıldı. Hastaların
ortalama yaş 47,8 (min:13 - maks:82) idi. Hastalara ameliyat sırasında humerus tipinden itibaren ölçülen rezeksiyon
miktarı ortalama 11.25 cm (maksimum:16 cm minimum:8 cm) idi. Hastaların ortalama takip süreleri 25 aydır. Bu
takiplerde 3 Hastada lokal nüks görülmüştür. Nüks görülen hastaların 2’sinde yara yerinde enfeksiyon gelişmiştir
ancak hiçbir hastada revizyon ihtiyacı olmamıştır. Hastaların ameliyat sonrası ortalama MSTS skorları 26.5, ASES
skoru 51.5 idi. VAS skoru ortalama ameliyat öncesi 8.8 iken ameliyat sonrası 3,2 idi. Omuz eklem hareket açıkları
incelendiğinde ortalama değerleri; fleksiyon açıklığı 39°, ekstansiyon açıklığı 26°,abdüksiyon açıklığı 42,5°,
addüksiyon açıklığı 22,5°, dış rotasyon açıklığı 28,5°, iç rotasyon açıklığı 34° ‘dir. Hastalarımızda eklem insitabilitesi
yada subluksasyon izlenmemiştir.
Sonuç: Proksimal humerus rekonstrüksiyonu ağrının iyi bir şekilde giderilmesini sağlayan ve el becerisini koruyan
bir seçenektir. Omuz fonskiyonunu bir mikar kısıtlansada modüler tümör rezeksiyonu sonrası hastalar günlük
yaşamsal aktivitelerini çoğunlukla başaralı bir şekilde devam ettirmektedir
Anahtar Kelimeler: proksimal humerus, tümör, artroplasti
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S-39
PRİMER OMUZ ARTROZUNDA UYGULANAN TERS OMUZ ARTROPLASTİSİNDE EKSANTRİK
OYMA İLE UYGUN GLENOİD KOMPONENT VERSİYONU ELDE EDİLEBİLİR Mİ?
Vahdet Uçan1, Kerem Bilsel1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi

1

Amaç: Ters omuz artroplastisinde glenoid morfolojinin ameliyat sonrası versiyon üzerindeki etkisini incelemek
Yöntem: 2013-2022 yılları arasında primer omuz artrozu veya rotator manşet yırtığı artropatisi (CTA) nedeniyle
ters omuz artroplastisi (RSA) uygulanmış hastalar retrospektif olarak tarandı. Ameliyat öncesi ve sonrası bilgisayarlı
tomografisi mevcut olan 59 hasta çalışmaya dahil edildi. Greftleme yapılan hastalar çalışma dışında tutuldu. Primer
artroz grubu 19, CTA grubu ise 40 hastadan oluştu. Hastaların ameliyat öncesi glenoid versiyonu ve ameliyat
sonrası glenoid komponent versiyonları Friedman yöntemi ile ölçüldü. Primer artroz grubunda glenoid defektler
Walch sınıflaması ile değerlendirildi.
Glenoid versiyon ölçümü

Freidman yöntemi ile glenoid versiyonunun ölçülmesi
Bulgular: Primer artroz grubunda glenoid tipleri A1 (n=3), A2 (n=2), B1 (n=1), B2 (n=7), B3 (n=5), C1 (n=1)
şeklindeydi. Primer artroz ve CTA gruplarında ameliyat öncesi ortalama glenoid versiyonları sırasıyla 13.2° ve 4.5°
retrovert olarak ölçüldü (p<0.01). Primer artroz ve CTA gruplarında ameliyat sonrası ortalama glenoid komponent
versiyonları sırasıyla 7.1° ve 4.6° retrovert olarak ölçüldü (p=0.09).
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Glenoid tipleri
Glenoid Tipi

Sayısı

A1

3

A2

2

B0

0

B1

1

B2

7

B3

5

C1

1

C2

0

D

0

Primer artroz grubunda Walch sınıflamasına göre Glenoid tipleri
Sonuç: Primer omuz artrozunda uygulanan ters omuz artroplastisinde, glenoid komponentin eksantrik oyma
tekniği kullanılarak yerleştirilmesi ile rotator manşet yırtığı artropatisindekine benzer glenoid komponent
versiyonu elde edilebilmektedir.
eksantrik oyma

eksantrik oyma öncesi klavuz telin konumu
Anahtar Kelimeler: Glenohumeral artroz, Glenoid morfolojisi, Ters omuz artroplastisi, Versiyon, Eksantrik oyma
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S-40
TERS OMUZ PROTEZİNDE SUBSKAPULARİS TENDONUNUN TAMİR EDİLEBİLİRLİĞİNİ
RADYOLOJİK BULGULARA BAKARAK ÖNGÖREBİLİR MİYİZ?
Uğur BEZİRGAN1, Yener YOĞUN1, Orhun Eray BOZKURT1, Mehmet ARMANGİL1
1

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı

Amaç: Bu çalışmada rotator manşet artropatisi nedeniyle ters omuz protezi yapılan hastalarda subskapularis
tendonunun tamir edilebilirliğini preoperatif ve postoperatif radyolojik parametrelerle karşılaştırarak
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Ankara Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji servisine Ocak 2015 ve Şubat 2022 yılları arasında rotator
manşet yırtığı artropatisi nedeniyle ters omuz protezi ameliyatı yapılan hastalar dahil edildi. Travma ile gelen çok
parçalı proksimal humerus kırığına yapılan ters omuz protezi vakaları çalışmadan çıkartıldı. Toplamda 45 hastanın
51 omzu incelendi. 2 farklı ters omuz protezi uygulanan hastaların 43 omzuna inlay ters omuz protezi , 8 omzuna
onlay ters omuz protezi yapıldı. Hastalar preoperatif ve postoperatif omuz AP grafileri ile akromiohumeral
mesafe(AHM), lateral humeral ofset (LHO), rotasyon merkezi,AHM farkı, LHO farkı, rotasyon merkezi farkı,
Hamada sınflaması, subskapularis Goutallier evrelemesi ve vücut kitle endeksi(VKİ) ile sigara kullanımına göre
değerlendirildi. Hastaların preoperatif ve postoperatif akromiohumeral mesafe(AHM) , lateral humeral ofset(LHO)
ve rotasyon merkezi değerleri arasındaki değişim “fark” olarak hesaplandı. İstatistiksel analiz için StataMP13
(StataCorp. Stata Statistical Software:Release 13) programı kullanıldı.
Bulgular: 34’ü erkek ve 11’i kadın olan 45 hastanın ortalama yaşı 74.01’di. 51 omzun 40’ı(%78.43) hastanın
dominant tarafıydı. Toplam 51 omzun 15’inde subskapularis tendonu tamir edilemedi. Onlay protez kullanılan
8 hastanın 6’inde subskapularis kası tamir edilemezken , 2 hastada tamir yapılabildi. İstatistik sonuçlara göre
preoperatif Hamada evrelemesi, preoperatif lateral humeral ofset(LHO) ve LHO farkı, preoperatif ve postoperatif
rotasyon merkezi, rotasyon merkezi farkı, VKİ, sigara kullanımı ile subskapularis tamiri arasında anlamlı bir
ilişki saptanmadı. Onlay ters omuz protezi uygulanan hastalarda subskapularis tamiri, inlay ters omuz protezi
uygulanan hastalara göre anlamlı derecede düşüktü(p<0.05).Preoperatif AHM sınır ‘cut off’ değeri, AHM farkı,
evre 2 ve üstü Goutallier evrelemesi subskapularis tendonunun tamiri açısından istatiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulundu(p<0.05). Preoperatif akromiohumeral mesafe(AHM)’ nin sınır ‘cut-off’ değeri 0.89 santimetre olarak
bulundu.
Ameliyat edilen hastaların dağılımı
Omuz sayısı

Yaş

Erkek/Kadın

Dominant el

İnlay

Onlay

Subskapularis
onarımı
36(%70.58)
73.22(7.44) 8/28(%72.72/%70) 28(%70)
34(%79) 2(%25)
yapılan
Subskapularis
onarımı
15(%29.42)
75.93(7.34) 3/12(%27.28/%30) 12(%30)
9(%21) 6(%75)
yapılmayan
Sonuç: Subskapularis kasındaki yağlı atrofi ile birlikte humerusun distalizasyonu subskapularis tendonu tamir
edilebilirliği açısından olumsuz öngörülen parametreler olarak kabul edilebilir.
Anahtar Kelimeler: distalizasyon, lateralizasyon, subskapularis, ters omuz protezi
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S-41
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA SKAPULA MORFOLOJİSİNİN ROLÜNÜN İNCELENMESİ: EN
KULLANIŞLI PREDİKTÖR HANGİSİ?
Gökhan KARADEMİR1, Onur TUNALI2, Ata Can ATALAR1
1

Acıbadem MAA Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2

Amaç: Skapula morfolojisinin rotator manşet yırtıkları ile ilişkili olduğu bilinmekle birlikte bu ilişkinin
incelenmesinde kullanılan çeşitli radyolojik ölçümler ile çelişkili sonuçlar bildirilmiştir. Bu çalışmada kritik omuz
açısı (CSA), akromial indeks (Aİ), glenoid inklinasyon (Gİ) ve superior glenoid inklinasyon ölçümlerinin (SGİ)
semptomatik tam kat supraspinatus yırtıkları (SSY) ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: 2015 ve 2017 yılları arasında omuz ağrısı yakınması ile başvuran ve manyetik rezonans görüntüleme
ile değerlendirilen 218 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. 40 yaşın altında olan, artrozu olan, glenoid
veya humerus kırığı geçiren veya deformitesi olan, parsiyel SS yırtığı olan, daha önce omuz cerrahisi geçirmiş olan
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. SSY tespit edilen 39 hasta (19 kadın/20 erkek, 15 sol/24 sağ) ile yaş, cinsiyet ve
taraf yönünden eşleştirilmiş yırtık olmadığı tespit edilen 39 hasta (21 kadın/18 erkek, 16 sol/23 sağ) çalışmaya dahil
edildi. Yırtık grubunun yaş ortalaması 52.74±5.49 yıl, kontrol grubunun yaş ortalaması 51.15±5.22 yıldı. Ölçümler
CSA için Moor, Aİ için Nyffeler, Gİ için Maurer, SGİ için Chalmers ve ark. tariflediği teknikler kullanılarak gerçek
omuz AP grafiler üzerinde gerçekleştirildi. Nicel verilerin normal dağılıma uygunlukları Kolmogorov-Smirnov testi
ile sınandı. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında Pearson Ki-Kare testi, gruplardaki ölçümlerin karşılaştırılmasında
bağımsız örneklem t-testi, değişkenler için cut-off belirlemede ise tanı tarama testleri (duyarlılık, özgüllük) ve ROC
Curve analizi kullanıldı. Anlamlılık en az p<0,05 düzeyinde değerlendirildi (SPSS 26.0.0.0 MacOS).
Bulgular: CSA ortalaması yırtık grubunda 35.05±4.09° iken kontrol grubunda 33.06±3.42° idi(p=0.022). Aİ
ortalaması yırtık grubunda 0.7±0.08 iken kontrol grubunda 0.67±0.07 idi(p=0.035). Gİ ortalaması yırtık grubunda
19.97±5.62° iken kontrol grubunda 13.72±6.55° idi(p<0.001). SGİ ortalaması yırtık grubunda 25.13±5.71° iken
kontrol grubunda 25.91±5.81° idi(p=0.552). Gruplar arasında istatistiksel anlamlı farklılık bulunan CSA, Aİ ve Gİ
ölçümlerinin duyarlılık, özgünlük ve cut-off değerleri belirlendi. Buna göre CSA’nın ≥33,45° cut-off değeri için
duyarlılığı %64,12 iken özgünlüğü %64,54 idi(p=0,014). Aİ’nin ≥0,67 cut-off değeri için duyarlılığı %61,54 iken
özgünlüğü %56,4 idi(p=0,031). Gİ’nin ≥17,35° cut-off değeri için duyarlılığı %79,54 iken özgünlüğü %79,51
idi(p=0,001).
Sonuç: Bu çalışmanın bulguları yüksek CSA, Aİ ve Gİ ölçüm değerlerinin SSY ile ilişkili iken SGİ ölçümünün
ilişkili olmadığını desteklemektedir. Bununla birlikte incelenen parametreler içerisinde Gİ ölçümü SSY’nin
öngörülmesinde yüksek duyarlılık ve özgünlük ile ön plana çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Rotator manşet yırtığı, CSA, Gİ, Aİ, SGİ
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S-42
SUBAKROMİYAL SIKIŞMA SENDROMU HASTALARINDA, HASTALIK CİDDİYETİ İLE SİSTEMİK İMMÜNİNFLAMASYON İNDEKSİ ARASINDA BİR İLİŞKİ VAR MIDIR?
Hakan ŞEŞEN1, Mert KARADUMAN1, Caner ÖĞÜK1, İsmail DEMİRKALE1, Murat ALTAY1
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Amaç: Subakromiyal Sıkışma Sendromu (SSS) omuz ağrılarının en sık sebebi olup aktif çalışan kişileri olumsuz
yönde etkileyen ve günümüzde sık karşılaşılan bir patolojidir. Hasara uğramış dokunun devamlı veya kontrolsüz
bası altında kalması kısır bir döngü oluşturur ki bu da tendonda ileri yaralanma ve kronik inflamasyon oluşumuna
zemin hazırlar. Son zamanlarda, tam kan hücresi sayımı parametreleri, kolay ulaşılabilirlikleri ve düşük maliyetleri
nedeniyle birçok inflamatuar hastalıkta tanı ve prognozda yararlı biyobelirteçler olarak kullanılmaktadırlar. Yeni
ve kolay ulaşılabilen bir inflamatuar belirteç olan sistemik immün- inflamasyon indeksinin (SII), (PLT sayısı x
nötrofil sayısı/lenfosit sayısı), birçok sistemik hastalıkta inflamasyonun önemli bir belirteci olduğu gösterilmiştir.
Bununla birlikte, SSS hastalarında SII ile hastalık aktivitesi arasındaki ilişki üzerine yapılmış herhangi bir çalışma
bulunmamaktadır. Oysaki bu hastalarda hastalığın ciddiyetinin belirlenmesi ve cerrahi zamanlama, hastaların
prognozu açısından önemli bir faktördür. Bu nedenle, çalışmamızda SSS’li hastalarda SII düzeyinin hastalık
aktivitesi ile ilişkisini ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: Ocak 2019-Kasım 2021 tarihleri arasında SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde fizik
muayene ve görüntüleme bulgularına göre SSS tanısı alan ve cerrahi tedavi edilen, medikal kayıtlarına ulaşılabilen
ardışık 61 hasta retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Akut ve/veya kronik enfeksiyonu olanlar, otoimmün
hastalığı olanlar, akut ve/veya kronik böbrek hastalığı olanlar, karaciğer hastalığı olanlar, diabetes mellitusu olanlar,
koroner arter hastalığı olanlar, gebeler, malignitesi olanlar, hematolojik hastalığı olanlar çalışmadan dışlandı. Yeni
bir inflamatuar parametre olan sistemik immün-inflamasyon indeksi (SII), operasyon öncesi alınan bazal tam kan
sayımı parametrelerinden hesaplanarak (platelet sayısı× nötrofil sayısı/lenfosit sayısı) elde edilmiştir. SSS hastalık
evresi Neer Sınıflandırılması’na göre yapılmış olup hastalar, Evre1-4 arasında sınıflandırılmıştır.
Bulgular: Çalışmaya dâhil edilen 61 hastanın ortalama yaşı 59.2±10.4 ve hastaların %70.5’i kadındı. %37.7’si evre
2, %34.4 evre 3, %27.9 evre 4 hastalardan oluşmakta idi ve tüm hastalara cerrahi tedavi uygulanmıştı. Hastalık
evresine göre hastalar gruplandırıldığında One-way Anowa testi ile grupların SII ortalama değerleri arasında
istatistiksel anlamlı fark olduğu saptandı. Evre 2 hastaların ortalama SII değeri 665±401, evre 3 hastaların ortalama
SII değeri 745±389, evre 4 hastaların ise 1114±541 idi (p:0,06). SSS evresi ile SII arasında istatistiksel anlamlı orta
düzeyde pozitif korelasyon saptandı (r=0,372 p:0,003).
Sonuç: SSS hastalarında hastalığın ciddiyeti ile SII arasında pozitif bir korelasyon saptanmıştır. SSS hastalarında,
hastalık aktivitesi ve operasyondan fayda görecek hasta popülasyonunu belirlemede; SII elde edilmesi kolay,
ucuz, tekrarlanabilir ve etkili prognostik bir belirteç olabilir. Çalışmamızın sonuçlarını güçlendirmek için; Neer
Sınıflaması ve cerrahi tedavi sonrası hastalık semptomları ile SII arasındaki ilişkiyi araştıran daha geniş bir çalışma
popülasyonuna sahip prospektif, randomize, çok merkezli çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Subakromiyal Sıkışma Sendromu, Neer Sınıflaması, Sistemik İmmün-İnflamatuar İndex
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S-43
1500 HASTA - 7 YIL KLAVIKULA EPIDEMIYOLOJIK VERILERI VE PANDEMI DÖNEMI TREND
DEĞIŞIKLIKLERI
Nezih Ziroğlu1, Mehmet Utku Çiftçi2, Ali Can Koluman2
Beylikdüzü Devlet Hastanesi
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1
2

Amaç: Klavikula kırıkları sık görülür ve tüm kırıkların %2-10’udur.Çocukluk çağının en sık kırığıdır.Sıklıkla omuz
üzerine basit düşmeyle olurken, spor yaralanmaları, doğum travması, trafik kazaları ve yüksekten düşme gibi
yüksek enerjili yaralanmalarla görülebilir. Çoğu konservatif tedavi edilirken, ileri deplase veya parçalanmış kırıklar
cerrahi gerektirebilir.Pandemi dönemi ortopedik alışkanlıkları değiştirmektedir. Moto-kurye sayısının orantısız
artışıyla bazı kırıkların arttığı, ancak kapanma nedeniyle spora bağlı yaralanmaların azaldığı düşünülmektedir.
Ayrıca pandemi koşullarında konservatif tedavi eğilimi artırırken, cerrahiden uzaklaşma eğilimi olmuş olabilir.
Çalışmamızda 2015-2021 yılları arasındaki klavikula kırıkları incelenmiş ve epidemiyolojik veri havuzu
oluşturulmuştur.Kırık mekanizmalarındaki değişim, pandeminin etkisi, pandemide dönemi trendlerinin
incelenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: 01.01.2015-01.01.2021 tarihleri arasında klavikula kırığı tanılı tüm hastalar(1500 hasta) retrospektif
değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, tedavi şekli, travma yılı/günü/mevsimi, ek yaralanmaları/patolojileri,
radyolojik sınıflaması, cerrahiye alınma süreleri ve olası gecikme nedenleri hastane arşivinden alındı. Travma
şekli; düşük enerjili ve aynı seviyeden düşmenin dahil edildiği basit travmalar(1), spor yaralanmaları(2), yüksekten
düşme, trafik kazası gibi yüksek enerjili travma(3) olmak üzere üç grupta incelendi.Hastalar, pandeminin başladığı
2020 yılı ve sonrasıyla, 2019 ve öncesi olarak iki grupta incelendi.Yaş, cinsiyet, sınıflama, travma ve tedavi şekli
verileri toplandı ve pandeminin olası etkileri araştırıldı.
Bulgular: Hastaların 1022’i erkek, 478’i kadındı. 127 hastaya cerrahi ve 1373 hastaya konservatif tedavi
uygulandı(%8.46). 2020 kapanma dönemlerinde kırık sayısında azalma(202) görülürken, 2021 yılında(375) motokurye sayısında artış ve kapanmaların azalmasıyla ciddi artış(%85.6) izlendi. En sık basit düşme görülürken en az
yüksek enerjili travmalar izlendi. Pandemi öncesi ve sonrası kıyaslandığında, pandemide spor yaralanmalarında
anlamlı düşüş gözlenirken, basit düşme sayılarında anlamlı artış görüldü.(p<0.05) Mevsimsel olarak pandemi
öncesinde kırıklar sıklıkla ilkbahar ve yaz aylarında görülürken pandemi döneminde kapanmanın etkisiyle
sonbahar ve kış aylarında anlamlı olarak arttı(p<0.05). Kaza şekline göre yaş dağılımları anlamlı farklılıklar
değerlendirildi. Spor yaralanmaları ve basit düşme çocuk ve gençlerde daha çok görülürken, yüksek enerjili
travmalar ileri yaşlarda sık görüldü. Kırık sınıflaması ile travma şekli karşılaştırıldığında proksimal kırıkların
çoğunluğu yüksek enerjili travmalarda, distal yaralanmaların çoğunluğuysa basit düşmedir. Spor yaralanmaları
sıklıkla şaft kırıklarıdır.(p<0.05) Pandemi dönemi öncesinde cerrahi yapılma oranı %6 seviyelerinde iken pandemi
döneminde bu oranın ciddi olarak düştüğü %3 seviyelerine indiği görülmüştür.
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Pandemi Dönemi ve Pandemi Öncesi Travma Şekillerinin Karşılaştırılması

Sonuç: Klavikula kırıklarında ülkemize ait epidemiyolojik veri sınırlıdır. Çalışmamızda 1500 hastanın 7 yıllık
verilerini sunarken, pandeminin etkisiniyle yaşanılan değişimlere açıklık getirdik. Travma mekanizmaları, kırık
paternleri ve tedavi tercihlerindeki değişiklikleri irdeledik. Pandemide motor-kurye artışı ve artan kazaların neden
olduğu distal ve proksimal kırıkları belki yüksek oranda cerrahi gerektirecilecekken konservatif takibin arttığını
gösterdik. Kapanmayla spor yaralanmalarının ve önceki yıllara oranla mevsimsel klavikula kırıklarının azaldığını
gösterdik. Özellikle pandemi döneminde cerrahi tercih oranının ciddi oranda azaldığı gözlemiş olduk.
Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji, Pandemi, Klavikula, Kırık
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S-44
COMPARISON OF PARTIAL ROTATOR CUFF REPAIR AND SUPERIOR CAPSULAR
RECONSTRUCTION WITH TENSOR FASCIA LATAE AUTOGRAFT IN THE TREATMENT OF
IRREPARABLE ROTATOR CUFF TEARS
Alper Gamlı1, Berhan Bayram1, Müge Kıraç2, Ezgi Aydın2, Arel Gereli3, Barış Kocaoğlu3
Acıbadem Altunizade Hastanesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi
3
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD
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Purpose: Numerous treatment options are widely used in the treatment o massive rotator cuff tears. There has
been a lack of consensus on the optimal surgical management. Among these techniques, partial rotator cuff
repair (PRCR) and superior capsular reconstruction (SCR) are frequently applied. The study aims to compare the
outcomes and effectiveness of PRCR and SCR with a tensor fasciae latae autograft (SCRTF) in the treatment of
irreparable rotator cuff tears.
Method: A total of 40 consecutive patients with massive and fatty degenerative (goutallier grade 3) rotator cuff
tears were treated surgically. SCR group (n= 20) was matched with the PRCR group (n= 20) in terms of age and
fatty degeneration of the rotator cuff muscles. The mean age of both groups was 60,1 years (range, 40-79 years).
All patients were retrospectively evaluated for a minimum follow-up of 2 years. Visual analog scale for pain (VAS);
American Shoulder and Elbow Surgeons score (ASES); and Quick Disabilities of the Arm Shoulder and Hand
(QuickDASH) and the acromiohumeral distance (AHD) were used for comparison.
Results: All preoperative functional scores significantly improved in both groups at final follow-up. No significant
difference was detected between the PRCR and SCRTF groups regarding VAS, ASES and QuickDASH scores
afterwards (p>0,05). Improvement in AHD was not found to be statistically significant in PRCR and SCRTF groups
(1,47 vs 1,37). Postoperative range of elevation (165° vs 163°) and external rotation at 90° (65° vs 68°) did not differ
in both groups (p>0,05).
Conclusion: PRCR had similar outcomes and improvement in all scores compared with SCRTF without the need
for any graft harvesting.
Keywords: superior capsular reconstruction, partial rotator cuff repair, massive rotator cuff tear, irreparable,
tensor fasciae latae
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S-45
PARSİYEL SUPRASPİNATUS TENDON YIRTIKLARINDA YAĞLI DEJENERASYONUN MAGNETİK REZONANS
GÖRÜNTÜLEME ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
Ferhan BOZKURT1, Mustafa Caner OKKAOĞLU1
Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

1

Amaç: Omuz rotator manşet parsiyel yırtıklarında yağlı dejenerasyon görülebilmekte olup, bu ilişkiyi değerlendiren
çok fazla bilimsel yayın yoktur. Çalışmamızda parsiyel supraspinatus yırtıklarında Ellman sınıflaması ile modifiye
Goutallier yağlı dejenerasyon evresi arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kliniğimize 2021-2022 yılların arasında omuz problemi nedeni ile başvuran 595 hastanın manyetik
rezonans (MRG) görüntüleri ve dosyaları retrospektif olarak incelendi. 48 hastada izole supraspinatus parsiyel
yırtığı MRG üzerinde tespit edilerek tendon yırtıkları Ellman sınıflaması, yağlı dejenerasyonları modifiye Goutallier
evrelemesine göre sınıflandırıldı. Tümoral, travmatik, displastik, geçirilmiş cerrahi, nörovasküler hastalığı bulunan,
hiperlipidemi hikayesi olan olgular çalışma dışı bırakıldı.
Bulgular: Hastaların 33’ü kadın, 15’i erkek, ortalama yaş 55.2 (36-74) olarak tespit edildi. Akromiyon tipleri Bigliani
sınıflamasına göre 27 hasta tip-1, 15 hasta tip2, 9 hasta tip3 olarak bulundu. Etkilenen tarafa bakıldığında 31 hasta
sağ omuz, 17 hasta sol omuz olarak tespit edildi. Ellman sınıflamasına göre etkilenen tendon yırtığı bölgesi 19
bursal yüzey yırtığı, 19 interstisyel, 10 artriküler yüzey yırtığı olarak tespit edildi. Ellman yırtık boyutları 15 adet
evre-3, 27 adet evre-2, 6 adet evre-1 olarak tespit edildi. Modifiye Goutallier yağlı dejenerasyon evrelemesine göre
19 hasta evre-1, 8 hasta evre-2, 21 hasta evre-0 olarak görüldü. İstatiksel analizde öncelikle Ellman yırtık evresi ile
modifiye Goutallier yağlı dejenerasyon arasındaki ilişkiye iki değişkenin de sıralı olması nedeniyle gamma ilişki
ölçüsü ile bakılmıştır. Gamma istatistiğinin değeri 0.34 (p=0.08) olarak elde edilmiş olup bu değer iki değişken
arasında orta düzeyli pozitif bir ilişki olduğunu göstermektedir. Etkilenilen taraf değişkeni bursal ve bursal
olmayan şeklinde iki grupta toplanmış ve bu değişkenin yağlı dejenerasyon grupları ile arasındaki korelasyona iki
serili korelasyon (biserial correlation) yöntemi ile bakılmıştır. Elde edilen sonuçta korelasyon katsayısı -0.17 olarak
elde edilmiş ve bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p=0.25).
Sonuç: Kas dokusu atrosifini gösteren önemli radyolojik belirteçlerden biri olan yağlı dejenerasyon rotator
manşet yırtıkları tedavisinde yol gösterici önemli bir prediktif değerdir. Suprapinatus yağlı dejenerasyonu tam
kat yırtıklarda olduğu gibi parsiyel yırtıklarda görülebilmektedir. Ellman yırtık boyutu ile modifiye Goutallier
yağlı dejenerasyon evresi arasında orta düzeyli pozitif bir ilişki olduğu istatistiksel olarak tespit edilmiştir,lakin bu
çalışma Clark ve Haryyman 1992 yılında supraspinatus tendon üzerinde yaptığı histolojik çalışma çerçevesinde
değerlendirildiğinde bursal taraf parsiyel yırtıklar ile yağlı dejenerasyon arasında herhangi bir istatistiksel ilişki
bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: Parsiyel yırtık, Modifiye Goutallier, Ellman Sınıflması, Rotator Manşet

98

S-46
SUBSKAPULARİS YIRTIKLARININ TANISINDA ÖZEL MUAYENE TESTLERİNİN,
ULTRASONOGRAFİ, MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME VE ARTROSKOPİ BULGULARININ
KARŞILAŞTIRILMASI
Ali Can Koluman1, Nezih Ziroğlu2, Ersin Erçin1
1

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Beylikdüzü Devlet Hastanesi

2

Amaç: Subskapularis, rotator manşet tendonlarının içinde kas kütlesi en büyük olan, anteriorda tek başına yer alan
ve omuz ekleminin hareket dengesi, stabilitesi için çok önemli yeri olan bir kastır. İzole subskapularis lezyonları
literatürde %6-8 oranında görülmekte olup supraspinatus yırtıklarına %49’a varan oranlarda eşlik edebilmektedir.
Buna rağmen dinamik bir yapı olan subskapularis lezyonlarının tanısında kullanılan, statik bir görüntüleme olan
MRG; literatürde belirtildiği gibi düşük özgüllük, duyarlılık ve doğruluğa sahiptir. Çalışmamızın amacı ‘unutulmuş,
gizlenmiş lezyon’ olarak adlandırılan subskapularis lezyonlarının tanısında subskapularise yönelik özel testlerin ve
bu testlerin kombine hallerinin, dinamik bir görüntüleme yöntemi olan ultrasonografinin, tanıda en çok kullanılan
yöntem olan MRG’ın, altın standart olan artroskopi ile kıyaslanmasını ve korelasyonunu sağlamaktır.
Yöntem: Çalışmamız prospektif olarak planlanmış olup hastanemiz ortopedi polikliniğine omuz ağrısı ile, 01.2019
ile 01.2020 tarihleri arasında başvuran hastalar değerlendirilmiştir. Hastalar iki ayrı klinisyen tarafından muayene
edildikten, özel testleri (Lift Off(LO), Belly Press(BP), Belly Off(BO), Bear Hug(BH), Napoleon, Internal Rotation Lag
Sign(IRLS)) yapıldıktan sonra ön planda rotator manşet yaralanması düşünülen hastalar ultrasonografi ve ardından
MRG görüntülemesine yönlendirilmiştir. Özel testler, ultrasonografi ve MRG görüntülemeleri iki ayrı uzman
tarafından ayrı ayrı değerlendirildikten sonra cerrahi kararı alınan hastalar artroskopik cerrahi ile tedavi edilmiştir.
Kriterlere uyan 21 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların özel test sonuçları, bunların rastgele kombinasyonları,
ultrasonografi bulguları, MRG bulguları her uzman için ayrı ayrı olarak artroskopik subskapularis bulgularıyla
kıyaslanmıştır. Her iki uzmanın kendi arasındaki uyum da ayrıca değerlendirilmiştir.
Subskapularis Yırtığı Ultrasonografik Görüntüsü
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Subskapularis Yırtığı Artroskopik Görüntüsü

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 55.4±9.4 olarak hesaplandı. BH testi duyarlılık, BP, BO, LO, Napoleon, IRLS,
KombinasyonI(BH+BP+BO), KombinasyonII(BH+BP+LO), KombinasyonIII (BH+BP+Napoleon), KombinasyonIV
(BH+BP+IRLS), KombinasyonV (BP+BO+LO), KombinasyonVI (BH+Napoleon+IRLS) testleri duyarlılıkları,
özgüllükleri ve doğrulukları bakıldı. En düşük özgüllük %43 ile Lift Off testinde olurken en yüksek duyarlılık %100
ile Lift Off ’ta görüldü. Doğruluk Lift Off ’ta %81’di. Doğruluk değeri en düşük olan %61,9 ile Belly Press testinde
olurken en yüksek %90,5 ile Bear Hug ve Napoleon testinde görüldü. KombinasyonIII, IV ve V’in özgüllüğü %100
seviyelerinde görüldü. Doğruluk KombinasyonIII ve VI için %90,5 olarak ölçüldü. USG için bakıldığında uzmanI
ve uzmanII için sırasıyla duyarlılık %86/%93, özgüllük %57/%86, doğruluk %76,2/%90,5 olarak ölçüldü. MRG için
uzmanI ve uzmanII için sırasıyla duyarlılık %64/%71, özgüllük %50/%55.6, doğruluk %66.7/%71.4 olarak ölçüldü.
Her iki uzman açısından ayrı ayrı bakıldığında testler, kombinasyonları ve USG bulguları ile artroskopi bulguları
arasında anlamlı bir uyum gözlenirken MRG bulguları ile artroskopi bulguları arasında her iki uzman için de
anlamlı bir uyum(p>0.05) gözlenmedi.
USG Subskapularis Lezyonları Tanısı ve MR Subskapularis Lezyonlarının Tanısının Artroskopik Subskapularis
Lezyonları ile Karşılaştırılması

Uzman I

Artroskopik SSK
Duyar- Pozitif Keslılık
tirim
85,71%
80,00%

57,14%

Negatif Kestirim
66,67%

76,19%

Özgüllük

Uyum

USG SSK
DURUMU

MR SSK
DURUMU

Uzman II

92,86%

92,86%

85,71%

85,71%

90,48%

Uzman I

64,29%

81,82%

71,43%

50,00%

66,67%

Uzman II

71,43%

83,33%

71,43%

55,56%

71,43%

Sonuç: Subskapularis yırtıklarında özel testler ve kombinasyonları ile ultrasonografik inceleme tanı koymada
öncelikle tercih edilmesi gereken, dinamik yöntemler olduğu için statik bir görüntüleme yöntemi MRG’dan daha
güvenilirdir.
Anahtar Kelimeler: Subskapularis yırtıkları, Manyetik rezonans görüntüleme, Ultrasonografi, Özel muayene
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S-47
KRONİK ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA TÜNEL İÇİ TAMİR VE ANATOMİK PRİMER TAMİR
SONUÇLARININ BİYOMEKANİK VE HİSTOLOJİK OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI - DENEYSEL
HAYVAN MODELİ
Muzaﬀer AĞIR1, Mehmet KAPICIOĞLU1, Anıl Pulatkan1, Süreyya Ergün Bozdağ2, Fatih Yamak2, Ayşe Nur Toksöz
Yıldırım3, Kerem BİLSEL1
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, Mukavemet ve Biyomekanik Laboratuarı
3
İstanbul Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı

1

2

Amaç: Kronik dejenere tam kat rotator manşet yırtıklarında primer tamir yerleşmiş ve gelişmiş bir teknik olarak
hala tedavi seçeceği olarak devam etmektedir. Ancak yırtığın büyüklüğüne göre re-rüptür oranları %90’ları
bulmaktadır. Rotator manşet yırtıklarının klasik primer tamirinde, kemik içinde bir iyileşme olmamakta, footprint yüzeyinde fakir bir iyileşme potansiyeli bulunmaktadır. Re-rüptürler çoğunlukla tendon – kemik bağlantı
bölgesinde oluşmaktadır. Bu çalışmanın amacı kronik dejenere tam kat rotator manşet yırtıklarında tünel içi tamir
ile anatomik primer tamirin biyomekanik ve histolojik olarak karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Deneysel çalışmada Yeni Zelanda cinsi 36 adet tavşanın toplamda 72 omuz eklemi kullanıldı. 36 adet
deneğin her iki taraflı Subskapularis tendonu, humerus başı ve yapışma yeri ortaya çıkarılacak şekilde çevre
dokudan disseke edildikten sonra, subskapularis tendonu tam kat kesildi. Kesilen tendon tamir edilmeden,
kesilen yerin tekrardan iyileşmesi ve çevre dokulara yapışmasının engellenmesi amacıyla tendon çevresi penroz
dren ile sarılarak 2 ay boyunca beklendi. Böylece kronik tam kat yırtık modeli oluşturuldu. 2 ay sonra 36 deneğin
sol omuzları 2.0 PDS sütur ile anatomik yapışma yerine primer olarak tamir edildi. Sağ omuzlarındaki yırtık ise,
tuberculum minusa açılan kemik tünelden geçirilen 2.0 PDS süturlar yardımıyla, tünel içine tamir edildi. Tamir
sonrası 4.haftada 12 ,8.haftada 12 ve 12.haftada 12 denek (sol omuzları: Grup I, sağ omuzları: Grup II) her grupta
6’sı biyomekanik olarak, 6’sı histolojik açıdan değerlendirilmek üzere sakrifiye edildi. Sakrifikasyon uygulaması
yüksek doz anestezik ilaç ile sağlandı. Tamir metotları histolojik ve biyomekanik olarak karşılaştırıldı.
Primer anatomik tamir

Subskapularis tendonunun, yapışma yerine direkt olarak tamiri
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Tünel içi tamir

Subskapularis tendonunun, tuberculum minusa açılan tünel içerisine tamiri
Bulgular: Yapılan biyomekanik testler sonucunda, Failure Load (Newton) 4.haftada Grup-1’de 133(95-142), Grup2’de 123(93-137), 8.haftada Grup-1’de 106(91-122), Grup-2’de 98(84-118), 12.haftada Grup-1’de 100(64-130),
Grup-2’de 112(93-121) olarak saptandı. Stiffness (Newton/mm) 4.haftada Grup-1’de 3,7(2,4-4), Grup-2’de 3,7(1,94,2); 8.haftada Grup-1’de 4,2(3,4-4,9), Grup-2’de 4,4(3,5-5,2); 12.haftada Grup-1’de 2,6(1,8-2,8), Grup-2’de 4,5(3,84,8) olarak saptandı.Grup-1 ve Grup-2, 3 farklı zaman periyodunda birbirleri ile karşılaştırıldıklarında, sadece
12.hafta sakrifikasyonlarında 2.grupta stiffness anlamlı olarak yüksek bulundu. (p=0,025) Grup-1 ve Grup-2, kendi
içinde 3 farklı zaman periyodunda karşılaştırıldığında ise, sadece 1.grupta 8. ve 12.hafta sakrifikasyonlarındaki
stiffness değerlerinde anlamlı fark saptandı. (p=0,002)
Sonuç: Çalışmamızın biyomekanik sonuçlarına göre, primer anatomik tamir ile tünel içerisine yapılan tamir
arasında, tendonun kuvvet ve dayanıklılığı açısından bir fark görülmemiştir. Bununla beraber her iki grupta da
4.haftada tendonlarda iyileşme görülmüş, bundan dolayı 8. ve 12.haftadaki sakrifikasyonlarda biyomekanik
olarak üstünlük saptanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Rotator manşet tamiri, Tavşan modeli, Tünel içi tamir, omuz, kronik rotator manşet yırtığı
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S-48
MASİF ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK TAMİRİN BİCEPS
REKONSTRİKSİYONU İLE DESTEKLENMESİ
Cihan UÇAR1
1

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

Amaç: Masif rotator manşet yırtıkları 5 cm den büyük veya 2 ve daha fazla rotator kasın yırtıldığı, tamiri zor olan
yırtık türüdür. Bu çalışmamızda masif rotator manşet yırtıklarının tedavisinde artroskopik tamirin Biceps tendon
rekonstriksiyonu ile desteklenmesindeki klinik sonuçlarını inceledik.
Yöntem: Şubat 2020- Haziran 2021 tarihleri arasında kliniğimize başvuran masif rotator manşet yırtığı olan 18
hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 6 sı kadın 12 si erkekti. Hastalar seçilirken manyetik rezonans ile biceps
tendon kalitesi ve tendonun sağlam olduğu teyit edildi. Hastalara kol askısında 1 ay omuz immobilizasyonu
sonrası, kol askısı çıkarılarak öncelikle pasif eklem egzersizi 6. Haftadan sonra ise aktif eklem egzersizi başlandı.
Hastalar operasyon öncesi, operasyon sonrası 6. haftada ve 6. ayda UCLA (University of California at Los Angeles)
ve Constant skoru ile degerlendirildi.Cerrahi teknik: Hastalar şezlong pozisyonunda hazırlandı. Artroskopik eklem
içi muayenede manşet yırtığı ve biceps anchorunun sağlamlığı değerlendirildi. Öncelikle artroskopik olarak
Biceps tendonu oluğundan çıkarılarak tuberculum majusa tespit edildi. Sonrasında rotator manşete çift sıra tamir
yapıldı.
tamir öncesi MR
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tamir sonrası artroskopik görüntü

Bulgular: Hastaların tümü öncesinde omuzla ilgili hiçbir cerrahi müdahale geçirmemişti. Hastaların yaş ortalaması
63.5 (55-76) idi. Ortalama takip süresi 13 (6-21) aydı. 18 hastanın 3 ünde ayrıca subskapularis tendon rüptürü
mevcuttu ve aynı seansta tamir edildi. Preop UCLA skoru 17 hastada kötü sonuç, 1 hastada ise orta sonuç mevcut
iken operasyon sonrası 6. Ayında UCLA skoru 10 hastada iyi sonuç, 6 hastada mükemmel sonuç, 2 hastada ise
orta sonuç mevcuttu. Constans omuz skoru operasyon öncesi ortalama 36.3 (32-45) iken operasyon sonrası
ortalama 78 (70-90)dı. Hasta memnuniyeti sorgulandığında 16 hastanın memnun olduğu görüldü. Hiçbir hastada
komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Masif rotator manşet yırtıklarında artroskopik tamirin Biceps tendon rekonstriksiyonu ile desteklenmesi
etkin ve hasta memnuniyeti sağlayan bir tamir yöntemidir.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet, biceps rekonstriksiyonu, artroskopik tamir
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S-49
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK VE MİNİ AÇIK TAMİR TEKNİKLERİNİN
HASTA MEMNUNİYETİ İLE İLİŞKİSİ
Bilal Aykaç1, Abdullah Küçükalp1
Özel Hayat Hastenesi

1

Amaç: Rotator manşet yırtıkları sık karşılaşılan bir durumdur ve doğal seyrinde yaş ile beraber dejenerasyon ile
artış gösterdiği bilinmektedir. Çalışmanın amacı, tamamen artroskopik (AA) veya mini açık (MO) rotator manşet
onarımı uygulanan hastaların klinik sonuçlarını ve memnuniyet derecesini karşılaştırmaktır
Yöntem: Bu çalışmada 2020-2021 yılları arasında, klinik muayene ve radyolojik görüntüleme ile rotator manşet
yırtığı saptanan (Şekil 1), en az 6 aylık takibi olan, rotator manşet yırtığı nedeni ile AA onarımı yapılan 20 hasta
(Şekil 2) ve MO onarımı yapılan 22 hasta değerlendirildi. Her hastadan ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 1.gün
görsel analog skala (VAS) skorlamaları alındı. Her iki gruptaki hastalara 2 hafta velpau bandaj uygulanarak, erken
dönemde el ve dirsek hareketlerine izin verildi. 2.hafta sonunda sarkaç egzersizlerine izin verilerek, 5. hafta hareket
açıklığı sağlayan fizik tedavi protokolleri uygulandı. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 3. ayda ise fonksiyonel
değerlendirme amaçlı Constant-Murley skoru (CMS) değerlendirildi ve iki grup karşılaştırıldı
Şekil 1.

Olguya ait ameliyat öncesi manyetik rezonans görüntülemedeki supraspinatus tendon yırtığı
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Şekil 2.

AA olgusunda peroperatif yırtık alan ve tamir sonrası sütürasyon görüntüsü
Bulgular: Kayıtlı hastaların 23’ü kadın, 19’u erkekti. ameliyat sırasındaki ortalama yaş AA da 54.3 yıl, MO da 54.1 yıl,
ortalama takip süresi 14.6 ay (aralık, 6-24 ay) idi. Ameliyat sonrası 1. günde, MO grubundaki VAS, AA grubuna göre
anlamlı olarak yüksekti (5.7 ± 0.4’e karşı 4.9 ± 0.4, P = 0.01). 3. ayda, AA ve MO grubundaki hastaların CMS skoru
ameliyat öncesine göre (AA: 49.7±16.9 ve MO:50.8±15.7), ameliyat sonrasında her iki grupta anlamlı derecede
artış görülse de (AA:75.9±14.1 ve MO:77±14.1) iki grup arasında anlamlı fark bulunmadı. P=0.3). Ortalama
ameliyat süresi, MO grubuna kıyasla AA grubunda daha uzundu (78.5 ± 12’ya karşı 55 ± 12.7 dakika, (P = 0.01).
Her iki grupta herhangi bir komplikasyon izlenmedi. 2 grup arasında postoperatif hareket açıklığı, rehabilitasyon
süresi, omuz sertliği açısından anlamlı bir fark yoktu; bununla birlikte, artroskopik onarım grubunda ek analjezik
kullanımı mini açık onarım grubuna göre daha düşüktü (P=0.01). Artroskopik ve mini açık onarım postoperatif
dönem takiplerinde eşdeğer klinik sonuçlara sahipti
Sonuç: Sonuç olarak, AA prosedürünün postoperatif erken dönemde daha az analjezik ihtiyacı sağladığı , hasta
ağrı skoru açısından avantajlı olduğu, bunun yanında MO tekniğinde ise operasyon süresini daha kısa olduğunu
gözlemlemekle beraber her iki tekniğin de uzun vadeli hasta memnuniyeti açısından eşdeğer olduğunu
düşünüyoruz.
Anahtar Kelimeler: artroskopik rotator manşet, rotator manşet mini açık tamir
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S-50
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARININ ARTROSKOPİK TAMİRİNDE TENDON İYİLEŞMESİNİ
ETKİLEYEN PROGNOSTİK FAKTÖRLER
Koray Şahin1, Mehmet Ersin2, Muhammed Oğuzhan Albayrak3, Fatih Şentürk3, Ali Erşen3
Muş Devlet Hastanesi, Muş
İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

1

2

Amaç: Bu çalışmanın amacı rotator manşet yırtığı olan hastalarda tendon iyileşmesine etki eden demografik,
klinik ve radyolojik prognostik faktörlerin incelenmesidir.
Yöntem: Prospektif olarak takip edilmiş 131 hastanın verilerinin retrospektif olarak incelendiği bir çalışmadır.
Hastaların tamamı aynı cerrah tarafından tam kat rotator manşet yırtığı tanısıyla artroskopik çift sıra transosseöz
eş değeri tamir uygulanan hastalardan oluşmaktadır. Hastaların tamamında tendon iyileşmesi ameliyattan
ortalama 10,3 ay sonra manyetik reszonans (MR) görüntülemesi ile değerlendirildi. MR incelemesinde Sugaya
sınıflamasına göre 1, 2 ve 3 olarak değerlendirilen hastalar iyileşme olan, 4 ve 5 olanlar ise iyileşmemiş olarak
kabul edildi. Hastaların ameliyat zamanındaki yaş, cinsiyet, boy, kilo, sigara kullanımı, diabetes mellitus öyküsü,
pre-operatif enjeksiyon durumu ve sayısı, pre-operatif ağrı skoru, Constant skoru ve eklem hareket açıklığı gibi
demografik ve klinik verileri ile pre-operatif MR görüntülemelerindeki yırtık büyüklüğü, retraksiyon miktarı, yağlı
infiltrasyon derecesi gibi yırtığa ait radyolojik verilerin tendon iyileşmesine olan etkisi ikili lojistik regresyon analizi
ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya toplamda 131 hasta (45 erkek, 86 kadın) dahil edildi. Hastaların ortalama yaşı 56.4±9.1 yıl ve
ortalama BMI 27.9±4.5 olarak bulundu. 34 hastanın sigara kullanım öyküsü mevcuttu ve 29 hastada diyabet öyküsü
vardı. 62 hastanın ameliyat öncesinde enjeksiyon öyküsü mevcuttu ve bu hastalardaki ortalama enjeksiyon sayısı
1.9±1.6 olarak bulundu. Pre-operatif ortalama VAS skoru 8.2±9.4, Constant skoru 49.9±.1, abdüksiyon derecesi
104.7±33.6, öne fleksiyon derecesi 118.2±34.7 ve dış rotasyon derecesi ise 37.8±14.3 olarak bulundu. Pre-operatif
MR görüntü incelemelerinde ise 24 büyük, 10 küçük, 78 orta, 24 büyük ve 19 masif yırtık olduğu görüldü. Ortalama
retraksiyon miktarı ise 20.1±9.6mm olarak ölçüldü. Yağlı infiltrasyon derecesi ise Goutallier sınıflandırmasına göre
değerlendirildi. Buna göre 9 hastada evre 0, 42 hastada evre 1, 59 hastada evre 2, 19 hastada evre 3 ve 2 hastada
evre 4 yağlı dejenerasyon mevcuttu. Post-operatif MR görüntülerinin değerlendirmesinde ise 27 hastada iyileşme
olmadığı (Sugaya evre 4 ve 5) görüldü. Yapılan analizler sonucunda kilo (p=0.002) pre-operatif dış rotasyon
derecesi (p=0.022) ve yırtık boyutunun (p=0.01) yırtık iyileşmesine anlamlı olarak olumsuz etki eden faktörler
olduğu görüldü.
Sonuç: Yırtık büyüklüğü ve artmış vücut kitle indeksi yırtık iyileşmesine olumsuz etki göstermektedir. Hastaların
tedavisinde karar verilirken bu faktörlerin göz önünde bulundurulması tedavinin başarısı açısından önem
taşımaktadır. İncelenen diğer değişkenlerin ise yırtık iyileşmesiyle anlamlı bir ilişkisi bulunamamıştır.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet, artroskopi, vücut kitle endeksi, tendon iyileşmesi
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S-51
TAMİR EDİLEMEYEN ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA FASYA LATA TENDON GREFTİ İLE
SÜPERİOR KAPSULER REKONSTRÜKSİYON SONUÇLARIMIZ
Cihan UÇAR1
1

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

Amaç: Masif rotator manşet yırtıkları 5 cmden büyük veya 2 ve daha fazla rotator kasın yırtıldığı, tamiri zor olan
yırtık türüdür. Bu çalışmamızda tamiri mümkün olmayan rotator manşet yırtıklarında faysa lata tendon grefti
kullanılarak yapılan süperior kapsuler rekonstrüksiyonun kısa dönem sonuçlarını degerlendirdik.
Yöntem: Mart 2019- Aralık 2020 tarihleri arasında kliniğimize başvuran tamiri mümkün olmayan rotator
manşet yırtığı olan 11 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 4 ü kadın 7 si erkekti. Hastalar operasyon sonrası
30 derece abduksiyonda kol askısında 6 hafta immobilize edildikten sonra, kol askısı çıkarılarak öncelikle pasif
eklem egzersizi sonrasında ise aktif eklem egzersizi başlandı. Hastalara operasyon öncesi ve sonrası Constant ve
ASES (Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları) skorları değerlendirildi.Cerrahi teknik: Hastalar şezlong pozisyonda
hazırlandı. Artroskopik eklem içi muayene edildi. Rotator manşetin glenoid seviyesine kadar rüptüre oldugu ve
tamirinin mümkün olmadığı teyit edildi. Glenoid ve tuberculum majus temizlenerek canlandırıldı. Glenoid anterior
ve posterioruna birer adet düğümlü anchor konuldu. Her iki anchorun farklı renkli birer adet ipi posterolateralden
açılan portalden çekildi. Diger ipler lateral portalden çekilerek işaretlendi. Rekonstrüksiyon için anterior posterior
lateral ve medial ölçüm yapıldı. Uygun ölçülerde fasya lata grefti alınarak 2 ye katlanıp hazırlandı. Glenoiddeki
her iki anchorun diger ipleride lateral portalden çekildi. Dışarıda alınan greften ipler geçirilerek greft içeri çekildi
sütüre edildi. Lateral için tek sıra Maison Allen tekniği ile tamir tamamlandı. Greft ile teres minor 2 adet serbest
sütür ile birleştirildi.
artroskopik tamir öncesi görüntü
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artroskopik tamir sonrası görüntü

Bulgular: 3 hastaya daha önce artroskopik tamir yapılmış fakat rerüptür gerçekleşmişti. Hastaların yaş ortalaması
54.5 (48-61) idi. Ortalama takip süresi 13 (6-20) aydı. Hastaların ortalama constant skoru preop 44,75 (28-59)
iken son kontrollerinde 79,8 (66-93) olarak değerlendirildi. Constant skorunda preop değerlerine göre anlamlı
artış tespit edildi. (p<0,05) Hastaların ortalama ASES skoru preop 38,4 (17-55) son kontrolde 77,9 (62-91) olarak
değerlendirildi. ASES skorunda da istatistiksel olarak anlamlı bir artış tespit edildi. (p<0,05) Takip edilen 11 hastada
herhangi bir komplikasyonla karşılaşılmadı.
Sonuç: Tamiri mümkün olmayan rotator manşet yırtıklarının etkin tedavi yöntemlerinden birisi de fasya lata
tendon grefti kullanılarak yapılan süperior kapsuler rekonstrüksiyondur.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet, fasya lata, superior kapsuler rekonstriksiyon
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S-52
DEJENERATİF TAM KAT ROTATOR MANŞET YIRTIKLARININ OLUŞUMUNU VE ETYOLOJİSİNİ
GÖSTEREN ARTROSKOPİK BİR BULGU: YIRTIK SAHASINDAKİ KAPSÜL KALINTILARI
Tacettin AYANOĞLU1, Murat ÇİÇEKLİDAĞ2, İbrahim KAYA2, Mustafa ÖZER3, Baran SARIKAYA4, Mehmet Ali TOKGÖZ2,
Ulunay KANATLI2
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Bolu, Türkiye
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
3
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Konya, Türkiye
4
Ankara Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1

2

Amaç: Dejeneratif tam kat rotator manşet yırtıklarının kısmi yırtık olarak eklem yüzünden ya da bursal yüzden
başladığını biliyoruz. Her iki kısmi yırtık tipinin birbirinden ne kadar farklı olduğu zaman içerisinde anlaşılmıştır.
Bursal yüz yırtıklarının oluşumunda sıkışma sendromu ön plandayken eklem yüzü yırtıklarının oluşumunda ise
yaşlanmaya bağlı vasküler veya metabolik faktörler suçlanmaktadır. Dolayısıyla tam kat yırtığın başlangıç şeklinin
belirlenmesi, altta yatan faktörün ortadan kaldırılarak tamir sonrası tekrar yırtılma riskini azaltması açısından
önemlidir. Bu çalışmanın amacı, tam kat kresentik rotator manşet yırtıklarında gözlenen artroskopik bir bulgu
olan yırtık alanındaki kapsül kalıntısının, bursal yüz kısmi yırtıkların oluşumunda rol alan subakromiyal sıkışma
sendromu ile olan ilişkisini incelemektir.
Yöntem: 2015-2020 yılları arasında artroskopik rotator manşet tamiri uygulanan hastalar retrospektif olarak
tarandı. Bu tarih aralığındaki tüm izole dejeneratif kresentik tam kat rotator manşet yırtığı olan hastalar incelenerek
116 hasta belirlendi. Eklem yüzünde kapsül kalıntısı tespit edilen 63 hasta çalışma grubuna, kapsül kalıntısı
olmayan 53 hasta ise kontrol grubuna dahil edildi (Resim 1). Travmatik veya masif yırtığı olan, manyetik rezonans
görüntülerinde kas atrofisi veya yağlı dejenerasyonu olan, dejeneratif veya inflamatuar artriti olan, kırık veya çıkık
ve daha önce ameliyat öyküsü olan, septik artrit öyküsü olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Bu hastaların artroskopik
kayıtlarından Royal Berkshire Hospital sınıflandırması kullanılarak korakoakromial ligament (KAL) dejenerasyon
evrelemesi yapıldı. Ayrıca, akromion tipi, akromioklavikuler eklemde osteofit varlığı, akromiohumeral mesafe,
akromiyal indeks ve kritik omuz açısı ölçümleri de yapıldı.
Resim-1

Artroskopik görüntülemede yırtık yerinde olan kapsül kalıntısı görülmektedir
111

Bulgular: İki grup arasında ortalama yaş, cinsiyet, taraf gibi demografik veriler açısından istatistiksel anlamlı fark
gözlemlenmedi. Evre 2-3 KAL dejenerasyonu çalışma grubundaki hastaların %82,5’unda gözlenirken kontrol
grubundaki hastaların %52,8’inde gözlenmiştir. İleri evre KAL dejenerasyonu yüksekliği çalışma grubunda
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0.001). Ayrıca, tip 2 akromion oranı (p<0.001), akromioklavikuler
eklemde osteofit varlığı (p<0.001), ortalama akromioklavikuler mesafe (p<0.001), kritik omuz açısı (p=0,004)
ve akromiyal indeks değerleri (p<0.001) açısından da her iki grup arasında istatistiksel fark bulunmuştur (Tablo
1). Akromiyon tipi 2 olan hastalarda güdük oluşumu olasılığı akromiyon tipi 1 olan hastalara göre daha fazladır
(OR:3.362, 95% CI: (1.249-9.049), p=0.016). Akromioklavikuler eklemde osteofiti olan hastalarda güdük oluşumu
olasılığı olmayan hastalara göre daha fazladır (OR: 3.871, 95% CI: (1.359-11.024), p=0.011). Akromiyal indeks
değerinin artması güdük oluşumu olasılığını arttırmaktadır. (OR: 1.149, 95% CI: (1.047-1.262), p=0.004).
Tablo-1

Yaş, yıl
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Taraf
Sağ
Sol
KAL dejenerasyon tipi
0-1
2-3
Akromiyon tipi
1
2
3
AC Eklemde osteofit
Yok
Var
Akromiyohumeral mesafe
Kritik Omuz Açısı
Akromiyal indeks

Eklem yüzü kapsül kalıntısı
Yok (n=53)
Var (n=63)
pa
57.23±8.45
56.62±8.40
0.700
0.997
37 (69.8%)
44 (69.8%)
16 (30.2%)
19 (30.2%)
0.224
43 (81.1%)
45 (71.4%)
10 (18.9%)
18 (28.6%)
0.001
25 (47.2%)
11 (17.5%)
28 (52.8%)
52 (82.5%)
<0.001
39 (73.6%)
22 (34.9%)
13 (24.5%)
39 (61.9%)
1 (1.9%)
2 (3.2%)
<0.001
40 (75.5%)
26 (41.3%)
13 (24.5%)
37 (58.7%)
9.28±1.37
8.22±1.56
<0.001
40.83±4.19
43.33±4.90
0.004
0.80±0.06
0.87±0.07
<0.001

p<0,05* Independent Sample t test,Pearson’s chi-square or Fisher’s exact test
Eklem yüzünde kapsül kalıntısı olan hastalarla kapsül kalıntısı olmayan hastaların karşılaştırılması
Sonuç: Dejeneratif tam kat yırtığı olup eklem yüzünde kapsül kalıntısı bulgusu olan hastalarda subakromial
sıkışma sendromu bulgularının daha ön planda olduğu bulunmuştur. Eklem yüzünde kapsül kalıntısı tespit
edilen hastalarda subakromial sıkışma sendromuna bağlı olarak yırtığın bursal yüzden başlayarak tam kat yırtığa
ilerlediğini düşünebiliriz.
Anahtar Kelimeler: Omuz Artroskopisi, Rotator Manşet Yırtığı, Kapsül Kalıntısı, Subakromiyal Sıkışma Sendromu
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S-53
MASİF ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA MARGIN CONVERGENCE (UÇ UCA) DİKİŞ TEKNİĞİNİN KLİNİK
SONUÇLARI
Ceyhun ÇAĞLAR1
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

1

Amaç: Rotator manşet anatomik olarak subskapularis, supraspinatus, infraspinatus ve teres minör kaslarını
içermektedir. Rotator manşet ilerleyen yaşla birlikte dejenere olarak yırtıklara neden olabilmektedir. 5 cm’den daha
büyük veya birden fazla tendonu içeren yırtıklar ise masif rotator manşet yırtıkları (MRMY) olarak tanımlanır. MRMY
genellikle konservatif tedaviye dirençli olup cerrahi olarak tedavi edilir. MRMY’nin, kemikteki tendon yapışma
noktasına dikilmesi oldukça zor olup dikilse dahi yüksek gerginlik sonucu tekrar yırtılma riski yüksektir. Margin
convergence (uç uca) dikiş tekniğinde ise tendonun ön ve arka uçları birbirine dikilerek yırtık küçültülmekte ve
rotator kablonun devamlılığı sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı uç uca dikiş tekniği uygulanarak artroskopik
MRMY tamiri yapılan hastaların klinik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya kliniğimizde Ocak 2019- Aralık 2020 yılları arasında MRMY tanısı ile uç uca dikiş tekniğiyle
artroskopik tamir uygulanan 9 hasta (4 erkek, 5 kadın) dahil edildi. Artroskopik olarak uygulanan teknikte bir adet
No.5 güçlendirilmiş sütür, yırtığın medialinden geçilerek düğüm tendonun üzerinde kalacak şekilde bağlandı.
Ardından medialden laterale doğru aynı işlem birkaç kez daha tekrarlanarak yırtık tendonun ön ve arka uçları
tamamen birleştirildi. Güçlendirilmiş sütürün serbest uçları bir adet düğümsüz çıpa yardımıyla tendonun kemikteki
yapışma noktasına tespit edildi. Son olarak tamiri korumak için tüm hastalara anterior ve lateral akromioplasti
uygulandı. Hastaların ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 6. ay Constant-Murley skoru, American Shoulder and
Elbow Surgeons (ASES) skoru ve VAS skoru kaydedildi. Yine hastaların ameliyat öncesi ve erken postoperatif
dönemde çekilen omuz gerçek AP grafisinde kritik omuz açısı (KOA) ölçüldü.
Resim 1

Subakromial boşluğa lateral portalden bakıldığında görülen supraspinatus tendonunda masif yırtık.
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Resim 2

Uç uca dikiş tekniği ile tamir edilen tendonun son görüntüsü. Humerus başının üzeri neredeyse tamamen kapanmış.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 58.8 ± 8.7, ortalama takip süresi ise 23.4 ± 7.6 aydı. Hastaların ameliyat öncesi
Constant-Murley skoru 55.3 ± 18.6 iken postoperatif 6. ay skoru ise 83.9 ± 17.1 olarak görüldü (p<0.001). Yine
ameliyat öncesi ASES skoru 52.2 ± 23.5 iken postoperatif 6. ay skoru 85.4 ± 13.2 olarak bulundu (p<0.001). Ameliyat
öncesi VAS skoru 5.4 ± 3.7 iken, postoperatif 6. ay skoru 0.8 ± 1.5 olarak hesaplandı (p<0.001). Hastaların ameliyat
öncesi KOA değeri 37.3 ± 5.5 derece olarak ölçülürken erken postoperatif dönemde çekilen grafilerde ise 33.6 ±
4.8 dereceye düştüğü tespit edildi. Ameliyat öncesi 5 hastada muayene bulgusu olarak psödoparalizi mevcutken,
6. ay kontrollerinde hiçbir hastada psödoparalizi görülmedi.
Sonuç: Uç uca dikiş tekniği MRMY tanısı almış hastalarda tedavide iyi bir alternatif yöntemdir. Hastalarda ameliyat
öncesine göre klinik skorlarda düzelme sağlamakta ve eklem hareketlerine bağlı ağrıyı azaltmaktadır. Tamir
sonrası rotator kablonun devamlılığının sağlanması psödoparaliziyi ortadan kaldırmaktadır. Akromioplasti işlemi
ise rotator manşet üzerine binen yükü azaltmakta ve tamirin sağkalımını arttırmaktadır.
Anahtar Kelimeler: omuz, rotator manşet, artroskopi, uç uca dikiş, psödoparalizi
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S-54
TAMİRİ MÜMKÜN OLMAYAN MASİF ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA ARTROSKOPİK SÜPERİOR KAPSÜLER
REKONSTRÜKSİYON VE TERS OMUZ ARTROPLASTİSİ SONUÇLARI: EŞLEŞMELİ GRUPLARIN PROSPEKTİF
KARŞILAŞTIRILMASI
Alper Şükrü Kendirci1, Mehmet Chodza1, Lezgin Mert1, Koray Şahin1, Serkan Bayram1, Ali Erşen1
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

1

Amaç: Tamiri mümkün olmayan masif rotator manşet yırtıklarının tedavisi günümüzde tartışmalı bir konudur.
Tanımlanmış biyolojik ve biyolojik olmayan tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Biyolojik bir tedavi seçeneği olan
süperior kapsüler rekonstrüksiyon (SKR) prosedürü ile iyi sonuçlar elde edildiği son dönemde bildirilirken, ters
omuz artroplastisi (TOA) ile de iyi sonuçlar alındığı literatürde mevcuttur. Çalışmanın amacı tamiri mümkün
olmayan masif rotator manşet yırtığı ve erken evre artropati (Hamada 1-2) mevcut hastalarda, bu iki tedavi
seçeneğinin klinik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışma eşleştirilmiş grupların prospektif karşılaştırılması şeklinde planlandı. Mayıs 2016 – Mayıs 2020
tarihleri arasında kliniğimizde tamiri mümkün olmayan masif rotator manşet tanısıyla SKR veya TOA prosedürleri
uygulanan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Tedaviye göre hastalar 20 hastadan oluşan iki gruba ayrıldı. Klinik
değerlendirme omuz eklem hareket açıklıkları ile yapılırken fonksiyonel değerlendirmede Constant skoru, ASES
ve VAS kullanıldı. Hastaların takip parametrelerinde operasyon sonrası elde edilen kazanımlar gruplar arasında
karşılaştırılarak analiz edildi.
Peroperatif SKR işlemine görüntü

A: Greft glenoid taraf tespiti, B: Greft tüberkül tespiti, C: Greftin lateral portaldan görünüşü
Bulgular: SKR grubunda 20 hastanın ortalama yaşı 61,85±7,56, TOA grubundaki 20 hastanın ise 71,1±6,42 yıldı.
Ortalama takip süresi SKR grubunda 22,3±8,4 ay, TOA grubunda ise 32,5±8,11 aydı. Gruplar arasında operasyon
öncesi abdüksiyon, Constant skor ve ASES değerleri arasında anlamlı fark mevcuttu (p:0,005, p:0,027, p:0,008)
ve TOA grubunda değerler daha düşüktür. Postoperatif verilerde ise fleksiyon ve Constant skor değerleri SKR
grubunda anlamlı daha yüksek bulunmuştur (p:0,007, p:0,043). Çalışmada verilerde elde edilen artış oranları
değerlendirildiğinde ise abdüksiyon dışındaki bütün parametrelerde iki grup arasında anlamlı fark bulunamamıştır
(p>0,05). Abdüksiyon değerinde ise TOA grubunda elde edilen artış SKR grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (p:0,003). Ayrıca hem SKR hem de TOA grubunda bütün parametrelerde operasyon sonrası verilerde
operasyon öncesine göre anlamlı düzeyde değişiklik gözlenmiştir. VAS değerinde anlamlı düşüş mevcut iken,
diğer bütün parametreler anlamlı artış mevcuttur.
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Gruplara göre ASES değerlerinin dağılımı

Tablo-1: SKR ve TOA grubu olguların preoperatif ve postoperatif ölçümlerinin arasındaki farklılığın karşılaştırılması
Bulgular

SKR (n:20)

TOA (n:20)

p

Fleksiyon (Ort ± SD)

30,25±25,78

28,5±32,16

c

Abdüksiyon (Ort ± SD)

24,25±21,35

50,75±26,67

c

Dış Rotasyon (Ort ± SD)

8,50±10,27

9,75±9,39

d

Constant Skoru (Ort ± SD)

31,05±11,82

33,35±15,02

c

ASES (Ort ± SD)

41,91±15,17

48,6±11,08

d

VAS (Ort ± SD)

-5,65±2,78

-5,95±1,57

c

cSample t Test

0,989
0,003**
0,617

0,383
0,114

0,678

*p<0,05 **p<0,01

Sonuç: Çalışma neticesinde erken evre artropati mevcut, tamiri mümkün olmayan masif rotator manşet
yırtıklarının tedavisinde SKR, TOA prosedürüne benzer klinik ve fonksiyonel iyileşme sağlanabilmekte ve biyolojik
bir alternatif olarak ön plana çıkabilmektedir.
Anahtar Kelimeler: masif yırtık, rotator manşet, süperior kapsüller rekonstrüksiyon, ters omuz artroplastisi
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S-55
AĞRILI ROTATOR MANŞET KALSIFIK TENDINITINDE SUBAKROMIAL ENJEKSIYON ILE
SUBAKROMIAL ENJEKSIYON VE SUPRASKAPULAR SINIR BLOKAJI YAPILAN HASTALARIN AĞRI
VE FONKSIYONEL SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim Halil RIZVANOĞLU1
Gaziantep Özel NCR Hastanesi

1

Amaç: Rotator manşet kalsifik tendiniti gelişen bazı hastalarda subakut dönemde şiddetli ağrı ve eklem hareket
açıklığında azalma gözlenir. Çalışmamızda ağrılı kalsifik tendinit gelişen hastalarda uygulanan subakromial (SA)
enjeksiyon ile subakromial enjeksiyon ve supraskapular sinir blokajının (SSSB) ağrı ve fonksiyonel sonuçlarını
karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Non-steroid anti-inflamuatuar tedaviye yanıt vermeyen kalsifik tendiniti olan hastalar retrospektif
olarak tarandı ve iki gruba ayrıldı. Grup 1 (n=13) yalnızca SA enjeksiyon, grup 2 (n=16) ise SA enjeksiyon + SSSB
uygulanan hastalardan oluşturuldu. Grup 1 hastalara subakromial boşluğa lateral yaklaşımla 1 ml betametazon
+ 4 ml prilokain hidroklorür karışımı uygulandı. Grup 2 hastalara aynı dozda subakromial enjeksiyonla birlikte,
stimuplex eşliğinde indirekt yöntemle oturur pozisyonda 2 ml betametazon+10 ml bupivakain hidroklorür
karışımı kullanılarak SSSB uygulandı. İşlem öncesi ve sonrası 6. hafta Constant-Murley skorları (CMS) ve Visual
Analog skorları (VAS) kaydedildi.
Bulgular: İki grup arasında demografik özellikler, başlangıç CMS ve başlangıç VAS skorları açısından anlamlı fark
izlenmedi (p>0.05). Grup 1’de başlangıç CMS ortalama 55,6 - VAS 6,1 iken, 6. hafta kontrol CMS 72,8 - VAS 2,46
olarak kaydedilmiştir. Grup 2’de başlangıç CMS 53,1 - VAS 6,2 iken, 6. hafta kontrol CMS 81,1 - VAS 1,75 olarak izlendi.
Her iki grupta da 6. haftadaki CMS başlangıç seviyesine göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yükselirken
(p<0.05), VAS skorunda istatistiksel açıdan anlamlı düşüş izlendi (p<0.05). SA enjeksiyon + SSSB yapılan gruptaki
ortalama CMS yükselişi ve VAS düşüşü, yalnızca SA enjeksiyon yapılan gruba göre istatistiksel açından anlamlı
olarak daha belirgindir (p<0.05).
Sonuç: SA enjeksiyonu ve SA enjeksiyonu + SSSB omuz kalsifik tendiniti tedavisinde kullanabilen etkili yöntemler
olup, 6. haftada her iki teknikle de omuz fonksiyonlarında ve ağrıda belirgin düzelme elde edilebilir. SA enjeksiyon
+ SSSB uygulanan hastalarda, SA enjeksiyon yapılan hastalara göre klinik sonuçlar daha üstündür.
Anahtar Kelimeler: Constant-Murley skoru, kalsifik tendinit, supraskapular sinir blokajı., subakromial enjeksiyon,
rotator manşet

117

S-56
ROTATOR MANŞET KALSİFİK TENDİNİT OLGULARININ TEDAVİSİNDE ARTROSKOPİK
DEBRİDMAN VE TENDON ONARIMI
Gökhan KARADEMİR1, Onur TUNALI2, Burak Erdi ÇELİK1, Ata Can ATALAR1
1

Acıbadem MAA Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
Acıbadem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2

Amaç: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen rotator manşet kalsifik tendinit (RMKS) tanılı olgularda artroskopik
debridman ve rotator kılıf tamiri tedavisinin etkinliği incelemek.
Yöntem: 2011-2020 yılları arasında RMKS tanısı ile artroskopik kalsifik tendinit debridmanı ve rotator kılıf onarımı
yapılan 59 hasta (33 Kadın/26 Erkek) retrospektif olarak değerlendirildi. Çalışmaya dahil edilmeme kriterleri;
enjeksiyon veya NSAİ tedavilerini daha önce almamış olmak, geçirilmiş omuz cerrahisi olan, 12 aydan daha az
takip süresi olan ve son kontrolüne gelmeyan hastalar olarak belirlendi. Tüm hastaların yaş, takip süresi, cinsiyet,
taraf, preop ve postop eklem hareket açıklıkları ve fonksiyonel skorları (VAS ve Constant), komplikasyonlar ve
ortalama iyileşme süresi kaydedildi. Anlamlılık düzeyi olarak 0.05 kabul edildi. İstatistiksel yazılım olarak SPSS
26.0.0.0 MacOS kullanıldı.
Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 45.85 (aralık, 27-66) yıl ve ortalama takip süresi 47.66 (aralık, 12-124) ay
olarak kaydedildi. Hastaların 32’sinde sağ omuz, 27’sinde sol omuz etkilenmişti. Preop ortalama öne fleksiyon
106.11°±47.27°, median iç rotasyon L5, ortalama dış rotasyon 28.38°±25.69° iken postop ortalama öne fleksiyon
146.50°±27.39° ve median iç rotasyon T10, ortalama dış rotasyon 35.05°±4.09° idi. (Sırasıyla; p<0.01, p<0.01,
p<0.01). Preop ortalama VAS skoru 5.68±1.7 ve ortalama Constant skoru 44.75±25.09 iken postop ortalama VAS
skoru 0.33±0.65 ve ortalama Constant skoru 97.81±4.31 idi (Sırasıyla; p<0.01, p<0.01). Bir hastada ankorun geri
gelmesi bir hastada ise sekonder donuk omuz sebebiyle tekrar ameliyat gerekli oldu. Ortalama iyileşme süresi ise
19.8±10.9 hafta idi.
Sonuç: Çalışmamızın bulguları konservatif tedaviye yanıt vermeyen RMKS olgularında artroskopik debridman ve
rotator kılıf onarımı belirgin komplikasyona yol açmadan ağrı kontrolü ve fonksiyonel iyileşmeyi sağlamada etkili
bir tedavi olduğunu desteklemektedir.
Anahtar Kelimeler: kalsifik tendinit, artroskopik, debridman, rotator kılıf onarımı
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S-57
PARSİYEL ROTATOR MANŞET PATOLOJİLERİNDE ARTROSKOBİK TEDAVİ SONUÇLARIMIZ
Bünyamin ARI1
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi

1

Amaç: Konservatif tedaviden fayda görmeyen parsiyel rotator manşet yırtığı nedeni ile artroskobik single row
rotator manşet tamiri uyguladığımız hastalarımızın ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası Constant Murley skorları
ve Vizüel ağrı skorları (VAS) açısından değerlendirilerek cerrahi tedavi sonuçlarımızı sunmayı amaçladık.
Yöntem: Çalışmamıza kliniğimize başvuran, konservatif tedavi yöntemlerinden sübjektif olarak yeterli iyileşme
sağlayamadığını beyan eden ve pre-operatif MRI görüntülemesinde parsiyel musculus supraspinatus yırtığı olan
ve bu nedenle artroskobik single row tamir uygulağımız hastalar dahil edildi. Masif ve retrakte yırtıklar, eşlik eden
çoklu tendon yaralanmaları veya labral lezyonu olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalarımıza artroskopik
single row tamir ile birlikte akromiyoplasti uygulandı. Çalışmaya katılan hastalarımızın tamamı ameliyat öncesi ve
ameliyattan 1 yıl sonra muayene edildi. Pre-operatif ve post-operatif 1. yılda Constant Murley skorları ve VAS not
edildi. Komplikasyonlar kaydedildi.
Parsiyel M.supraspinatus yırtığının artroskobik görüntüsü

Bulgular: 46 hasta çalışmamıza dahil edildi. Hastalarımızın 36’ sı kadın, 20’ si erkekti. Ortalama yaş 58.6 idi. 43
hastanın sağ omuzu, 13 hastanın sol omuzu etkilenmişti. Cerrahi tedavi öncesi şikayetlerin süresi ortalama 8.6
aydı. Cerrahi girişim öncesi Constant Murley skorları ortalaması 52.8 , VAS ortalaması 7.2 idi. Postoperatif 1. yılda
yapılan muayene Constant Murley skorlarının ortalaması 87.5, VAS ortalaması 2.8 olarak tespit edildi. Hastalarımıza
uyguladığımız tedavilerde kayda değer bir komplikasyon görülmedi.
Sonuç: Çalışmamız, konservatif tedaviden fayda görmemiş parsiyel rotator manşet yırtıklarının tedavisinde
uygulandığımız artroskopik single row tamir ve akromiyoplastinin ; Constant Murley skoru ve VAS açısından
olumlu sonuçlar verdiğini ve güvenli bir tedavi yöntemi olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Parsiyel Rotator Manşet, Single Row Tamir, Akromiyoplasti
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S-58
MIDTERM FUNCTIONAL RESULTS OF TOTAL ARTHROSCOPIC DEBRIDEMENT AND ROTATOR
CUFF REPAIR IN PATIENTS WITH RESISTANT GARTNER TYPE 1 SHOULDER CALCIFIC
TENDINITIS - A CASE SERIES
Mustafa CALISKAN1, Gurkan CALISKAN1, Ali OZYALCIN1, Cemil ERTURK1, Deniz GULABI1
University of Health Sciences, Kanuni Sultan Suleyman Education and Training Hospital, Orthopaedics and
Traumatology DepartmentIstanbul Turkey
1

Purpose: Although there are many different treatment options in patients with resistant shoulder calcific
tendinitis (SCT), the ideal treatment of this patient group is still a controversial issue. Complete debridement of
dense, solitary, circumscribed, and large volume calcific deposits (CD) (Gartner type 1, > 1 cm) usually leads to
full-thickness injury to the rotator cuff (RC) and requires repair. This study aimed to evaluate the effect of total
arthroscopic debridement of CDs and subsequent RC repair on functional outcomes in patients with Gartner
type 1 resistant SCT.
Method: Eleven patients (9 women, 2 men) who were operated on in our clinic between January 2015 and
December 2021 were found to be suitable for the study criteria. Firstly, patients with Gartner Type 1 (dense and
well-circumscribed) SCT were identified. Then, after measuring the length of CDs, only patients with medium and
large sizes (> 1 cm), CDs according to Bosworth classification, were included in our study. All patients underwent
total arthroscopic debridement of the CD and a single-row rotator cuff repair for the resulting full-thickness RC
tear. Constant scores, ASES (American Shoulder and Elbow Surgeons) scores, visual pain, and functional scales
were evaluated before and after the surgery.
Images of Treatment Methodology

A1-A2; Preoperative length and width measurement of calcific deposit on X-ray view. B; Perioperative steps of
arthroscopic surgery. B1; Identification of the calcific area on the rotator cuff, B2; Debridement of calcific deposits,
B3; The appearance of full-thickness RC tear after total debridement, B4; Single row repair of RC tear. C1-C2;
Postoperative AP and oblique views.
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Results: The mean age of the patients was 48 (63-35), and the mean follow-up was 26 months (61-9 months).
The mean length of solitary CDs was 17.5 mm in measurements made on direct radiography and 15.5 mm in
MRI. The mean width of the solitary lesions was 4 mm on direct X-ray and 3.9 mm on MRI (mean 16.5 mm-3.95
mm). A significant improvement was found in the patients’ mean Constant Score and ASES Scores compared to
the preoperative period (Constant Score - 35.5/77.3 p<0.001- ASES Score 28/83.8 p<0.001). Similarly, a significant
improvement was found in the pain and function scores of the patients according to the numerical pain and
function rating scale (Pain - 8.1/2.3 p<0.001 - Function- 4.3/8.2 p<0.001). No significant complications were
observed in the short-medium-term follow-ups.
Conclusion: We believe that in large-volume Gartner type 1 SCT that does not respond to conservative treatment,
total arthroscopic debridement of the CDs and subsequent repair of the RC tear may provide a significant
improvement in the short and mid-term functional status of the patients. However, our study is a case series, and
there is a need for more extensive cohort studies in which different treatment approaches would be compared.
Keywords: calcific tendinitis, rotator cuff tear, arthroscopic debridement
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S-59
EFFECTS OF VIDEO-FEEDBACK ON PAIN LEVEL & RECOVERY QUALITY AFTER ARTHROSCOPIC
ROTATOR CUFF REPAIR
Resul Bircan1, Mustafa Odluyurt2, Abdurrahman Vural3, İbrahim Kaya4, Tayfun Özel4, Ulunay Kanatlı4
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mardin
Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi, Zonguldak
3
Başakşehir Çam ve Sakura City Hospital
4
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji ABD, Ankara

1

2

Purpose: Successful recovery after rotator cuff tear (RCT) repair depends on the patient’s pain management,
emotional recovery, physical therapy plan, and physical recovery from the surgery. In this study, we investigated
the effects of postoperative video-feedback on patients’ pain perception and satisfaction from the recovery
process.
Method: This is a case-control study. 68 patients who underwent arthroscopic full-thickness RCT repair in 2021
were divided into two groups. On postoperative day 1, patients in the study group(n=36) were shown a 2-minute
video of their surgery, with description of the applied procedure; while in the control group(n=32) this practice
was skipped. In the 3rd postoperative week, QoR-40 (Quality of Recovery), VAS questionnaires were applied to all
patients as primary outcome measures, and three evaluation questions on patient satisfaction were asked.
Results: There was no significant difference between the groups in terms of age (57.43±7.87 years in all groups),
gender(38female and 30 male) and surgical side. VAS scores were statistically significantly lower (Z=-4.773;
p=0.000) in the video-feedback group (4.88±2.71) compared to the control group (5.26±2.47). In total QoR-40
scores, no significant difference was observed between the groups, but when the subheadings of the scoring
were evaluated significant results were obtained. In patient support (control group 28.32±2.31 / study group
30.55±3.40 p=0.000), comfort in part B (control group 38.92±0.82 / study group 39.83±0 .60 p=0.005) and pain
section (control group 28.83±3.19 / study group 30.95±2.64 p=0.035) scores were found to be significantly higher
in the video-feedback group (p<0.05).
Comparison of results between two groups
Variables

Control group (n=32)

VAS
Total QoR-40
Comfort
Emotions
Physical Independence
Patient Support
Comfort (part B)
Emotions (part B)

5,26±2,47
181,74±14,43
17,74±1,73
12,79±2,82
22,95±2,20
28,32±2,31
38,92±0,82
26,68±4,62

Video-feedback group
(n=36)
4,88±2,71
184,41±15,73
17,31±3,29
13,34±2,86
22,14±3,65
30,55±3,40
39,83±0,60
27,14±4,46
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Statistical Analysis,
p value
p=0,000
p=0,410
p=0,889
p=0,240
p=1,000
p=0,000
p=0,005
p=0,291

Patient Support (part B)
Pain
Overall Satisfaction from
treatment

4,42±0,96
28,83±3,19

4,66±0,72
30,95±2,64

p=0,341
p=0,035

4,47±0,69

4,48±1,06

p=0,403

Conclusion: RCT surgery has a challenging recovery period for the patient. This study shows that postoperative
video-feedback can be a facilitative method in this period by; reducing the perceived pain level due to cognitive
impairment that develops after surgery, increasing the patient’s satisfaction with the treatment, and by indirectly
providing a faster physical rehabilitation.
Keywords: Video-feedback, Rotator cuff repair, Patient satisfaction, pain management
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S-60
RETEAR AFTER ARTHROSCOPIC ROTATOR CUFF REPAIR RESULTS IN FUNCTIONAL OUTCOME
DETERIORATION OVER TIME
Hyeon Jang Jeong1, Kyung Pyo Nam2, Ji Hyun Yeo3, Sung-Min Rhee4, Joo Han Oh1
Seoul National University College of Medicine, Seoul National University Bundang Hospital
Yeson Hospital
3
Dongguk University College of Medicine, Dongguk University Ilsan Hospital
4
Kyung Hee University College of Medicine, Kyung Hee University Medical Center
1

2

Purpose: This study aimed to evaluate the effect of retear on the long-term functional outcomes and the
osteoarthritis of glenohumeral joint (OA) progression after arthroscopic rotator cuff repair (ASRCR).
Method: We retrospectively reviewed 201 patients who underwent ASRCR and followed up for at least five years.
Structural integrity was evaluated using magnetic resonance imaging and/or ultrasonography. Pain, active range
of motion, and the American Shoulder and Elbow Surgeons standardized shoulder assessment form (ASES)
were evaluated for functional outcomes. To evaluate the deterioration over time, minimal clinically important
difference value of pain and ASES were used.
Results: Mean follow-up period was 8.6 ± 2.2 years. The overall retear rate was 21.4%, and OA progression was
strongly associated with retear (odds ratio 5.1, p < .001). Functional outcomes at the 2-year postoperative followup significantly improved compared to the preoperative status (all p < .017), regardless of retear. However, the
retear group presented worse functional outcomes at the final follow-up (pain 3.1 ± 2.6, ASES 72.0 ± 17.4) than at
the 2-year postoperative follow-up (pain 1.2 ± 2.3, p = .014; ASES 91.1 ± 9.9, p = .015) and/or the healed tendon
group at final follow-up (pain 0.6 ± 1.7, p < .001; ASES 95.5 ± 11.8, p < .001). Time-point of deterioration of pain
(healed group vs. retear group 5.5 ± 0.5 vs. 10.6 ± 0.4 years, p < .001) and ASES (healed group vs. retear group 7.5
± 0.5 vs. 12.8 ± 0.2 years, p < .001) were decreased in the retear group.
Conclusion: Functional status was improved after ASRCR in both short-term and long-term follow-up, regardless
of retear. However, retear was strongly associated with OA progression, and long-term functional outcomes
deteriorated over time in failed ASRCR, which were not present in short-term follow-up.
Keywords: long-term outcome, rotator cuff tear, arthroscopic rotator cuff repair, retear, progression of
osteoarthritis
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S-61
LATERAL EPIKONDILITLI BIREYLERDE KIŞI-MERKEZLI MÜDAHALENIN AĞRI ILE GÜNLÜK
YAŞAM AKTIVITELERINDE ALGILANAN AKTIVITE PERFORMANSI VE MEMNUNIYETI ÜZERINE
ETKISININ INCELENMESI-RANDOMIZE KONTROLLÜ ÇALIŞMA
Berkan TORPİL1, Özgür KAYA2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü
Etlik Lokman Hekim Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü

1
2

Amaç: Lateral epikondilit (LE), dirsekte ağrıya neden olan ve günlük yaşam aktivitelerinde algılanan aktivite
performansını ve memnuniyetini olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Bu çalışma, LE’li bireylere yönelik kişimerkezli müdahalenin ağrı ile günlük yaşam aktivitelerinde algılanan aktivite performansı ve memnuniyeti
üzerine etkisinin incelenmesi amacıyla planlandı.
Yöntem: Çalışmaya LE tanılı 34 erişkin dahil oldu. Katılımcıların müdahale öncesinde ve sonrasında, aktivite
ve istirahat sırasındaki ağrıları için visual analog skalası (VAS), algılanan aktivite performans ve memnuniyetin
değerlendirilmesi için Kanada Aktivite Performans Ölçeği (KAPÖ) kullanıldı. Değerlendirme sonrası katılımcılar
randomize olarak kişi-merkezli ve kontrol grubu olarak ikiye ayrıldı. Her iki gruba 45 dakikalık-4 seans eklem ve
enerji koruma teknikleri eğitimi verildi. Müdahale grubuna ek olarak 4 hafta haftada 4 gün 45 dakikalık KAPÖ’ye
göre problem belirlenen aktivitelere yönelik kişi-merkezli müdahale uygulandı.
Bulgular: Kişi-merkezli gruba 5’i erkek 12’si kadın yaş ortalaması 51.00±5.13 (minimum 37, maksimum 59),
kontrol grubuna 6’sı erkek 11’i kadın yaş ortalaması 51.94±6.74 (minimum42, maksimum 62) LE tanılı birey
katıldı. Müdahale öncesi kişi-merkezli grubun VAS-istirahat 2.28±0.84, VAS-aktivite 6.00±1.13, KAPÖ-performans
3.91±1.05, KAPÖ-memnuniyet 3.78±1.31 olduğu, kontrol grubunun ise VAS-istirahat 2.51±0.55, VAS-aktivite
6.17±0.90, KAPÖ-performans 4.45±0.88, KAPÖ-memnuniyet 4.24±0.99 olduğu belirlendi. Müdahale sonrası kişimerkezli grubun VAS-istirahat 1.86±0.72, VAS-aktivite 4.75±0.92, KAPÖ-performans 7.12±0.95, KAPÖ-memnuniyet
7.38±0.93 olduğu, kontrol grubunun ise VAS-istirahat 2.27±0.64, VAS-aktivite 5.58±0.92, KAPÖ-performans
4.89±0.96, KAPÖ-memnuniyet 4.63±0.87 olduğu belirlendi. Müdahale öncesi herhangi bir parametrede gruplar
arasında fark tespit edilmedi. Müdahale sonrasında da VAS-istirahatte gruplar arasında fark bulunmadı. Müdahale
sonrası VAS-aktivite (p<0.05), KAPÖ-performans (p<0.001) ve KAPÖ-memnuniyette (p<0.001) kişi-merkezli
grubun lehine anlamlı bir şekilde iyileşme görüldü.
Sonuç: LE’li bireylere yönelik kişi-merkezli müdahalenin ağrıyı (istirahat ve aktivite sırasında) azalttığı, algılanan
aktivite performansını ve memnuniyetini arttırdığı belirlenmiştir. LE gibi üst ekstremite fonksiyonelliğini olumsuz
yönde etkileyen hastalıklarda interdisipliner çalışmanın önemli olduğunu düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, Günlük yaşam aktiviteleri, Ağrı, Performans, Memnuniyet
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S-62
SHOULDER KINEMATICS CAN BE IMPROVED AFTER REVERSE SHOULDER ARTHROPLASTY
Taha YILDIZ1, Dilara KARA1, Serdar DEMIRCI2, Ceyda SEVINC1, Burak ULUSOY3, Leyla ERASLAN1, Egemen TURHAN1,
Gazi HURI1, Taha AKSOY1, Irem DUZGUN1
Hacettepe Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
3
Çankırı Üniversitesi
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2

Purpose: Although several studies have investigated the alterations in the shoulder kinematics after reverse
shoulder arthroplasty (RSA), there is very limited information how the shoulder kinematics change in time in
the postoperative period (from early to mid-term). The aim of the study was to investigate the changes in the
scapulohumeral rhythm and shoulder kinematics in time after RSA procedure.
Method: Nineteen patient with RSA (age: 65.8±10.3 years) were included to the study. A standart rehabilitation
program was applied to all patients focusing scapular stabilization and deltoid muscle control. Shoulder kinematics
(humerothoracic elevation, glenohumeral elevation and scapular rotations) on the operated shoulder were
assessed at the postoperative 3th, 6th, and 18th months postoperatively using electromagnetic tracking system
during arm elevation in the sagital and scapular planes. Asymptomatic shoulder kinematics were also assessed at
eighteen months. Scapulohumeral rhythm (SHR) was defined as the ratio of the glenohumeral elevation over the
scapular upward rotation. Changes in the operated shoulder kinematics from postoperative three to eighteen
months and shoulder kinematics on the operated and the asymptomatic shoulder were analyzed.
Results: Maximum humerothoracic elevation increased from postoperative three to eighteen months (p=0.01).
There was similar SHR on the operated and asymptomatic shoulders at the final follow-up (p=0.11). The scapula
was more posteriorly tilted in the mid-term compared to the early stages of the rehabilitation (p<0.05). At the
postoperative eighteen months, both the operated and asymptomatic shoulder demonstrated similar scapular
kinematics (p>0.05).
Conclusion: In contrast to the literature, shoulder kinematics can be improved on the RSA patients in the
postoperative period. Postoperative rehabilitation program focusing on the scapular stabilization and deltoid
muscle control should be emphasized in the postoperative rehabilitation program.
Keywords: Reverse shoulder arthroplasty, Shoulder kinematics, Scapulohumeral rhythm
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SUBAKROMIYAL AĞRI SENDROMUNDA POSTERIOR KAPSÜL, PEKTORALIS MINÖR
ESNEKLIKLERI İLE AKROMIYOHUMERAL MESAFE ARASINDAKI İLIŞKI
Leyla ERASLAN1, Ozan YAR2, Bilge ERGEN2, Gazi HURİ3, İrem DÜZGÜN1
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Amaç: Bu çalışmanın amacı, subakromiyal ağrı sendromunda posterior kapsül ve pektoralis minör esnekliklerinin
ve defisitin değerlendirilmesi ve akromiyohumeral mesafe (AHM) ile ilişkisinin araştırılmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya subakromiyal ağrı sendromu tanısı alan 22 hasta (12 kadın, 10 erkek, ortalama yaş: 31,2±8,6
yıl, ortalama VKİ: 22,8±2,8 kg/m2) dahil edildi. Hastaların posterior kapsül esnekliği “Horizontal Adduksiyon Testi”
ve pectoralis minor esnekliği “Pectoralis Minor Uzunluk Testi” kullanılarak ölçüldü. Dinlenme sırasındaki AHM
değeri, gerçek zamanlı ultrasonografi (Acuson S2000, Siemens Medical Systems, Erlangen, Germany) kullanılarak
humerusun büyük tüberkülünün üst yüzü ile akromiyonun alt kenarı arasındaki en kısa doğrusal mesafe ölçülerek
belirlendi. İstatistiksel analizde, etkilenen ve sağlam omuz arasındaki yumuşak doku esneklik farkı “bağımlı
gruplarda t-testi”, yumuşak doku esneklikleri ile AHM arasındaki ilişki Pearson Korelasyon Katsayısı kullanılarak
analiz edildi.
Bulgular: Etkilenen omuz posterior kapsül (ortalama fark: 3°; p=0,008) ve pektoralis minör (ortalama fark: 11
mm; p<0,001) esneklikleri sağlam tarafa göre daha azdı. Ancak hastaların AHM değerleri birbirleri ile benzerdi
(ortalama fark:0,2 mm; p=0,729). Hastaların etkilenen omuz posterior kapsül (r=0.145; p=0.519) ve pektoralis
minör esneklikleri (r=-0.007; p=0.976) AHM ile ilişkili bulunmadı.
Sonuç: Bu çalışma ile, subakromiyal ağrı sendromunda hastaların etkilenen omuz posterior kapsül ve pektoralis
minör esnekliklerinin daha az olduğu görüldü. Ancak yumuşak doku esnekliklerinin istirahat AHM ölçümleri
ile ilişkili olmadığı bulundu. Bu nedenle, omuz çevresi yumuşak doku esneklik defisitinin istirahat AHM değeri
üzerinde önemli bir rolü olmadığı, subakromiyal sıkışmaya neden olabilecek diğer faktörlerin göz önünde
bulundurulması gerektiği düşüncesindeyiz.
Anahtar Kelimeler: omuz sıkışma sendromu, posterior kapsül, pektoralis minör, subakromiyal aralık,
ultrasonografi.
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İDİOPATİK SKOLYOZDA BİREY VE EBEVEYNİN OMUZ VE SKAPULAR ASİMETRİ FARKINDALIĞI
Gözde YAĞCI1, Gülnihal METİN1
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara,
Türkiye
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Amaç: Skolyozdaki deformite omurgada meydana gelmesine rağmen etkilenim tüm vücut boyunca oluşmaktadır.
Ağrı, postüral instabilite, yürüyüş bozukluğu gibi problemlere literatürde sıkça rastlanmaktadır. Ancak bireylerin
kozmetik olarak algıları ve asimetrik farkındalıkları üzerinde yeterince durulmamaktadır. Eğriliğin şiddetiyle
paralel olarak artan ve özellikle skapular bölge ve omuz kuşağında belirginleşen asimetrinin bireyler ve aileleri
tarafından algılanma düzeyine dair yapılan çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır. Bu çalışmanın amacı skolyozlu bireyler
ve ebeveynlerinin omuz ve skapula asimetrisi farkındalığını değerlendirmektir.
Yöntem: Çalışmaya yaşları 9-18 (14,12 ± 2,04) arasında değişen ve beden kitle indeksleri ortalaması 19 (18,67±2,87)
olan 52 gönüllü skolyozlu birey katılmıştır. Bireylerin eğrilik tipleri, risser bulguları ve cobb açıları kaydedilmiştir.
Omuz ve skapula asimetri algıları Walter Reed Visual Assessment Scale (WRAS) ile değerlendirilmiştir. WRAS birey,
ebeveyn ve fizyoterapist tarafından ayrı ayrı skorlanmıştır. Verilerin karşılaştırmaları Friedman analiz yöntemiyle
yapılarak Bonferonni düzeltmesi uygulanmıştır.
Bulgular: Elde edilen analiz sonuçlarına göre; skapular bölge asimetri algıları değerlendirildiğinde fizyoterapist,
birey ve ebeveyn arasında istatistiksel olarak anlamlı fark ortaya çıktı (p<0,05). İkili karşılaştırmalarda hem birey
hem ebeveynin skapula asimetri skoru fizyoterapiste göre düşüktü (p<0,001). Birey ve ebeveynin algıları arasında
anlamlı istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0,17). Omuz bölgesi için ise; fizyoterapist, birey
ve ebeveyn arasında anlamlı bir fark bulundu (p<0,05). İkili karşılaştırmalarda birey ve ebeveyn ile fizyoterapist
ve ebeveyn asimetri algısında anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0,05). Bireyin verdiği omuz asimetri skoru
fizyoterapistin verdiği skordan düşüktü (p<0,0001).
Sonuç: Bu çalışma, ebeveynin skolyozun beraberinde getirdiği skapular duruş ve omuz asimetrisinin farkında
olmadığını gösterdi. Bu durum skolyozu olan çocuğun ebeveyni tarafından tespiti ve sağlık hizmetlerine
başvurmasını geciktirebilir. Bireyin ise omuz asimetrisinin farkında olmasına rağmen skapula asimetrisinin
farkında olmadığı görüldü. Bu çalışma bize gelişme çağındaki postüral farkındalık eğitimlerinin ileride olası
omurga deformitelerinin tespitinde önemli olduğunu gösterdi. Bu nedenle hem çocuklar hem ebeveynlerinin
postüral farkındalık terapilerine yönlendirilmeleri gerektiğini düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Omuz, Skapula, Asimetri, Skolyoz
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S-65
HAVALI TABANCA ATICILARINDA GÖVDE, SKAPULA VE OMUZ KUŞAĞI KASLARININ
ENDURANSININ PERFORMANS ÜZERINE ETKISI
Ebru Gül SEZİK1, Özgün UYSAL1, Atilla Çağatay SEZİK2, İrem DÜZGÜN1
1

Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara, Türkiye.
Yüksek İhtisas Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara, Türkiye.

2

Amaç: Havalı tabanca atıcılığı; kapalı atış poligonlarında yapılan, hedef tabelasına hassas ve doğru atış yapılmasını
gerektiren olimpik bir spordur. Havalı tabanca atıcısının en temel hedefi yüksek skor elde etmek amacıyla
postüral stabilizasyonunu üst düzeye çıkarmak ve korumaktır. Uzun müsabaka periyodu; sporcularda postür ve
üst ekstremite kontrolünün sağlanabilmesi için kassal yorgunluğun mümkün olduğunca geç ortaya çıkmasını
gerektirmektedir. Bu bilgilerden yola çıkarak çalışmamız, havalı tabanca sporcularının atış performanslarının;
gövde, skapula çevresi ve omuz kuşağı kaslarının enduransları ile olan ilişkisini araştırmak amacıyla planlandı.
Yöntem: Çalışma, 18-45 yaş arasındaki 28 havalı tabanca atıcısı ile gerçekleştirildi. Omuz kuşağı enduransı Kapalı
Kinetik Zincir Üst Ekstremite Stabilite Testi ve Üst Ekstremite Y Denge Testi, gövde enduransı Yüzüstü Köprü Testi
ve Yan Köprü Endurans Testi, skapular bölgenin enduransı ise Skapular Kas Endurans Testi ile değerlendirildi.
Elde edilen veriler doğrultusunda atış performansı ile test parametrelerinin ilişkisi incelendi. Parametrik verilerde
ilişkinin incelenmesi için Pearson korelasyon testi, non-parametrik verilerde ise Spearman korelasyon testi
kullanıldı. İstatistiksel olarak anlamlı bulunan değişkenlerde lineer regresyon analizi kullanıldı. Dominant ve
dominant olmayan taraflar arasındaki farklılıkları incelemek için Paired Sample t-test ve Wilcoxon testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmanın sonucunda, atış performansı ile skapular kas endurans testi arasında pozitif yönde istatistiksel
olarak anlamlı bir ilişki bulundu (p=0,03, r=0,65). Ancak gövde ve omuz kuşağı kas enduransını değerlendiren
testler ile atış performansı arasında anlamlı bir ilişki görülmedi (p>0,05). Skapular kas endurans testinin her bir
birim artışına karşılık atış skorunun ise 0,375 puan arttığı gözlendi.
Sonuç: Havalı tabanca atıcılarında skapular kas enduransının artırılması skapulotorasik eklemi ve glenohumeral
eklemi daha stabil hale getireceği için salınımları azaltarak atış performansını artırabilir. Bu sebeple havalı tabanca
atıcılarında skapula çevresi kaslara yönelik oluşturulacak egzersiz programlarının sporcuların atış performansının
geliştirilmesine ve yaralanmaların önlenmesine fayda sağlayabileceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Havalı tabanca, atış performansı, skapula, endurans, omuz
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S-67
FASIYOSKAPULOHUMERAL DISTROFILI HASTALARDA SKAPULOTORASIK ARTRODEZ
CERRAHISININ ÜST EKSTREMITE FONKSIYONU, DENGE VE YÜRÜME PARAMETRELERINE
ETKILERI
Ayşenur EREKDAĞ1, Ömer Naci ERGİN2, İpek YELDAN3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul,
Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

1

Amaç: Fasiyoskapulohumeral Distrofide (FSHD) skapulada görülen kanatlaşmanın önüne geçilebilmesi ve üst
ekstremite (ÜE) fonksiyonelliğinin iyileştirilmesi için skapular fiksasyon cerrahileri arasında sıklıkla skapulanın
toraksa artrodezi uygulanmaktadır. Literatürde, skapulotorasik artrodez (STA) sonucunda ÜE ile ilişkili yüksek
oranda başarı sağlanabilmekte ve iyi fonksiyonel sonuçlar gösterilmesine rağmen bu iyileşmenin vücudun
diğer bölümlerine etkileri, özellikle alt ekstremite (AE) fonksiyonları, denge ve yürüme üzerindeki etkileri
araştırılmamıştır. Çalışmanın amacı, FSHD’li hastalarda STA’nın ÜE fonksiyonları, denge ve yürüme üzerine
etkilerinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmaya, 18-55 yaşlarında STA geçirmiş 9 FSHD’li hasta ve 18 sağlıklı kontrol grubu olmak üzere iki
grup dahil edildi. Dahil edilme kriterleri; CSS (Clinical Severity Score) 0,5-3,5 puan almış olmak, FAS (Fonksiyonel
Ambulasyon Skalası) 3-5 puan almak, en az 3 ay içerisinde STA geçirmiş olması ve kontrol grubundaki bireylerin
herhangi bir ortopedik cerrahi geçirmemiş olması şeklindeydi. Dışlanma kriterleri; denge-yürüme problemlerine
sebep olabilecek AE problem varlığı, ek ÜE problem varlığı, spinal füzyon cerrahisi geçirmiş olmak, ek nörolojik
problem/problemlerinin varlığı, katılımcıların VAS (Vizüel Analog Skalası)>6 bel ağrılarının olması ve iletişim
kurmayı engelleyecek düzeyde görsel-işitsel problemi olması şeklindeydi. Değerlendirme yöntemleri olarak
DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand), 10 metre yürüme testi (10 mYT), Berg Denge Ölçeği
(BDÖ), Gait-Analyzer, Zamanlı Kalk ve Yürü Testi (ZKYT), Tek ayak üzerinde durma testi (TAÜDT), 30 saniye otur kalk
testi (30 sn OKT), 2 dakika yürüme testi (2 DYT), kas testi ve pedometre kullanıldı. Kas testi; deltoid, rhomboid,
alt trapez, kalça fleksör-ekstansörleri ve ayak bileği dorsifleksörlerine dinamometre kullanılarak uygulandı. Tüm
değerlendirmeler aynı fizyoterapist tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen verilerin istatistiksel analizinde MannWhitney U testi kullanıldı ve p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Sağlıklı kontrol grubuna yaşları 34,83±11,61 olan 9 kadın, 9 erkek; STA grubuna yaşları 38,33±11,81 olan
4 kadın, 5 erkek dahil edildi. STA geçirmiş FSHD’lilerin kas kuvvetleri iki ekstremitede de daha az idi ve gruplar
arasında anlamlı fark vardı (sırasıyla; deltoid: 0,000; rhomboid: 0,000; alt trapez: 0,001; glutealler: 0,001; kalça
fleksörleri: 0,000 ve tibialis anterior: 0,001). DASH, 10 mYT, BDÖ, ZKYT, 30 sn OKT’de gruplar arasında anlamlı fark
gözlenirken (sırasıyla; 0,000; 0,000; 0,000; 0,048;) 2 DYT ile adım sayısı, adımlama zamanı simetrisi, adım uzunluğu
simetrisi, vertikal vücut ağırlık merkezi yer değişimi ve kadansta anlamlı fark görülmedi (sırasıyla; 0,481; 0,641;
0,236; 0,110; 0,606; 0,643).
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Katılımcıların sosyodemografik özellikleri ve değerlendirme sonuçları

DASH: The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand; 10m YT: 10 metre yürüme testi; BDÖ: Berg Denge Ölçeği;
ZKYT: Zamanlı Kalk ve Yürü Testi; TAÜDT: Tek Ayak Üzerinde Durma Testi; 30 sn OKT: 30 saniye Otur-Kalk Testi;
2 DYT: 2 Dakika Yürüme Testi; STA: skapulotorasik artrodez; sn: saniye; m: metre; N: Newton; Ort: ortalama; SS:
standart sapma p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
Sonuç: Progresif seyirli FSHD’de uygulanan STA cerrahisiyle ÜE fonksiyonelliğini ve dengeyi normal değerlere
yaklaştıramazken, yürüme parametrelerinde normal değerlerden sapmadığı gözlenmiştir. STA’nın FSHD’li bireyler
için sonuçlarının daha net bir şekilde incelenebilmesi için preop ve post-op değerlendirmeleri içeren kapsamlı
çalışmalar yapılması gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Skapulotorasik Artrodez, Fasyoskapulohumeral Distrofi, Üst Ekstremite Fonksiyonu, Denge,
Yürüme
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S-68
OMUZ AĞRILI HASTALARDA DÜŞÜK YOĞUNLUKLU LAZER VE ULTRASON TEDAVISININ
ETKINLIĞININ KARŞILAŞTIRILMASI
Banu AYDENİZ1, Turan USLU2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği,
Bakırköy,İstanbul
2
Özel Muayenehane, Kadıköy, İstanbul.
1

Amaç: Omuz ağrıları, üst ekstremite ağrılarının en sık nedenidir ve kas-iskelet sistemi hastalıkları arasında bel
ve boyun ağrılarından sonra üçüncü sırada yer alır. Omuz ağrısının konservatif tedavisinde çeşitli fizik tedavi
modaliteleri kullanılmaktadır. Bu çalışmayla bu modalitelerden düşük yoğunluklu lazer ve ultrason tedavisinin
ağrı ve fonksiyonellik üzerine etkisini araştırmak amaçlandı.
Yöntem: Çalışmamıza Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik tedavi ve rehabilitasyon
polikliniğine omuzunda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayeti ile başvuran 60 hasta katıldı. Çalışma randomize,
prospektif, tek kör olarak tasarlandı. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. Her iki gruba aynı zamanda TENS
(Transkutanöz elektriksel sinir sitimülasyonu), hotpack ve medikal tedavi (diklofenak sodyum, 75 mg tab 1*1 /
gün) uygulandı. Ultrason (US) tedavisi 1,5 W/cm² dozunda, 5 dk, lazer tedavisi 6 dk (omuzun ön, arka yüzüne ve
tuberkulum majusa. Her bir noktaya 2dk.) 2000 Hz, 0,6 J/cm², 905 nm dozundaydı. Tedavi süremiz 2 hafta boyunca
toplam 10 seanstı. Gruplar tedavi öncesi, sonrası ve 3. ayda değerlendirildi. Değerlendirmede; uykuda, harekette
ve istirahatte olan VAS (vizüel analog skala) ve ağrılı omuz aktif-pasif eklem hareket açıklığı (EHA) ölçümleri
kullanıldı. Omuza özel muayene testleri de değerlendirmeye (Hawkins, Neer, Supraspinatus, Speed, Yergason)
alındı. Omuzun fonksiyonel değerlendirmesinde Constant ve UCLA omuz skorlama sistemi kullanıldı.
Bulgular: Hastaların yapılan muayene ve tetkiklerine göre %68,3’ ne Supraspinatus tendiniti, %8,3’ne Biceps
tendiniti, %20 sine Adeziv kapsülit, %3,3’ ne Akromioklavikular eklem dejenerasyonu tanısı konuldu. Ultrason
tedavisi ve lazer tedavisi alan grubun tedavi öncesi ölçüm değerleri ve demografik özellikleri birbirine benzerdi
(p>0,05). Hastaların %66,7 (n:40) si kadın, %33,3 ü(n:20) erkek idi. Ağrılı omuz daha çok dominant kullanılan tarafla
aynıydı. Tedavi sonrasında her iki grupta ağrının azalması ve omuzun EHA değerlerinin hem pasif hemde aktif
ölçümlerinde tedaviye yanıt oranları anlamlıydı (p=0,00 «0,05) fakat tedavi öncesine göre istatistiksel olarak fark
görülmedi (p>0,05). Gruplar arası değerlendirmede fonksiyonellik açısından sadece Constant skoru istatistiksel
olarak tedavi öncesine göre farklı bulundu. Constant skoruna göre omuzun fonksiyonelliğinde ultrason tedavisi
lazer tedavine göre daha etkiliydi (p<0,05).
Sonuç: Literatürde omuz ağrılarında tedavi modalitelerinin araştırıldığı çalışmalarda lazerle ilgili çalışmaların
çoğunlukta olduğu dikkat çekmektedir. Lazer ve ultrasonun etkinliğinin karşılaştırıldığı nadir sayıdaki çalışmalarda
da lazer ultrasona göre üstün bulunmuştur . Bu çalışmada omuzun ağrı tedavisinde, ağrının azalmasında ve EHA’
nın düzelmesinde egzersizle beraber lazer ve ultrason tedavisinin etkili olduğu fonksiyonelliğin kazanılmasında
ultrason tedavisinin, lazer tedavisine göre daha etkili olduğu saptanmıştır. Omuz ağrılarının tedavisinde ultrason
da, lazer kadar etkili ve güvenilir bir yöntem olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: lazer, omuz ağrıları, ultrason
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S-69
MASIF ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA ELEKTROMIYOGRAFIK BIOFEEDBACK (EMG-BF)
YARDIMLI EGZERSIZLERIN ETKINLIĞI
Pelin TİRYAKİ1, Derya ÇELİK2, Kerem BİLSEL3, Ali ERŞEN4
Yalova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Yalova, Türkiye
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
3
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1

2

Amaç: Çalışmamızın amacı masif rotator manşet yırtıklarında deltoid odaklı konservatif tedavi programına dahil
edilen elektromiyografik biofeedback (EMG-BF) cihazının etkinliğini araştırmaktır.
Yöntem: Masif rotator manşet yırtığı olan kırk altı hasta randomize olarak iki gruba ayrıldı: EMG-BF grubu ve
EXERC (egzersiz) grubu. Her iki gruba da 6 haftalık tedavi programı uygulandı. EMG-BF grubunda egzersizler
EMG-BF cihazı eşliğinde yapıldı. Fonksiyonel değerlendirme için Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları Skoru
(ASES) kullanıldı. Omuz fleksiyon kuvveti hand-held dinamometre ile, ağrı düzeyi Numerik Ağrı Derecelendirme
Skalası ile, hareket açıklığı gonyometre ile ve hasta memnuniyeti Global Değişim Ölçeği (GRCS) ile değerlendirildi.
Hastalar tedavi öncesi, altı haftalık tedavi sonrası, 12 haftalık tedavi sonrası ve 1 yıllık takip dönemi sonrasında
değerlendirildi. İstatiksel analizde gruplar arası tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlerin karşılaştırılmasında 2x4
Repeated Measures ANOVA kullanıldı.
Bulgular: Grup içi değerlendirmelerde her iki grupta da fonksiyonel durum, kas kuvveti, EHA ve ağrı
parametrelerinde tedavi öncesine göre istatistiksel anlamlı iyileşmeler bulundu (p<0,05). 1 yıllık takipte gruplar
arasında omuz fleksiyon kuvvetinde EMG-BF grubu lehine anlamlı değişiklik saptandı (F=4.671, P=0.005). Global
değişim ölçeği (GRCS) ile sorgulanan hasta memnuniyetinde EMG-BF grubunun memnuniyet oranı altıncı haftada
ve on ikinci ayda daha yüksek bulundu.
Gruplar arası 12 aylık takip sonuçlarının karşılaştırılması
Değerlendirme
ASES

Omuz fleksiyon kuvveti (N)

Fleksiyon EHAº

12. ay

Grup

Tedavi Öncesi

EXERC

57.77 ± 13.63

77.67±12.94

EMG-BF

49.69 ± 18.35

79.25±6.32

EXERC

70.55 ± 24.11

77.81±21.70

EMG-BF

65 ± 20.16

84.92±19.75

EXERC

118.88 ± 23.92

139.77±10.67

EMG-BF

121.11 ± 17.45

143.20±13.64
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F

p

1.065

0.57

4.67

0.005*

0.33

0.87

Abduksiyon EHAº

İnternal rotasyon EHAº

Eksternal rotasyon EHAº

NPRS

EXERC

109.57 ± 25.35

133.25±13.04

EMG-BF

121.82 ± 21.96

137.61±16.46

EXERC

28.44 ± 6.42

49.05±5.38

EMG-BF

30.83 ± 5.05

47.99±6.32

EXERC

45.00 ± 10.58

59.60±5.13

EMG-BF

45.83 ± 9.74

60.82±8.26

EXERC

5.52 ± 1.44

2.01±0.86

EMG-BF

4.91 ± 1.69

1.44±0.72

1.82

0.47

2.16

0.13

0.51

0.66

0.004

0.97

Sonuç: Bulgularımız, masif rotator manşet yırtıklarının konservatif tedavisinin fonksiyon ve ağrı açısından olumlu
sonuçlar vereceğini gösterdi. EMG-BF cihazı, omuz fleksiyon kuvvetini ve hasta motivasyonunu artırmak için
alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet, deltoid, rehabilitasyon, elektromiyografik biofeedback, egzersiz
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S-70
ROTATOR MANŞET RÜPTÜRÜ TANILI HASTALARDA AĞRI VE PROPRİOSEPSİYON İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA
Ezgi TÜRKMEN1, İpek YELDAN2, Nezih ZİROĞLU3
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul,
Türkiye
2
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3
İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
1

Amaç: Fizyolojik yaşlanma veya tekrarlı aktivitelere bağlı mekanik aşırı kullanım ile ortaya çıkabilecek doku bazlı
dejeneratif tendon değişiklikleri gibi “intrinsik” faktörler ve manşeti kuşatan yapılarda görülebilecek “ekstrinsik”
faktörlerin bir kombinasyonu olarak ortaya çıkabilen rotator manşet rüptürlerinin en önemli bulgusu olan ağrının,
fonksiyonellik ve günlük yaşam aktivitelerinde azalmış performansla birlikte önemli düzeyde kısıtlılığa neden
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı ağrı şikayeti ile etkilenimi beklenen propriosepsiyon duyusunun ilişki
düzeyinin belirlenmesidir.
Yöntem: Çalışmaya 40-60 yaş arası, çalışmaya katılmaya gönüllü 25 rotator manşet rüptürü tanılı hasta dahil edildi.
Hastaların demografik verileri “Olgu Değerlendirme Formu” kullanılarak, aktivite ve gece esnasında görülen ağrı
şikayetleri “Vizüel Analog Skala (VAS)” kullanılarak, omuz ekleminin 90° fleksiyon ve abduksiyon pozisyonlarındaki
propriosepsiyon duyusu ise inklinometre kullanılarak reprodüksiyon testi yoluyla değerlendirildi. Çalışmanın
istatistiksel analizi “Statistical Package for Social Sciences” (SPSS) Version 20.0 (SPSS inc., Chicago, IL, ABD) istatistik
programı kullanılarak gerçekleştirildi. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişki Spearman korelasyon testi kullanılarak
analiz edildi ve tüm analizlerde p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 53,09±6,56 yıl iken, ortalama 3,3 aylık bir ağrı şikayeti sonrası hastaneye
başvurdukları görüldü. Hastaların VAS ile değerlendirilen ortalama aktivite ağrı şiddetleri 7,36±1,12 iken gece
ağrısı şiddetleri 6,73±1,73 idi. Ağrı şiddeti ile inklinometre yoluyla değerlendirilen omuz ekleminin 90° fleksiyon
ve abduksiyon pozisyonlarındaki propriosepsiyon duyusu arasında negatif korelasyon gösteren bir ilişki bulundu.
Omuz ekleminin 90° fleksiyon pozisyonundaki gözler kapalı reprodüksiyon testi ile; aktivite ağrısı arasında negatif
yönlü korelasyon (p=0,04, rho=0,617), gece ağrısı arasında yine negatif yönlü korelasyon (p=0,007, rho=0,753)
saptandı. Omuz ekleminin 90° abdüksiyon pozisyonundaki gözler kapalı reprodüksiyon testi ile; aktivite ağrısı
arasında negatif yönlü korelasyon (p=0,03, rho=0,637) saptanırken gece ağrısı arasında korelasyon saptanmadı
(p>0.05).
Sonuç: Bu çalışma, rotator manşet rüptürü tanılı hastaların artan aktivite ve gece ağrıları ile ilişkili olarak 90°
fleksiyon ve abduksiyon pozisyonlarındaki omuz eklemi propriosepsiyon duyusunun azaldığını göstermektedir.
Özellikle parsiyel rüptürlü hastalarda öncelikli tercih olabilecek fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarında;
proprioseptif egzersizlerin yer aldığı nöromusküler kontrol temelli egzersiz programlarına yer verilmesi gerektiği
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: rotator manşet yırtığı, ağrı, propriosepsiyon, korelasyon
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S-71
ROTATOR KILIF TENDİNOPATİSİNDE DÜŞÜK YOĞUNLUKLU PROGRESİF EGZERSİZ TEDAVİSİNİN OMUZ
SEMPTOMLARI, AKROMİYOHUMERAL MESAFE VE KAS KALINLIKLARINA ETKİSİ
Dilara KARA1, Levent ÖZÇAKAR2, Serdar DEMİRCİ3, Gazi HURİ4, İrem DÜZGÜN1
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Sporcu Sağlığı Ünitesi, Ankara
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
3
Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Balıkesir
4
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

1

2

Amaç: Rotator kılıf tendinopatisinin (RKT) tedavisi omuz hareketleri sırasında subakromiyal daralmayı en aza
indirmek için rotator kılıf ve skapula stabilizatör kaslarının aktivasyonunu/kuvvetlendirilmesini içerir. Çalışmanın
amacı RKT’de düşük yoğunluklu progresif egzersiz tedavisinin (DYPET) ağrı, fonksiyonel durum, akromiyohumeral
mesafe (AHM) ve omuz çevresi kas kalınlıklarına etkisini incelemekti.
Yöntem: Çalışmaya RKT olan 14 rekreasyonel sporcu (7 kadın, 7 erkek; yaş:34.2±6.8 yıl; vücut kütle indeksi:24.2±4.7
kg/m2) dahil edildi. Bireylere fizyoterapist gözetiminde rotator kılıf ve skapula stabilizatör kas odaklı DYPET (1
maksimum tekrarın %20-30’u düzeyinde) sekiz hafta (2 gün/hafta) uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası istirahat,
gece ve aktivite ağrısı visüel analog skalası; fonksiyonel durum, omuz ağrı ve disabilite indeksi (SPADİ); her iki
ekstremitede AHM, supraspinatus, infraspinatus, biseps braki, skapula retraktör kas kalınlıkları ise ultrasonografi
kullanılarak değerlendirildi. Ağrı ve fonksiyonel skorlardaki farkların belirlenmesinde Wilcoxon analizi kullanıldı.
Sağlıklı ve etkilenen ekstremitede AHM ve kas kalınlık değerlerinin zamanla değişimleri 2×2 (zaman×ekstremite)
two-way mixed ANOVA ile analiz edildi.
Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrası etkilenen ekstremitede istirahat (p=0.02), gece (p=0.03) ve aktivite (p<0.001)
ağrısı ile SPADİ skorlarında (p<0.001) anlamlı azalma bulundu. Bu azalma minimal klinik anlamlılık düzeyinin (ağrı
için 1.1 cm, SPADİ için 8-13 puan) altındaydı. Etkilenen ve sağlam ekstremitede AHM (p=0.80), supraspinatus
(p=0.56), infraspinatus (p=0.48), biseps braki (p=0.34) ve skapula retraktör (p=0.07) kas kalınlıkları açısından
zaman×ekstremite etkileşimi gözlenmedi.
Sonuç: RKT’de DYPET’nin ağrının azalması ve fonksiyonel durumda iyileşme nedeniyle etkili olduğu görüldü.
Ancak klinik semptomlar açısından olumlu sonuçlar elde edilmesine rağmen, tedavide hedef omuz çevresi kas
kalınlıkları ile AHM’yi arttırmaksa bu egzersiz tedavisinin yeterli olmadığı düşünüldü.
Anahtar Kelimeler: Tendinopati, egzersiz, rotator kılıf yaralanmaları, ultrasonografi.

136

S-72
OMUZ ROTATÖR MANŞET ONARIMI SONRASI GÖRÜLEN AĞRI NEDENİ BİCEPS TENDONU
OLABİLİR Mİ?
Mehmet Akif ALTAY1, Ömercan SEPETÇİ1, Zeynal YASACI2, Hasan Mehmet TIRAŞ1
Harran Üniversitesi, Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye

1
2

Amaç: Rotatör manşet (RM) yırtıklarında biseps uzun başının (BLH) ağrı oluşumuna neden olduğu bilinmektedir.
BLH lezyonlarının ele alınmaması, kalıcı omuz ağrısına ve RM onarımından sonra yetersiz memnuniyete neden
olabilmektedir. RM yırtıklarını onarırken BLH’de görünen problemlere bağlı biseps tenotomisi yapılmaktadır.
Ancak bazı durumlarda, negatif hourglass testine bağlı olarak sağlıklı görünen biseps tendonu korunmaktadır.
Bununla birlikte, bazen başarılı bir RM onarımından sonra bile ağrı şikayetiyle başvuran hastalar gözlemlemekteyiz.
Çalışmamızın amacı RM onarımı ve RM onarımına ek olarak biceps tenotomisi uygulanan hastalarda ağrı, fonksiyon
ve hasta memnuniyetine olan etkisini araştırmaktır.
Yöntem: RM hasarı nedeniyle cerrahi olan 19 hasta çalışmaya dahil edildi. On iki hastada RM onarımına ek olarak
BLH’de görünen patolojilere bağlı tenotomi uygulandı. Hastalar cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası takip döneminde
omuz istirahat, aktivite ve gece ağrısı Numaralandırılmış Ağrı Değerlendirme Skalası (NPRS) ile, fonksiyonel durum
Kol, Omuz ve El Sorunları (DASH) ve Amerikan Omuz ve Dirsek Birliği Skoru (ASES) anketi ile, hasta memnuniyeti
ise Global Değişim Ölçeği ile değerlendirildi. Verilerin istatistiksel analizinde non-parametrik testler kullanıldı.
Bulgular: Hastaların %89,5’inde (n=17) izole supraspinatus onarımı ve %10,5’inde ise komplet
supraspinatus+infraspinatus+subscapularis onarımı uygulandı. Tenotomi uygulanan ve uygulanmayan gruplar
arasında sosyo-demografik ve klinik özellikler bakımından cerrahi öncesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark
yoktu (p>0,05). Cerrahi sonrası 6. ay takipte, her iki grupta ağrı şiddeti ve omuz fonksiyonlarında iyileşme görüldü
(p<0,05). Gruplar arasında NPRS-aktivite ve ASES tenotomi uygulanan grup lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptandı (p<0,05). Ayrıca tenotomi uygulanan hastaların %83,3’ünde popeye bulgusu görüldü.
Sonuç: Çalışmamız RM onarımı sonrası tenotomi uygulanmayan hastaların fonksiyonel durumun ve ağrı şiddetinin
cerrahi öncesine göre geliştiğini ancak tenotomi uygulanan hastalara göre daha yüksek NPRS-aktivite skorlarına
sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca tenotomi uygulanan grupta hasta memnuniyetlerinin de daha yüksek
olduğu görülmektedir. Bu bulgular, başarılı bir RM onarımı sonrası görülen ağrının ve bununla ilişkili olabilecek
memnuniyetsizliğin BLH’den kaynaklanabileceğini göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Omuz ağrısı, Biseps uzun başı, Rotatör manşet onarımı
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S-73
ARTROSKOPIK ROTATOR KILIF TAMIRI SONRASI FARKLI TAKIP SIKLIKLARINDA UYGULANAN
FIZIK TEDAVININ OMUZ FONKSIYONU ÜZERINE ETKISI
Serdar DEMİRCİ1, Dilara KARA2, Taha İbrahim YILDIZ2, Leyla Sümeyye ERASLAN2, Özgün UYSAL2, Ceyda SEVİNÇ2, Burak
ULUSOY4, Ali Okan GAZELOĞLU3, Elif TURGUT2, Gazi HURİ3, Egemen TURHAN3, İrem DÜZGÜN2
Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
3
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
4
Çankırı Karatekin Üniversitesi

1

2

Amaç: Artroskopik rotator kılıf tamiri (ARKT) sonrası tendon iyileşmesini sağlamak ve tatmin edici fonksiyonel
sonuçlar için anahtar faktörlerden biri iyi planlanmış ve kanıta dayalı bir rehabilitasyon programıdır. Rehabilitasyon
programını planlarken düşük maliyet ve yüksek bakımda göz önüne alındığında, önemli konulardan biri
rehabilitasyon programının takip sıklığıdır. Cerrahi sonrası erken dönemde rehabilitasyon programının takip
sıklığı konusunda güncel bir klinik fikir birliği yoktur. Bu çalışmanın amacı, ARKT sonrası rehabilitasyon programına
alınan hastalarda ilk 12 haftada farklı takip sıklığının, rehabilitasyonun kısa ve uzun dönem sonuçları üzerine
etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Çalışmaya ARKT cerrahisi uygulanan 48 hasta dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar rastgele
seçim yöntemi ile iki gruba ayrıldı. Birinci gruptaki hastalar (n=23, yaş 59±8.4 yıl) 12 hafta boyunca haftada 2 gün
yüksek takip sıklığında; ikinci gruptaki hastalar (n=25, yaş 57.5±6.8 yıl) ilk 6 hafta, iki hafta 1 gün, sonraki 6 hafta,
haftada 1 günlük düşük takip sıklığı ile rehabilitasyon programına alındı. Her iki grupta da aynı egzersiz protokolü
uygulandı. Hastaların ağrı ve omuz eklem hareket açıklığı değerleri cerrahi sonrası 1., 3., 5., 8., 12., 24. hafta ve 1.
yılda; omuz fonksiyonları ise 12. ve 24. hafta ile 1. yılda ASES’le değerlendirildi.
Bulgular: Gruplar arasında aktivite sırasındaki ağrı değerlerinde anlamlı bir fark vardı (grup*zama etkileşimi için
p = 0.03). Ameliyat sonrası 8. haftada düşük takip sıklığında takip edilen 2. gruptaki hastalarda aktivite sırasındaki
ağrı şiddeti daha fazlaydı. Gruplar arasında bir yıllık takip boyunca istirahat ve gece sırasındaki ağrı değerlerindeki
iyileşmede anlamlı fark yoktu (p>0.05). Gruplar arasında omuz eklem hareket açıklığı ve ASES skorunun zamana
bağlı değişiminde fark gözlenmedi (p>0.05).
Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda; ARKT sonrası farklı frekanslarda uygulanan rehabilitasyon programının uzun
dönem klinik sonuçlara etkisi benzerken, erken dönemde sık takipli rehabilitasyon programının 8. haftada aktivite
sırasındaki ağrı değerlerinde daha fazla iyileşme sağladığı görüldü. Ayrıca takip sıklığı protokollerinden bağımsız
olarak ağrı, eklem hareket açıklığı ve fonksiyonel sonuçlarda her iki grupta da zamanla iyileşme görüldü. Ameliyat
sonrası optimal klinik sonuçlara ulaşmak ve maliyeti de düşürmek için, ilk 12 haftada düşük takip sıklığında,
fizyoterapist gözetiminde kontrollü bir rehabilitasyon programı ile başarılı sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Rotator kılıf tamiri, Cerrahi sonrası rehabilitasyon, Rehabilitasyonun takip sıklığı, Omuz
foksiyonu
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S-74
EVALUATION OF FORCE SENSE IN PARTIAL SUPRASPINATUS TEARS
Mahmut ÇALIK1, Abdullah DEMİRTAŞ2, İrem DÜZGÜN3
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
3
Hacettepe Üniversitesi Fizik tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı,
Ankara, Türkiye
1

2

Purpose: Neuromuscular control is very important in glenohumeral joint stabilization. Adequate neuromuscular
control depends on appropriate proprioceptive sense. It is known that neuromuscular control in the
glenohumeral joint is impaired in rotator cuff injuries. The afferent proprioceptive sense is divided into three
subgroups: kinesthesia, joint position sense, and force sense. When joint position sense and kinesthesia senses
are evaluated, proprioceptive information is carried mostly from the muscle spindle, while in the force sense,
proprioceptive information is carried more from the golgi tendon organ. Studies showing that the proprioceptive
sense is affected in the shoulder joint in rotator cuff injuries. Joint position sense and kinesthesia were frequently
evaluated in these studies. The study in which the force sense is evaluated is quite limited. The aim of this study is
to evaluate the force sense in partial supraspinatus tears, which is frequently seen in the clinic.
Method: The study was conducted on 20 partial supraspinatus tears (53.9±10.3 years, 26.5±2.9 kg/m2), and
20 asymptomatic individuals without any shoulder problems (53.0±4.3 years, 26.1±1.4 kg/m2). The shoulder
proprioception was assessed with an Isomed2000 isokinetic dynamometer (D.&R. Ferstl GmbH, Hemau, Germany)
using an force repetition test at 90° angle in scapular plane. First, the individuals’ maximal isometric strength was
measured in the 90° scapular elevation position. Then, 50% of the maximal isometric strength was taught to the
individuals and they were asked to repeat this strength for a total of 3 repetitions for 5 seconds. The deviation
from the target force was recorded as a percentage of absolute error.
Results: The age and BMI of the groups were similar. At the end of the study, it was seen that absolute value of the
force sense decreased in partial supraspinatus tear compared to the control group (p<0.01) (Table 1).
Table 1. Comparison of force sense of affected shoulder and control group
Supraspinatus tear
(n=20)
Mean (SD)
Deviation from
target force (%)

24.12 (12.69)

p value

0.000*

Control (n=20)
Mean (SD)
10.91 (4.35)

p: Significance level of Independent Samples T test, n: Number of participants, SD: Standard deviation
Conclusion: As a result, proprioceptive deficit was observed in the partial supraspinatus tear group. Almost 25%
deviation from target force in patients with a supraspinatus tear may indicate decreased proprioceptive input
from the Golgi tendon organ. Therefore, this deficit in rehabilitation programs needs to be repaired.
Keywords: force sense, proprioception, rotator cuff injury, supraspinatus
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S-75
POSITIONING EFFICACY OF AND COMFORT PROFILE FOR SHOULDER SUPPORT BRACES:
A RANDOMIZED REPEATED-MEASURES STUDY USING THREE-DIMENSIONAL KINEMATIC
ANALYSIS
Özgün UYSAL1, Elif TURGUT1, İrem DÜZGÜN1
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Sporda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

1

Purpose: In this study the positioning efficacy of shoulder support braces was investigated by analyzing their
three-dimensional kinematic properties, as well as their perceived comfort was investigated with user ratings.
Method: Seventeen asymptomatic participants were included. Scapular, humeral, and thoracic kinematics for all
participants were measured using an electromagnetic tracking device in 6 experiments in randomized order: No
Brace (No-B), Neutral Brace (Neu-B), Abduction Brace (ABD-B), Internal Rotation Brace (IR-B), 15-Degree External
Rotation Brace (ER15-B), and 30-Degree External Rotation Brace (ER30-B). Also, comfort ratings were obtained
during each session.
Sling Usages

Results: IR-B achieved a mean of 29.34° of humerothoracic internal rotation while providing increased scapular
internal rotation and upward rotation (p < .05). ABD-B achieved a mean of 45.39° of humerothoracic and 39.58°
of glenohumeral elevation coupled with increased scapular upward rotation, posterior tilt, and humeral internal
rotation (p < .05). ER30-B achieved a mean of 33.25° of glenohumeral external rotation and resulted in increased
scapular external rotation, upward rotation, posterior tilt, and humeral external rotation (p < .05).
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Demographic characteristics
Variable Type
Age (years)
Height (cm)
Weight (kg)
BMI (kg/cm2)

Mean (standart deviation)
22.4 (1.9)
176.3 (6.2)
69.27 (8.86)
22.27 (2.38)

Conclusion: ABD-B, IR-B, ER15-B, and ER30-B moved the thoracic spine into a more axial rotation in the contralateral
direction. IR-B, ER15-B, and ER30-B were rated more uncomfortable when compared to the No-B condition, with
no significant differences observed among the braces. Selection of commercially available shoulder support
braces should involve consideration of whether it can achieve the desired position and orientation as well as its
comfort profile.
Keywords: shoulder joint, scapula, kinematics, braces, comfort
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S-76
OMUZ AĞRISI NEDENIYLE UYGULANAN FIZIK TEDAVI VE EGZERSIZ PROGRAMININ UYKU
KALITESI, ANKSIYETE VE DEPRESYON ÜZERINE ETKISI
Kardelen Gençer Atalay1
1

Marmara Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Amaç: Üç aydan uzun süreli omuz ağrısı olan hastaların uyku kalitesinde bozulma, anksiyete ve depresyon
düzeylerinde artış olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı adezif kapsülit, subakromiyal sıkışma sendromu
veya glenohumeral osteoartrit tanıları ile fizik tedavi ve egzersiz programına alınan hastaların uyku kalitesi,
anksiyete ve depresyon düzeylerindeki değişim ile bunların ağrı ve disabilite ile ilişkisinin incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmaya üç aydan uzun süreli omuz ağrısı olup adezif kapsülit, subakromiyal sıkışma sendromu veya
glenohumeral osteoartrit tanıları ile transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu (TENS) ve terapötik ultrason
ardından egzersiz programına alınan hastalar dahil edildi. Omuzda kırık veya geçirilmiş omuz cerrahisi öyküsü,
inflamatuar romatolojik hastalığı veya kontrolsüz diyabeti olan hastalar ile son üç ayda omuz bölgesine fizik
tedavi veya enjeksiyon uygulanmış hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastaların ağrısı Vizüel Analog Skala (VAS) ile,
disabilitesi Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi (SPADI) ile, uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), anksiyete
ve depresyonu Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HAD) ile tedavi öncesi ve üç haftalık tedavi sonrasında
değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 74 hasta (n=24 adezif kapsülit, n=41 subakromiyal sıkışma sendromu, n=9 glenohumeral
osteoartrit) dahil edildi. PUKİ öznel uyku kalitesi, uyku latansı, uyku süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozukluğu,
gündüz işlev bozukluğu ve total subgruplarında tedavi sonrası belirgin bir iyileşme tespit edildi (p=0,0010,033). HAD anksiyete ve depresyon subgruplarında belirgin azalma saptandı (p<0,001, p=0,005). Üçüncü hafta
PUKİ öznel uyku kalitesi ve alışılmış uyku etkinliği subgruplarının VAS ve total SPADI skorları ile korele olduğu
(rho=0,342-0,458, p=0,001-0,022) bulundu. HAD anksiyete subgrubunun da VAS ve total SPADI skorları ile korele
olduğu (rho=0,358-0,366, p=0,013-0,015) tespit edildi.
Sonuç: Omuz bölgesine uygulanan fizik tedavi ve egzersiz programı, çeşitli tanılar ile üç aydan uzun süreli omuz
ağrısı olan hastalarda ağrı ve disabiliteyi azaltmanın yanı sıra uyku kalitesi, anksiyete ve depresyon düzeylerine
olumlu etkiler sağlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Adezif kapsülit, depresyon, glenohumeral osteoartrit, subakromiyal sıkışma sendromu, uyku
kalitesi
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S-77
PLANK EGZERSİZİ VARYASYONLARI SIRASINDA SKAPULA ÇEVRESİ KASLARIN AKTİVASYON
ORANLARININ ELEKTROMİYOGRAFİK ANALİZİ
Ezgi Nur Can1, Gülcan Harput1, Elif Turgut1
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara, Türkiye
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Amaç: Araştırmanın amacı, vücut ağırlığının taşındığı plank egzersizinin sıklıkla kullanılan varyasyonları esnasında
skapula çevresi kaslarınn aktivasyon seviyelerinin ve bu kasların birbirlerine göre aktivasyon oranlarının
belirlenmesi ve karşılaştırılmasıdır.
Yöntem: Araştırmaya fiziksel olarak aktif ve asemptomatik 10 katılımcı (yaş: 27,6±7,7, VKİ: 23,9±2,6) dahil edildi.
Plank egzersizinin üç farklı varyasyonu olan; (1) dirsekler üzerinde plank (low-plank), (2) eller üzerinde plank
(high-plank) ve (3) eller üzerinde skapular protraksiyon ile yapılan plank (plank-plus) egzersizleri tüm katılımcılar
tarafından rastgele sıra ile gerçekleştirildi. Tüm egzersizler sırasında, katılımcıların trapezius üst parça (UT), orta
parça (MT), alt parça (LT) ve serratus anterior (SA) kaslarının aktivasyon seviyeleri yüzeyel elektromiyografi ile
kaydedildi. İstatistiksel analizde tekrarlı ölçümler ANOVA test kullanıldı.
Elektrot Yerleşimi

Bulgular: Tüm egzersizlerde UT/MT oranları 1 değerinin üzerindeydi (1,39-1,72). UT/MT oranı low-plank
egzersizinde plank-plus egzersizine kıyasla daha düşük bulundu (F1.3, 11.9 = 4.84 p = 0.04). UT/LT oranı highplank egzersizinde, low-plank ve plank-plus egzersizlerine kıyasla daha düşük bulundu (F1.2, 10.9 =8.60 p=0.01).
UT/SA oranları bütün egzersizler için 1 değerinin altında bulunurken, egzersizler arasında oranlar açısından fark
bulunamadı (F1.1, 10 =0.63 p=0.46). Plank plus egzersizinde diğer egzersizlere göre daha yüksek SA aktivasyonu
olmasına rağmen UT aktivasyonunda da artış görüldü.
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Skapula çevresi kasların aktivasyon oranları
Low Plank

High Plank

Plank Plus

X ± SD

X ± SD

X ± SD

UT/MT

1,41 ± 0,8

1,39 ± 0,8

1,72 ± 0,9

0.04

UT/LT

1,18 ± 1

0,72 ± 0,9

2,13 ± 1,5

0.01

UT/SA

0,17 ± 0,1

0,19 ± 0,09

0,21 ± 0,1

0.46

p

Sonuç: Araştırılan 3 farklı plank varyasyonunun UT aktivasyonunu dengeleyerek SA aktivasyonunu arttırmada etkin
birer kapalı kinetik zincir egzersizi olduğu görüldü. Omuz rehabilitasyonunda, özellikle high-plank egzersizinin
UT aktivasyonunu artırmadan LT aktivasyonunu sağlamak amacıyla önerilebilecek bir egzersiz seçeneği olduğu
belirlendi. Ayrıca, plank-plus egzersizi MT aktivasyonu için en avantajlı egzersiz olarak belirlendi. Ancak, plankplus esnasında UT aktivasyonunda artış olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Elektromiyografi, Omuz, Egzersiz
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S-79
PREOPERATIF FIZIK TEDAVI EGZERSIZLERININ ARTROSKOPIK ROTATOR MANŞET TAMIRI
SONRASI FONKSIYONEL SONUÇLARA ETKISI
Mahmud AYDIN1, Serkan SÜRÜCÜ2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
University of Missouri Kansas City

1
2

Amaç: Rotator manşet yırtığı en yaygın omuz yaralanmalarından biridir. Artroskopik rotator manşet onarımı,
tatmin edici postoperatif sonuçlara sahip, iyi gelişmiş, yaygın uygulanan bir cerrahidir. Bir araştırmaya göre,
rotator manşet ameliyatı geçiren hastaların yaklaşık beşte biri, ameliyat öncesi fiziksel aktivite seviyelerine
dönememektedir. Bu çalışmanın amacı, artroskopik rotator manşet cerrahisi sonrası preoperatif fizik tedavinin
klinik sonuçlara ve ağrıya etkisini belirlemektir.
Yöntem: 2018 ve 2019 yılları arasında rotator manşet cerrahisi geçiren bireylerin retrospektif olarak analiz edildi.
Glenohumeral osteoartrit, omuz çevresi kırığı ve travmatik rotator manşet yırtığı tanısı alan hastaları çalışma
dışı bırakıldı. Hastaların demografik özellikleri, fizik tedavi süreleri ve önceki hareketlilikleri not edildi. Amerikan
Omuz ve Dirsek Cerrahları (ASES) skoru ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası 6. ay, 1. yılda omuz fonksiyonunu
değerlendirmek için kullanıldı.
Bulgular: Artroskopik rotator manşet tamiri yapılan toplam 48 hasta vardı. Preoperatif fizik tedavi (PO-FT)
grubunda 23, kontrol (FT’siz) grubunda 25 hasta vardı. Postoperatif 1. yılda ASES skoru PO-PT grubunda 87.8 ±
8.2 ve kontrol grubunda 76.3 ± 9.5 idi. İki grup arasında postoperatif omuz fonksiyonunda anlamlı fark bulundu.
Sonuç: Preoperatif fizik tedavi egzersizleri, artroskopik rotator manşet tamir cerrahisinin postoperatif fonksiyonel
sonuçları ile önemli ölçüde ilişkilidir.
Anahtar Kelimeler: Ameliyat öncesi, artroskopik omuz cerrahisi, fonksiyonel sonuç, fizik tedavi, rotator manşet
yırtığı.
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S-80
ARTROSKOPIK TAMIR UYGULANAN İZOLE TAM KAT SUPRASPINATUS YIRTIKLARINDA EŞ
ZAMANLI UYGULANAN BISEPS TENOTOMISININ KLINIK VE RADYOLOJIK SONUÇLAR ÜZERINE
ETKISI
Mahmud Aydın1, Sercan Çapkın2, Murat Yılmaz1
1

S.B.Ü. İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Aksaray Üniversitesi Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2

Amaç: Bu çalışmada amacımız, izole tam kat supraspinatus yırtığı nedeniyle artroskopik tamir uygulanan
hastalarda eş zamanlı uygulanan biseps tenotomisinin klinik ve radyolojik sonuçlar üzerine etkisini araştırmaktı.
Yöntem: Ocak 2017- Aralık 2021 yılları arasında rotator manşet tamiri uygulanan 257 hasta geriye dönük olarak
tarandı. Dejeneratif tam kat izole supraspinatus yırtığı nedeniye artroskopik tek sıra tamir uygulanan >45 yaş,
en az 12 ay takip süresi olan 85 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların; yaş, cinsiyet, cerrahi uygulanan taraf
gibi demografik özellikleri belirlendi. Ameliyat öncesi nötral pozisyonda çekilen ön arka omuz X-ray üzerinden
tüm hastalarda akromio humeral mesafe (AHM) ölçülmü yapıldı. Ayrıca ameliyat öncesi Constant-Murley ve ASES
Skorları hesaplandı. Artroskopi esnasında hastaların yırtık olan tendonları yırtık boyutuna göre; küçük (1 cm²),
orta (1-3 cm²), büyük (3-5cm²) ve masif (>5 cm²) olarak sınıflandırıldı. Hastalar artroskopi esnasında ilave biseps
tenotomisi uygulanan ve uygulanmayanlar olarak iki gruba ayrıldı. Ameliyattan en az 12 ay sonraki en son kontrol
grafisi üzerinde AHM ölçümü yapıldı. Ayrıca son kontrollerde hastaların Constant-Murley ile ASES Skorları tekrar
hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edile 85 hastanın 41’ ine biseps tenotomisi uygulanırken geriye kalan 44 hastaya
biseps tenotomisi uygulanmadı. Biseps tenotomisi uygulanan hastaların ortalama yaşı 63.17 ± 6.52 olup
tenotomi uygulanmayan hastaların ortalama yaşından (53.84 ± 5.65) daha yüksekti (p<0.001). Biseps tenotomisi
uygulanan hastaların ameliyat öncesi AHM=7.40±0.4 mm, Constant skoru=47.49±3.12, ASES skoru=45.27±1.43
iken, tenotomi uygulanmayan hastaların ameliyat öncesi AHM=7.86±0.3 mm, Constant skoru=52.14±2.42, ASES
skoru=48.34±2.94 olarak hesaplandı ve aradaki farklar istatiksel olarak anlamlı bulundu (her üç değer için; p<0.001).
Biseps tenotomisi uygulanan hastaların ameliyat sonrası AHM= 7.24±0.7 mm, Constant skoru=86.27±4.13, ASES
skoru= 83.20 ± 2.27 iken, tenotomi uygulanmayan hastaların ameliyat sonrası AHM=8.69 ± 0.5 mm, Constant
skoru=90.32±3.47, ASES skoru=86.59±3.21 olarak hesaplandı ve aradaki farklar istatiksel olarak anlamlı bulundu
(her üç değer için; p<0.001). Hastaların son takibinde yapılan ölçümlerde; tenotomi uygulanan hastalarda ortalama
AHM -0.16 mm azalırken, tenotomi uygulanmayan hastalarda ortalama 0.83 mm arttı (p<0.001). Ameliyat öncesi
skorlara göre Constant ve ASES skorlarındaki değişim açısından tenotomi uygulanan ve uygulanmayan hastalar
arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (her iki değer için; p=0.33).
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Tablo
Tablo
Biseps tenotomi (-)

Biseps Tenotomi (+)

44 hasta
53.84 ± 5.65

41 hasta
63.17 ± 6.52

<0.001*

kadın (%)

23 (%52.3)

26 (% 63.4)

0.299**

erkek (%)

21 (%47.7)

15 (%36.6)

18 (%40.9)

21 (%51.2)

26 (%59.1)

20 (%48.8)

Yaş (yıl)
Cinsiyet

P değeri

Taraf
sağ (%)
sol (%)

0.34**

Boyutuna göre RMY
1< cm², küçük
1-3 cm², orta
3-5 cm², büyük
>5 cm², masif

Preop AHM (mm)
Postop AHM (mm)
Preop Constant
Postop Constant
Preop ASES
Postop ASES

10 (%22.7)
22 (%50)
10 (%22.7)
2 (%4.5)
7.86 ± 0.3
8.69 ± 0.5
52.14 ± 2.42
90.32 ± 3.47
48.34 ± 2.94
86.59 ± 3.21

0 (%0)

<0.001*

8 (%19.5)
19 (%46.3)
14 (%34.1)
7.40 ± 0.4
7.24 ± 0.7
47.49 ± 3.12
86.27 ± 4.13
45.27 ± 1.43
83.20 ± 2.27

<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*
<0.001*

*t test, **Pearson Chi-Square test
Grupların preop ve postop klinik ve radyolojik özellikleri
Sonuç: Dejeneratif izole supraspinatus yırtığı nedeniyle artroskopik tamir uygulanan hastalarda eş zamanlı
uygulanan biseps tenotomisinin orta dönemde AHM’ de daralmaya neden olduğu ancak klinik olarak Constant
ve ASES skorları açısından tenotomi uygulanan ve uygulanmayan hastalarda anlamlı bir fark olmadığı saptandı.
Anahtar Kelimeler: Artroskopik tamir, biceps, supraspinatus, tenotomi
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S-81
ÇOCUK SUPRAKONDILER KIRIKLARIN GARTLAND SINIFLAMASINA GÖRE ANALIZI
Tülin TÜRKÖZÜ1, Necip GÜVEN1, Abbas TOKYAY1, Ulan İSMAİLOV1, Mehmet Ali UYUMAZ1
1

YYÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Van, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, çocuk suprakondiler humerus kırıklarının Gartland sınıflamasına göre analizi, kırığın tipi ile
hasta cinsiyeti, uygulanan tedavi ve düşme mekanizması arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Yöntem: 2018-2020 yılları arasında, suprakondiler humerus kırığı nedeniyle acil polikliniğimize başvuran 135 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, gartland sınıflamasına göre kırık tipi, uygulanan tedavi yöntemi (
konservatif, açık redüksiyon ile pinleme(ARP) ve kapalı redüksiyon(KRP) ile pinleme ) ve düşme mekanizmasına
ait veriler hasta dosyalarından elde edilerek kayıt edildi. Düşük enerjili yaralanma (basit düşmeler, ev içi düşmeler,
1 metreye kadar olan yüksekten düşmeler ) ve yüksek enerjili yaralanma (salıncaktan düşme, bisikletten düşme,
merdivenden düşme ve 1 metrenin üzerindeki yüksekten düşmeler ve motorlu taşıt yaralanmaları) olmak üzere
düşme mekanizmasının tarifi için iki sınıf belirlendi. İstatistiksel olarak, kırığın Gartland tipi ile hasta cinsiyeti,
uygulanan tedavi ve düşme mekanizması arasındaki ilişki analiz edildi.
Bulgular: 135 hastanın 79 ’u erkek , 56 ’sı kız idi. Ortalama yaş 74(14-193) aydı. Gartland sınıflamasına göre 18
hasta (% 13,3) tip 1, 29 hasta (% 21.5) tip 2, 42 hasta (% 31.1) tip 3 ve 46 hasta (%34.1) tip 4 idi. 2 hasta tip 1 açık
kırığa sahipti. Ayrıca 1 hastada brakial arter yaralanması vardı ve damar onarımı yapıldı. Yine 1 hastada nabızsız
soğuk el mevcuttu, KRP sonrası nabız alındı ve el pembeleşti. Bunların yanısıra, 2 hastada radial sinir hasarı, 1
hastada önkol çift kemik kırığıyla birlikte yüzen dirsek deformitesi ve 1 hastada da distal radius metafizer kırık
eşlik ediyordu. Gartland tip 1 kırıkların % 94.4 ‘ü konservatif yöntemlerle tedavi edilirken Gartland tip 2 kırıkların
% 65.5 ‘i KRP, % 13 ‘ü ARP, % 20.7 ‘si konservatif yöntemlerle tedavi edilmişti. Tip 3 kırıkların % 59,5 ‘i KRP, % 38. 1
‘i ARP, % 2,4 ‘ü ise konservatif yöntemlerle tedavi edilmişti. Tip 4 kırıkların % 26.7 si KRP, % 71.7 ‘si ARP ve % 2.2
‘si konservatif yöntemlerle tedavi edilmişti (p<0.5). Tip 1, tip 2 ve tip 3 kırıkların meydana gelmesinde, sırasıyla
yüksek oranlarda(% 94.4, % 89.7, % 83.3) düşük enerjili yaralanmalar sorumluyken, tip 4 kırıkların % 65.2 ‘sinde
düşük enerjili yaralanmalar, % 34. 8 ‘inde ise yüksek enerjili yaralanmalar sorumluydu (p< 0.5).
Sonuç: Gardland tip 3 kırıklarda, açılanmanın karşı tarafındaki periost sağlam olduğundan kapalı yöntemlerle
redüksiyon sağlanabilir. Ancak tip 4 kırıklar instabil olduğundan kırık redüksiyonunu kapalı yöntemle yapmak
zordur ve sıklıkla açık redüksiyon gerektirirler. Yüksek enerjili yaralanmalar sonrası oluşan suprakondiler kırıkların
instabil olabileceği unutulmammalı ve kapalı redüksiyon konusunda ısrarcı olunmamalıdır.
Anahtar Kelimeler: suprakondiler, Gartland sınıflama, kapalı redüksiyon ve pinleme, açık redüksiyon ve pinleme,
kırık
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S-82
DİSTAL HUMERUS NONUNİONLARINDA ÇİFT PLAK VE İLİAK KANAT GREFT UYGULAMALARI
Mehmet Akdemir1, Ahmet Cemil Turan2, Ali İhsan Kılıç3, Ahmet Ekin5, Mustafa Hulusi Özkan4
Özel Ekol Hastanesi, İzmir
Özel klinik, İzmir
3
Bakırçay üniversitesi, İzmir
4
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir
5
İzmir Ekonomi üniversitesi, İzmir
1

2

Amaç: Distal humerus kırıkları instabil kırıklardır. Kemik parçalarının küçük olması, eklem parçalanmasının fazla
olması ve tespit yetersizliği gibi durumlarda kaynamama ile karşılaşılabilmektedir. Bu bölgede kaynamamaya
kemik defektleri de eşlik edebilmektedir. Biz bu çalışmada kaynamayan distal humerus kırıklarında çift plak ve
iliak kanat kemik grefti ile tedavi ettiğimiz hastaların sonuçlarını sunmak istedik.
Yöntem: Lliniğimizde distal humerus nonunion nedeniyle tedavi edilen erişkin hastalar çalışmaya dahil edildi.
Patolojik kırıklar, çocuk hastalar, tedavileri plak/ greft ile yapılmayan ve klinik takibi yapılamayan hastalar
çalışmaya dahil edilmediler. Kırığın kaynamaması tanısını takip eden grafilerde 6 ay geçmesine rağmen kırık
hattında köprüleşme olmaması, implant yetmezliği olması, patolojik hareket ve kırık bölgesinde palpasyonla ağrı
olmasıyla koyduk. Cerrahide hastaya ait eski implantlar çıkarıldı. Kırık bölgesi debride edildi. Trikortikal ve/veya
spongioz iliak kanat otojen greftleme ve medio-lateral/posterolateral çift plak uygulaması yapıldı. Hastalar en az
12 ay takip edildi. Preop ve post op dirsek hareketleri ölçüldü.
Resim 1

(üst sıra); distal humerus kırığı nedeniyle çift plak tespiti ve olekranon osteotomisi uygulanmış. Lateral tarafta
kemik kaybı ve medialde kaynamama gelişmiş. Cerrahi sırasında oluşan kemik defekti görülmekte. (alt sıra); lateral
kondil deffekti için yerleştirilen trikortikal iliak kanat kemik grefti. Post operatif kontrolde kaynamış ön-arka ve yan
grafieri.
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Bulgular: Çalışmaya 11 hasta dahil edildi. Hastaların 7’si erkek, 4’ü kadın ve yaş ortalaması 48.45 (22-87) idi.
Hastaların ortalama takip süresi 13.63 (12- 24) aydı. Yumuşak doku defektli 5 hasta vardı. 2 hastada enfekte
nonunion mevcuttu. Hastaların önceki tedavi şekilleri; 1 atel, 2 vida-k teli, 2 eksternal fiksasyon, 2 tek plak, 4 çift
plak idi. Kaynamama tedavisi ortalama primer (index surgery) ‘den sonra 10.8 (1-24) ay sonra yapılmıştı. Dirsek
fleksiyonu ve ekstensiyonu preop ortalama 96.36 ve 52.27, post op ise 115.45 ve 31.36 dereceydi. 1 hastada
devam eden kaynamama mevcuttu.
resim2

Distal humerus kırığı nedeniyle iliak kanat greftleme ve çift plak uygulanan hastanın eklem hareket açıklığı.
tablo
Preop

STD

Post op

STD

p değeri

Dirsek fleksiyonu derecesi

96.36

17.477

115.45

12.933

0.016*

Dirsek ekstansiyonu derecesi

52.27

26.492

31.356

6.360

0.017*

dirsek fleksiyon ve ekstensiyon derecelerinin preop ve post op karşılaştırılması.(STD: standard deviasyon,
*:wilcoxon testi, p=0.05).
Sonuç: Dista humerus nonunionlarında çift plak ve iliak kanat greftleme sonuçları iyidir. Enfekte ve cilt defekti olan
nonunionlarda bile iyi bir debirdman ve fleb ile cilt örtüsü sağlanması sonrası çift plakla rijit fiksasyon yapılabilir.
Anahtar Kelimeler: distal humerus kırığı, nonunion, kemik grefti, çift plak uygulaması
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S-83
ÇOCUK HUMERUS LATERAL KONDIL KIRIĞI SINIFLAMALARINDA GÖZLEMCI İÇI VE
GÖZLEMCILER ARASI UYUMUN DEĞERLENDIRILMESI
Serkan Erkuş1, Muhammet Bozoğlan2
Özel Muayenehane, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı, İzmir
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

1
2

Amaç: Humerus lateral kondil kırıkları, çocuklarda sık görülen yaralanmalardandır. Kırık hattının geçtiği anatomik
bölgeye (Milch sınıflaması) ve kırığın deplasmanına (Jacob sınıflaması) göre iki sınıflama yöntemi tarif edilmiştir.
Bu çalışmada, bu iki sınıflamanın gözlemciler arası ve gözlemci içi güvenilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Çalışmaya, hasta arşiv kayıtlarından dirsek travması ile başvuran ve humerus lateral kondil kırığı tespit
edilen hastalar arasından standart dirsek iki yönlü grafisi olan hastaların taranmasıyla başlandı. Her iki sınıflama
açısından farklı tip kırıkları olan 20 hastanın grafilerinden iki adet değerlendirme formu oluşturuldu. Sunumlarda
görüntü sıraları kura ile belirlendi. Çocuk travmaları alanında deneyimli 4 uzman hekim ile çalışma grubu
oluşturuldu. İki sunum, değerlendirmeler arası 1 ay olacak şekilde gözlemcilere elektronik ortamda gönderildi.
Gözlemcilerden sınıflandırma tipine göre uygun gördükleri evreyi belirtmeleri istendi. “R” istatistik programında
uyum için Uyum Yüzdeleri (UY) ve Gwet’in AC1 yöntemi kullanılarak istatistik çalışması yapıldı.
Bulgular: Gözlemciler arası uyuma bakıldığında Jacob sınıflamasında Gwet’in AC1 katsayısı 0,61 (uyum gücü:
önemli) ve UY %67,5 olarak bulunurken; Milch sınıflamasında bu değerler sırasıyla 0,47 (uyum gücü: orta) ve %52,5
idi. Gözlemcilerin tekrarlayan değerlendirmede gözlemci-içi uyumu incelendiğinde sonuçlar Jacob sınıflaması
için Gwet AC1 katsayısı 0,81 (0,68 – 0,94) ve UY %85 (%75 - %95) bulunmuştur. Bu değerler Milch sınıflaması için
sırasıyla 0,73 (0,60 – 0,83) ve % 76,3 (%65 - %90)’dı. Gözlemci-içi uyum gücü Jacob sınıflaması için önemli – çok
yüksek; Milch sınıflaması için orta – çok yüksek aralıklarında bulundu.
Sonuç: Uyum güçlerine bakıldığı zaman hem gözlemciler arası hem de gözlemci içi tutarlılığın Jacob sınıflamasında
daha iyi olduğu bulundu. Milch sınıflamasında da radyolojik incelemenin farklı kemikleşme evreleri nedeniyle zor
olabileceği ve bu nedenle uyumun düşebileceği ön görülebilir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk travma, dirsek, lateral kondil kırığı, Milch, Jacob
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S-85
OMUZ PROPRİYOSEPSİYON DUYUSUNUN ÖLÇÜLMESİNDE G-PRO GONİOMETER MOBİL
UYGULAMASININ GÜVENİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ: ÖN ÇALIŞMA
Pınar KUYULU1, Halil İbrahim ERGEN2, Hakan POLAT1, Burcu BAĞCI1, Mehmet Vakıf KESKİNBIÇKI3, Nevin ERGUN1
SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
3
Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, El Cerrahisi Bölümü
1
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Amaç: Omuz propriyosepsiyonun duyusunun değerlendirilmesinde G*pro Goniometer mobil uygulamasının
kullanımının güvenilirliğinin incelenmesidir. Çalışmamız ön çalışma niteliğindedir.
Yöntem: Çalışma yaş ortalaması 24.13±4.98 olan sağlıklı yetişkin bireylerle (n=31) gerçekleştirildi. Tüm
katılımcılarda omuz ekleminin eklem pozisyon hissi ölçüldü. Ölçümler dijital gonyometre ve mobil uygulama
kullanılarak omuz fleksiyon ve abduksiyon hareketleri sırasında yapıldı. Katılımcıların demografik bilgileri
kaydedildi. Tanımlayıcı istatistik olarak; sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma, nitel değişkenler için
frekans ve yüzde değerleri verildi. Korelasyon analizi için ise Spearman rho testi kullanıldı.
G-pro Goniometer ile propriosepsiyon duyusunun ölçümü

Fotoğraflarda G-pro Goniometer ile propriosepsiyon duyusunun değerlendirmesinin nasıl yapıldığı
gösterilmektedir. Fotoğrafta fleksiyon hareketinde gerçekleştirilen ölçüm gösterilmektedir.
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Bulgular: Omuz ekleminin eklem pozisyon hissinin değerlendirilmesi için abduksiyon hareketi ölçümlerinde
dijital gonyometre ve mobil uygulama arasındaki ilişki 0.840** olarak bulunmuştur (p<0.01). Fleksiyon hareketi
ölçümlerinde ise dijital gonyometre ve mobil uygulama arasındaki ilişki 0.846** olarak bulunmuştur (p<0.01).
Omuz eklemi için yapılan fleksiyon ve abduksiyon arasında çok yüksek düzeyde korelasyon vardır (0.71-0.99).
Sonuç: Omuz ekleminin propriyosepsiyon duyusunun değerlendirmelerinde sıklıkla kullanılan ve güvenilir bir
ölçüm yöntemi olan dijital gonyometrenin kullanımının yanında mobil uygulamanın kullanımının güvenilir
olabileceği sonucuna varılmıştır. G*pro Goniometer mobil uygulamasının klinikte ve araştırmalarda kullanımının
hızlı, kolay ve güvenilir bir ölçüm yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu konuda örneklem büyüklüğünün
arttırılarak yapılacak gelecek çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Propriyosepsiyon, Omuz, Dijital gonyometre, Mobil uygulama, G-pro Goniometer
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S-86
ROTATOR CUFF TEARS ARE ASSOCIATED WITH SIGNIFICANT PSYCHIATRIC PROBLEMS
Fatih Karaaslan1, Serhat Aydoğan2, Emre Yurdakul3, Mehmet Yalvaç4, Turan Cihan Dülgeroğlu5, Özgül Karaaslan3
Dünyam Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Kayseri
Kayseri Şehir Hastanesi, Anestezi Ve Reanimasyon, Kayseri
3
System Hospital, Ortopedi Ve Travmatoloji, Kayseri
4
Çorum Hitit Üniversitesi, Anestezi Ve Reanimasyon, Çorum
5
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Kütahya
1

2

Purpose: In this prospective study of patients who underwent rotator cuff (RC) repair, we aimed to evaluate
the pre- and post-operative rates of depression, anxiety, and sleep disturbances, investigate the impact of
psychological health and sleep disturbances on the surgical outcomes, and identify the preoperative predictors
for surgical outcomes.
Method: Patients who underwent RC repair after failed non-operative treatment were included in this study.
All patients were evaluated using the visual analogue scale, American Shoulder and Elbow Surgeons Shoulder
Score, constant score, the abbreviated World Health Organization Quality of Life questionnaire, Beck depression
inventory, Beck anxiety inventory, and the Pittsburgh sleep quality index preoperatively and postoperatively at
the 6-month follow up.
Results: Eighty-two patients (20 males and 62 females) with a mean age of 67 years were included in this study.
Depression was observed in 48% (mean score = 10.83), anxiety in 51% (mean score = 10.11), and sleep disturbance
in 69% (mean score = 6.00) of patients pre-operatively.
Conclusion: Shoulder function, depression, and anxiety scores significantly improved, while sleep disturbance
decreased, after RC repair. RC tears are associated with significant psychiatric problems.
Keywords: Rotator cuff tear, Shoulder Function, Sleep Quality, Depression
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S-87
EPİLEPTİK NÖBET SONRASINDA İHMAL EDİLMİŞ İKİ TARAFLI ÖNE OMUZ ÇIKIĞI İLE BİRLİKTE
İKİ TARAFLI TUBERKULUM MAJUS KIRIĞI: OLGU SUNUMU
Mehmet Kurt1, Turan Cihan Dülgeroğlu1, Fatih Karaaslan2, Nihat Demirhan Demirkıran1, Sabit Numan Kuyubaşı1,
Selçuk Yılmaz1
1

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi
Özel Dünyam Hastanesi/Kayseri

2

Amaç: Omuz eklemi vücudun en sık dislokasyon görülen eklemidir ve %95 öne doğru çıkmaktadır. İhmal edilen
çıkılar daha çok yaşlı ve bakım hastalarında ve kronik çıkık olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda literatürde
nadiren bildirilen her iki tarafın etkilendiği ve erken dönemde cerrahi müdahale sonrası mükemmel sonuç elde
edilen omuz kırıklı çıkığı olgusu sunulmuştur.
Yöntem: Yirmi yaş erkek hasta üç gündür olan her iki omzunda ağrı ve hareket kısıtlığı nedeniyle acil servise
başvurdu. Hastanın üç gün önce kasılmaları olduğu, kasılmaları esnasında hasta yakınlarının omzundan tuttuğu
belirtildi. Daha önce bilinen epilepsi hastalığı olmayan, madde kullanım öyküsü olmayan hastanın yapılan fizik
muayenesinde her iki omuz dış rotasyonda, adduksiyondaydı. Hastanın her iki omuz lateralinde boşluk mevcuttu.
Hastanın her iki kol iç yüzünde ekimotik alan mevcuttu. Görüntülemede her iki omuz grafisinde; her iki omuz öne
çıkık ve her iki büyük tüberkülde yaklaşık 6 mm deplasmanı olan kırık hattı görüldü.Hastaya Kocher yöntemi ile
her iki omuza redüksiyon uygulandı. Redüksiyon sonrası her iki üst ektremiteye velpeau bandajı uygulamasını
takiben direk grafi ve bigisayarlı tomografi görüntülenmesi istenildi. Hastaya büyük tüberkül kırıkları için cerrahi
planlandı. Transdeltoid insiyonla her iki kırığa birer adet başsız vida uygulandı ardından velpeau bandaja alınarak
taburcu edildi.
PREOP

Hastanın pre-op X-ray görüntüsü
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post-op

Hastanın post-op grafisi
Bulgular: Hastanın 1. hafta kontrolünde dirsek eklem hareketlerine başlanıldı. İkinci hafta hastanın velpeau
bandajı çıkartılarak omuz egzersizlerine başlanıldı. Hastanın 4. hafta takibinde 150 derece fleksiyon, 160 derece
abduksiyon ve kas gücü 5/5 olarak izlendi. Hastanın günlük aktivitelerini her iki üst ekstremitesini kullanarak
sorunsuz yaptığı eşlik eden şikayetinin olmadığını öğrenildi.
Sonuç: Aynı anda her iki omuzun öne veya arkaya çıkığı nadir bir durum olup hastalar çıkık sonrası ağrı ve hareket
kısıtlığı nedeniyle saatler içinde acile başvurur. İhmal edilmiş çıkılarsa daha çok yaşlı ve bakımevi hastalarında
kronik süreçte görülen bir durumdur. Genç yaş epileptik nöbet sonrası her iki omuzun öne doğru çıkığı ve humerus
proksimal kırığının eşlik ettiği ihmal edilmiş bir olguya litaratürde rastlamadık. Epileptik nöbet acil servislerde çok
sık karşılaşılan bir durum olmakla beraber hastaların post iktal dönemde omuz muayenesi bu açıdan daha fazla
önem arz etmektedir; olgumuzda her iki omuz çıkığının nöbet esnasında atravmatik şekilde çıkmayıp hasta ve
yakınlarının abdüksiyona ve dış rotasyona maruz bırakacak şekilde çekmeleri sonucu olduğunu düşünmekteyiz.
Bu durum benzer olarak madde bağımlıları yoksunluk sendromunda iken ortaya çıkmaktadır. Hastada madde
bağımlılığı düşündürecek herhangi bir olguya rastlanmamıştır. Büyük tüberkül kırıkları da arkaya çıkıklarla ilişkili
olabilir, bu nedenle kapalı redüksiyon sonrası BT ve MR gibi ileri tetkikler ile değerlendirilerek cerrahi tedavi
planlanmalıdır. ARİF ve erken hareket sonrası mükemmel sonuçlar elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anterior Omuz Çıkığı, Bilateral Omuz Çıkığı, Tüberkulum Majus Kırığı, Atlanmış Çıkık, Atlanmış
Omuz Çıkığı
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S-88
ROTATOR MANŞET PATOLOJİLERİNİN MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMESİNDE
SUBKORAKOİD EFÜZYON, SUBSKAPULARİS YIRTIĞI İÇİN SPESİFİK BİR BULGU OLABİLİR Mİ?
Batuhan BAHADIR1, Baran SARIKAYA2, İbrahim KAYA1, Ethem Burak OKLAZ1, Pelin Zeynep BEKİN SARIKAYA3, 		
Ulunay KANATLI1
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
3
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı

1

2

Amaç: Manyetik rezonans görüntüleme (MRG), rotator manşet yırtıklarının (RMY) tanısında altın standart olmakla
birlikte, subskapularis (SSC) tendon yırtıklarını tanımada, supraspinatus ve infraspinatus tendon yırtıklarına göre
daha zayıf olduğu literatürde gösterilmiştir. Subkorakoid efüzyon (SE); fizyolojik ve patolojik durumlarda MRG’de
saptanabilen radyolojik bir bulgudur. Subskapular bursaya bağlı olan subkorakoid sıvı fizyolojik iken bunun
dışında oluşabilen efüzyonlar patolojik olabilmektedir. Subkorakoid efüzyonun RMY ile birliktelik gösterebildiği
daha önce bildirilmişse de, rotator manşeti oluşturan yapılardan hangisinin hasarına daha spesifik olduğu
bildiğimiz kadarıyla daha önce araştırılmamıştır. Çalışmamızın amacı, SE’nin, RMY ile ilişkisini değerlendirmek ve
özellikle MRG sensitivitesinin çok yüksek olmadığı subskapularis yırtıklarında SE’nin tanıya yardımcı bir test olarak
kullanılabilirliğini araştırmaktı. Hipotezimiz MRG’de kolayca tespit edilebilen patolojik SE’nin rotator manşet
patolojileri içinde subskapularis yırtıkları için daha spesifik bir bulgu olduğu idi.
Yöntem: Kliniğimizde 2010-2020 yılları arasında omuz artroskopisi yapılan hastalardan 783’ünü, subskapularis(SSC)
ve diğer kaf(SSR) yırtıklarının olup olmamasına göre 4 gruba (1. SSC+SSR yırtığı olan 273 hasta, 2. sadece SSC
yırtığı olan 57 hasta, 3. sadece SSR yırtığı olan 190 hasta ve 4. kaf yırtığı olmayan 263 hastalık gruplar) ayırarak
inceledik. Hastaların MRG ve artroskopik cerrahi sırasında kaydedilen video görüntüleri; subskapularis ve diğer
RMY varlığı, subskapularis tendon yırtığının MRG’de tespit edilip edilememesi, SE varlığı açısından incelendi ve
subskapularis yırtıklarının Lafosse Sınıflaması yapıldı.
Bulgular: Gruplar arasında yaş ortalaması açısından 1.grup en yükseğine sahipti ve anlamlı fark vardı(p=0,001),
cinsiyet dağılımında anlamlı fark bulunamadı(p=0,140). Tamamı SSC yırtığına sahip hastalardan oluşan ilk
iki grupta MRG’yle yırtığın tespit edilebilme oranları sırasıyla %68 ve %61,4’tü. SE oranı SSC yırtığına sahip bu
gruplarda sadece SSR yırtığı olan veya hiç RMY olmayan gruplara göre anlamlı olarak yüksekti(p=0,001, Görsel 1).
MRG ile yırtığın tespit edilebilmesi ve subkorakoid efüzyon, Lafosse sınıflamasının artışıyla anlamlı olarak korele
bulundu(p=0,001, Görsel 2). Lafosse sınıflaması arttıkça MRG’yle yırtığı tespit edilemeyen hasta oranı azalıyor, bu
hastalardaki SE sıklığı artıyordu. MRG’de subskapularis tendonunda yırtık görünümü ve SE varlığınının SSC yırtığı
tanısı koymaktaki tanısal değerlerini karşılaştırdığımızda sırasıyla Kappa değerleri 0,615(p=0,001) ve 0,701(p=001),
tanısal doğruluk oranları %80,3 ve %85,5 olarak bulundu.

157

Görsel 1

Subkorakoid Efüzyon ve MRG’de SSC Yırtığının Tespit Edilme Oranlarının Gruplara Göre Dağılımı
Tablo 1
Lafosse Sınıflaması (n (%))
MRG’de Subskapularis
Yırtığının Tespit Edilmesi
Var
Yok

Toplam

TİP 1

TİP 2

TİP 3

TİP 4

TİP 5

222 (67,3)
108 (32,7)
P=0,001

8 (32)
17 (68)
P=0,025

61 (52,6)
55 (47,4)
P=0,001

86 (71,7)
34 (28,3)
P=0,001

65 (97)
2 (3)
P=0,559

2 (100)
0 (0)
P=1,000

Subkorakoid Efüzyon
Varlığı

Toplam

TİP 1

TİP 2

TİP 3

TİP 4

TİP 5

Var

308 (93.3)

16 (64)

2 (100)

22 (6.7)

9 (36)

116
(96.7)
4 (3.3)

66 (98.5)

Yok

108
(93.1)
8 (6.9)

1 (1.5)

0 (0)

p=0,001

MRG’de SSC Yırtığı Görünümü ve SKB Çevresinde Efüzyonun Lafosse Sınıflamasına Göre Dağılımı
Sonuç: SE’nin Rotator manşet patolojileri içerisinde subscapularis yırtıkları için daha spesifik bir bulgu olduğunu
tespit ettik. Rotator manşet yırtığı olan ve preoperatif MRG’de subskapularis yırtığı saptanmayan hastalarda
MRG’de subkorakoid efüzyonun görülmesi durumunda cerrahi sırasında subskapularis tendonunun dikkatle
değerlendirilmesi gerektiğini önermekteyiz.
Anahtar Kelimeler: subskapularis yırtığı, subkorakoid efüzyon, manyetik rezonans görüntüleme, yırtık tanısı,
subkorakoid bursa
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S-90
ERIŞKIN DISTAL HUMERUS KORONAL PLAN KIRIKLARINDA ERKEN DÖNEM CERRAHI TEDAVI
SONUÇLARIMIZ: 5 HASTADAN OLUŞAN VAKA SERISI
Emre Bilgin, Cavit Sertaç Saruhan
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Distal humerus koronal plan kırıkları (DHKPK), erişkin distal humerus kırıklarının %6’ sını oluşturan oldukça
nadir görülen kırıklardır. Bu kırıklar tipik olarak cerrahi yöntemlerle tedavi edilseler de yüz güldürücü sonuçlara
ulaşmak zor olabilir. Bu çalışmadaki amacımız erişkin DHKPK nedeniyle cerrahi tedavi edilen hastalarımızın erken
dönem sonuçlarını ortaya koymaktır.
Yöntem: Ocak 2021 ile Eylül 2021 arasında DHKPK (kapitellum ve/veya trohlea) nedeniyle ameliyat edilen 18
yaş üstü hastalar geriye dönük olarak incelendi. En az 6 ay takibi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Hastaların
yaş, cinsiyet ve ameliyat tarafı gibi demografik bilgileri ile kırıkların AO ve sınıflamalarına göre tipleri belirlendi.
Ameliyat sonrası son takiplerinde QuickDash (QDASH) ve Görsel ağrı skalası (VAS) skorları ile eklem hareket
açıklıkları kaydedildi.
Bulgular: DHKPK nedeniyle ameliyat edilen toplam 8 hastadan düzenli takibe gelen 5 tanesi çalışmaya dahil
edildi. Hastaların yaş ortalaması 52.8±15.5, ortalama takip süreleri 9±2 ay idi. Hastaların hepsi kadındı ve kırık
tarafları bir tanesi hariç hepsinde sol taraftı. Üç hastanın kırık tipi AO sınıflamasına göre 13B3.3 (kapitellum ve
trohlea birlikte), 1 hastanınki 13B3.1 (sadece kapitellum) ve 1 hastanınki 13B3.2 (sadece trochlea) idi. İzole trohlea
kırığı hariç diğer 4 vakada lateral insizyonlar (Kocher veya Kaplan) kullanıldı. İki hastanın ameliyatında lateralden
trohlea kırığına ulaşabilmek için lateral kollateral ligament (LKL) humeral yapışma yerinden sıyrılarak cerrahi
görüş alanı genişletildi. Kırık tespiti sonrası birer adet ankor ile LKL’ ler tamir edildi. Kırıklar başsız vidalar ile tespit
edildi. İzole kapitellum kırığı olan hastaya 4 ay sonra revizyon yapıldı ve 2 adet vida ile kapitellumda deplase olan
parça parsiyel olarak eksize edildi. Revizyon yapılan hasta ile LKL tamiri yapılan 2 hastanın eklem EHA’ ları ve klinik
skorları, diğer 2 hastaya göre daha düşük bulundu (fleksiyon-ekstansiyon açıklığı= 60°, 90° ve 70°; supinasyon=
40°, 50° ve 40°; pronasyon= 40°, 50° ve 50°; QDASH=31.8, 54.5 ve 54.5; VAS= 6, 6 ve 5). Geriye kalan 2 hastanın
sonuçları sırasıyla; fleksiyon-ekstansiyon açıklığı= 100° ve 110°, supinasyon= 60° ve 70°, pronasyon= 70° ve 70°,
QDASH= 29.5 ve 25, VAS= 3 ve 2 şeklindeydi. Hiçbir hastada nörovasküler defisit görülmedi.
Sonuç: DHKPK’ ları iyi şeklide tedavi edildiğinde bile fonksiyon kayıpları ile karşılaşılabileceği akılda tutulmalıdır.
Özellikle trohleaya uzanan kırık tiplerinde, trohlear parçaya lateralden ulaşmaya çalışmak hem LKL’ in feda
edilmesi hem de kırığı tespit ederken vida konfügrasyonunda yaşanan zorluklar nedeniyle istenmeyen sonuçlara
yol açabilmektedir. Bu olgularda, medialden ek bir insizyonla veya sadece anterior insizyon kullanılarak trohlear
kırığa hakim olup redüksiyon ve tespit uygulamak daha doğru bir yaklaşım olabilir.
Anahtar kelimler: dirsek kırığı, trohlea, kapitellum, distal hum
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S-91
CONSERVATIVE MANAGEMENT AGAINST ARTHROSCOPIC BANKART REPAIR FOR FIRST-TIME
ANTERIOR SHOULDER INSTABILITY
Jae Chul Yoo, Hashem A Bukhary, Jong Hun Park, Su Cheol Kim
Department of Orthopaedic Surgery, Samsung Medical Center, Sungkyunkwan University School of Medicine, Seoul,
South Korea.

Purpose: To follow the outcome of immediate first-time anterior shoulder dislocation. Also, to compare the
arthroscopically Bankart repaired patients’ activity level with those who did the conservative management.
Method: Patients’ data were retrospectively collected from our patient clinic and telephone survey. Consecutive
patients aged 17–65 suffered an anterior first-time shoulder dislocation (FTSD). Fifty-one were enrolled, and only
39 were eligible for the study. Twenty-nine patients were evaluated with a functional outcome questionnaire
at the final follow-up of over two years. Age, Hill–Sachs lesions engagement, and return to activity data were
collected, and variables were compared between groups. Nineteen patients underwent primary nonoperative
management after a traumatic anterior FTSD, while ten underwent arthroscopic Bankart repair. Magnetic
Resonance Images were used to evaluate the engagement of Hill–Sachs lesions (HSL) in the glenoid track.
Results: Total of 39 patients have met the inclusion and exclusion criteria of our study. The mean patient age
was 31 years (17–65 years). At 24-month follow-up, 29 patients were available for final assessment (6 female, 23
male). None of the twenty-nine patients exhibited redislocation in 2 years of follow-up. Sixteen of the twentynine patients (55%) were less than 30 years; 9 had a surgical Bankart repair, while seven had conservative
management (p = 0.008). However, the activity level was the same or better in 9 (90%) of the surgical treatment
patients compared to 10 (52%) of the nonoperative treatment patients (P = .069). In 11 (37.9%) patients, engaging
HSL was present (P = .69).
Conclusion: Immediate arthroscopic Bankart repair of anterior FTSD is more efficacious than conservative
management in a younger patient; this is based on a lower subjective complaint and significant return to activity
level.
Anahtar Kelimeler: Conservative management , first-time shoulder dislocation , shoulder instability, shoulder
stabilization
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PP-01
ESTIMATION OF THE OPTIMAL FIBULAR GRAFT ANGLE FOR PROXIMAL HUMERUS FRACTURES
USING FINITE ELEMENT ANALYSIS
Jin Woong Yi1, Dae Yeung Kim1, Jong Un Kim2, Jin Bok YI3, Ki Sik TAE2
Konyang University Hospital, Department of Orthopedic Surgery
Konyang University, Department of Biomedical Engineering
3
Hanseo University, Department of Biomedical Engineering & Welfare Technology
1

2

Purpose: To find the most effective angle for FA, FA was placed at multiple angles and the stresses on fibula and
plate were measured when axial and shear stresses were applied at the humeral head through simulations
Method: Finite element modelsThe 3D model used in FEA was constructed through a 73-year-old male’s
humerus shaft fracture CT images.Finite Element Analysis(FEA)The fibular insertion angles were axis, 30°, 50°,
and perpendicular to the axis. As axial forces, 500N loads oriented vertically on the proximal head.To stimulate
rotation, a 10-Nm torque was applied to the proximal humeral head.von Mises stress distribution and maximum
stresses on the implant and fibulas were determinedThe construct stiffness was determined to compare the
integral stabilities.
Computed tomography image

(a), intact model before osteotomy (b), and bone model of an unstable medial column as a rectangular osteotomy
(c).
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Fixed distal segment of the humeral shaft

Fixed distal segment of the humeral shaft. Axial and torsion forces were applied to the models. The stability of the
fracture region was assessed as the variation in the distance variation of the medial fracture gap
Results: 3.1 von Mises stresses : The stress on the plate was minimal in the axis perpendicular condition.When
the graft did not contact the fracture site, maximum stress was observed regardless of the load.The stress on FA
decreased as the area of the contact surface between the fracture and graft increased.3.2 Integral stability The
stiffness of the model showed the largest drop when the FA was absent.The stiffness of the axis perpendicular
condition was significantly higher than the three other conditions under both axial and shear loading. 3.3
Stability of the fracture region The micromotions of the fracture region under the axis perpendicular condition
were remarkably low when compared to those under the other conditions (3.14 times to 4.17 times lower than
that observed in the other graft application methods).
Conclusion: The limitation of this research is that it was performed theoretically via simulations. In a clinical
setting, proximal bone fragmentation and plate–screw relationship could be damaged but such situations were
not considered.Results showed that the method using the FA caused less stress on the plate and provided higher
structural stability than the method without using the FA.In particular, the axis perpendicular condition yielded
significantly greater construct stiffness and caused less von Mises stresses than the other conditions.
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PP-02
COMPARATIVE STUDY ON THE MECHANICAL CHARACTERISTICS OF KNOT : SMC KNOT,
DOUBLE MULBERRY KNOT AND THE NOVEL KNOT
Jin Woong YI1, Byung Hak OH1, Jae Hwang SONG1, Dae Yeung KIM1
Konyang University Hospital, Department of Orthopedic Surgery

1

Purpose: The method of fixing a knot using a suture has been widely used for a long time. Various knot methods
have been developed and used, and there are disadvantages in that it is complicated, takes time to learn all knots,
and requires assistant.
Method: Three experimenters (one second-year resident, two third-year residents) made and compare SMC knot,
double mulberry knot, and novel knot using No.2 Ethibond. For each knot, 3 experimenters made 10 knots, and
a total of 90 knots were made. After making a knot on an AAA size battery, the tensile strength tester EZ-SX
(SHIMADZU, Tokyo, Japan) was used to measure 4 value pulling at a speed of 1 mm per second. Load to clinical
failure, displacement at 30N, and Load to Ultimate Failure and Displacement at ultimate failure were measured.
Three knot for experiment

A) SMC knot, B) double mulberry knot, C) the novel knot
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Knot making method

A,B) Using No.2 Ethibond with hand tie on AAA size battery C) Measure tensile force using EZ-SX(SHIMADZU,
Tokyo, Japan)
Results: The results of Load to clinical failure, Load to Ultimate Failure and Displacement at ultimate failure were
not significant. The value of double mulberry knot was significantly increased only displacement at 30 load.
(P=0.007)
Conclusion: The novel knot was compared with the SMC knot and the double mulberry knot. The value of Load
to Clinical Failure, Displacement at ultimate failure, and Load to Ultimate Failure, was not statistically significantly
inferior , and it was superior to double mulberry knot in the value of Displacement under 30N load.
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PP-03
ÜRETER PAPİLLER KARSİNOMALI HASTANIN KORAKOKLAVİKULAR EKLEMİ İÇİNE ALAN
METASTATİK TUTULUMU
Cihangir TÜREMİŞ1, Mustafa ÇELTİK1, Batuhan GÖÇER1, Selahattin AYDEMİR1, Şamil SAFARALİYEV1, Mehmet ERDURAN1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Amaç: Ürotelyal karsinomlar; prostat (veya meme) kanseri, akciğer kanseri ve kolorektal kanserlerden sonra
dünyada dördüncü sıklıkta görülen malign tümörlerdir. Primer üretelyal tümörlerin büyük çoğunluğu üreter
epitelinden (ürotelyumdan) köken alır. Sıklıkla 6. Dekattan sonra üretalyal tümörler üreterden köken almaktadır.
Bu tümörler genellikle yavaş büyüdüğünden sessiz seyreder ve tanı konulduğunda genellikle ipsilateral böbrekte
fonksiyon kaybı vardır. Aynı zamanda metastatik olarak vertebra kemikleri tutulumu sık görülür. Bu olgumuzda
ise klavikula ve çevre yumuşak doku kas ve tendon tutulumunun da olabileceği gösterilmiştir.
Yöntem: 62 yaşında kadın hasta aralıklı makroskopik hematüri şikayeti üroloji polikliniğe başvurdu. Ultrasonografik
inceleme, belirgin böbrek parankimiyle dikkat çekici derecede hidronefrozu görüldü. Abdominal bilgisayarlı
tomografi taraması proksimal dilatasyon, hidronefroz ve işlevsiz ipsilateral böbrek ünitesi ile üreteral bir lezyon
tanımlandı. Retrograd ürografide çoklu dolum kusurları ve düzgün konturlu 2,5 cm’lik bir lezyon görüldü. Bunun
üzerine sol nefroüretektomi yapılarak patoloji sonucu üreter papilloma tanısı aldı. Hastanın sol omuzda da ağrı
ve ele gelen fikse kitlesi mevcuttu.Sol omuz ağrısı için hastanede postop takip edilirken çekilen direkt grafide
distal kesiminde yerleşim gösteren iç yapısı heterojen solid en geniş çapı 5 cm boyutunda ölçülen kitlesel lezyon
ile uyumlu görünüm izlenmesi üzerine; manyetik rezonans ve bilgisayarlı tomografide çekilen hastanın radyoloji
yorumu: ‘ Klavikula distalinde ilk planda metastatik vasıfta olduğu düşünülen ekspansil kitlesel lezyon, eşlik eden
yumuşak doku ve kas ödemi ‘ sonucu çıktı. Hasta Kas ve İskelet Konseyinde değerlendirildi ve biyopsi kararı alındı.
Yapılan tru-cut biyopsi de metastatik gelmesi üzerine hastanın operasyonu planlandı.
Preop Görüntüler

Hastanın ameliyat öncesi görüntüleri 1- Direkt Grafi 2- BT 3-MRG
Bulgular: Aralıklı makroskopik hematüri şikayeti, Abdomen BT’ de sol böbrekte ürotelyal neoplazi ile uyumlu,
böbrek parankimine kıyasla hipovasküler yapıda kitlesel lezyon, sol klavikula üzerinde ele gelen fikse 5 cm
boyutlarında omuz hareketlerini kısıtlayan kitle.
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Ameliyat sırasında ve postop Dönemde

1- Üstteki görüntüler ameliyat sırasındaki çıkarılan kitle ve fibula greftinin - endo-button un sabitlenmesi 2- Posop
dönemdeki Direkt Grafi ve BT 3D
Sonuç: Anestezi hazırlıkları sonrası hasta supin pozisyonda alındı. Hastanın ipsilateral sol bacağı ve sol omzu
steril boyandı. Ardından sol klavıkula üzerinden insizyon yapılarak yumuşak doku ve metastatik kemik dokusu
sinir ve damar yapıları korunarak rezeke edildi. Rezeke edilen 9 cm klavikulanın yerine sol kruris orta 1/3 luk
kısımdan 9 cm fibula testere ile çıkarıldı. Çıkarılan fibula medialde kalan klavikulaya DCP ile sabitlendi. Distal
kısım ise Hook plakla ve korakoklaviküler bağ stabilitesini sağlamak için endo-button yöntemi ile klavikuladan
korakoide sabitlemesi yapıldı. Hastaya omuz askısı ile yara yeri takibi sonrası 2. Haftadan itibaren izometrik
omuz egzersizlerine başlatıldı. Hastanın patoloji ye giden metaryeli metastatik üreteryalpapiller karsinom olarak
sonuçlandı. Onkoloji Bölümüne yönlendirildi.
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PP-04
NADİR GÖRÜLEN AYNI SEVİYEDEN DÜŞME SONUCU GELİŞEN İZOLE DİRSEK ÇIKIĞI
Cihangir TÜREMİŞ1, Ala MUKAT1, Emre ACAR1, Gürhan TÜKEL1, Onur GÜRSAN1
1

Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji

Amaç: Dirsek çıkıkları erişkinlerde ise omuz çıkıklarından sonra en sık görülen çıkıklardır. Dirsek çıkıkları tüm
dirsek yaralanmalarının yaklaşık %10–25’ini oluşturmaktadır. Genellikle açık el üzerine düşme sonucu aksiyel
yüklenme, önkola dış rotasyon ve valgus kuvvetinin etki etmesi sonucu meydana gelirler.Dirsek başlıca üç eklemin
birleşiminden oluşur: ulnohumeral, radyohumeral ve radyoulnar. Fleksiyon ekstansiyon, supinasyon-pronasyon
hareketlerinin yapılmasını bu eklemlerin koordineli çalışması sayesinde gerçekleştirir. Dirsek eklemi birbirine
uyumlu geniş eklem yüzeyleri, kapsüloligamentöz yapılar ve güçlü kaslar ile stabil bir eklemdir. Stabiliteyi sağlayan
yapıları statik ve dinamik olarak iki grupta inceleyebilirizDirsek yaralanma mekanizmalarında Lateral kollateral
yaralanmalarının çoğunlukta olmasına karşın bu vaka üzerinden MCL yaralanmalarının izole olarak yaralandığı
görülmüştür.MCL tamiri sonrası koronoid kırığı tip 1 olmasına rağmen eklem stabilitesişni etkilememiş ve varus
-valgus stres testleri sağlam olduğu görülmüştür.
Posterior Dirsek Çıkığı

Acil Servise Dirsek Çıkığı İle Gelen Hasta
Yöntem: Ameliyat salonuna alınan hasta üst ekstremiteye turnike bağlandı. Ekstremite steril olarak boyandıktan
sonra steril örtüldü. Ardından turnike şişirildi. İnsizyon medial humerus epikondilinden ulnanın proksimalini
geçecek şekilde yapıldı.cilt altı dokular disseke edilirken ulnar sinir dikkatlice görülüp naylon teyp ile ayrıldıktan
sonra medial kolletral bağın humerus medial epikondilinden parsiyel ayrıldığı görüldü. Bir adet ancor medial
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epikondile tespiti sonrası üzerindeki sütur ile ayrılan bağ sağlam bir şekilde dikildi. Varus ve valgus stres testleri
tekrar değerlendirildi. Her iki test negatif olan hastanın fleksiyon ve ekstansiyonda dirsek hareketini engelleyecek
bir coronoid kırığı olmaması üzerine ulnar sinir transpoze edildikten sonra turnike çözülüp kanama kontrolü
yapıldı. Cilt altı ve cilt kapatılıp 130 derece ekstansiyonda atel ile hasta servise alındı.
Bulgular: 78 yaşında kadın hasta yürüdüğü mesafeden düşme sonrası sol dirsekte ağrı , hareket kısıtlılığı olan
hasta Acil Serviste değerlendirildi. Grafilerinde posteriora çıkık ve koronoid kırığı saptanan hastanın nörovasküler
muayenesi yapıldı. Dolaşım ve nörolojik muayenede ek patoloji saptanmadı. Muayenenin ardından sedasyon
yapılıp posteriora çıkık olan önkol yerine oturtuldu. Ardından dolaşım takip edildi. Herhangi bir sorunla
karşılaşılmadı. Varus ve valgus stres testi yapıldığında valgus pozitif olarak saptandı. Medial kollateral bağ(MCL)
da hasar olduğu saptandı.
Sonuç: Bu tür yaralanma durumlarında Lateral Colletaral Bağ hasarlanmasına bağlı olarak varus stres testi pozitif
olan vakalar mevcut iken bu vakada sadece Medial kolletal bağ ve koronoid tip 1 kırığı mevcut idi. MCL tamiri
sonrası dirsek hareketlerinde stabilizasyonun olması ve stres testlerinde negatiflik saptanması sonrası hastanın
bir haftalık atel ve pansuman takibi sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon basamağına geçilmesi sağlandı.
operasyon sonrası

Ameliyat sonrası redükte dirsek
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PP-05
AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞININ ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI İLE İLİŞKİSİNİN
İNCELENMESİ
Gülnihal METİN1, Gözde YAĞCI1
1

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizik Tedavi Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Tüm dünyada giderek yaygınlaşan akıllı telefonlar günlük yaşantımızın önemli bir bölümünü işgal
etmektedir. Hayatımızı kolaylaştıran bu cihazların insan bedeni üzerine zararları da olabilmektedir. Akıllı telefon
kullanımının üst ekstremite, bel, boyun, yürüyüş ve ağrı üzerine etkisini inceleyen çalışma sayısı oldukça kısıtlıdır.
Bu çalışmanın amacı akıllı telefon bağımlılığının üst ekstremite fonksiyonları üzerine etkisini incelemektir.
Yöntem: Çalışma sağlıklı ve gönüllü bireyler arasından seçilen 86 katılımcı ile yapılmıştır. 45 kadın ve 41 erkek
katılımcının yaşları 20-38 (26,17±4,49) arasında değişmektedir. Çalışmada Kol, Omuz ve El Sorunları Hızlı Anketi
(Quick DASH), Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği (ATBÖ-Kısa Form) ve Damasceno ve arkadaşları tarafından geliştirilen
telefon kullanımı pozisyonunu değerlendiren bir ölçek kullanılmıştır. Verilerin arasındaki ilişki Spearman’s rho
analiz yöntemi ile hesaplanmıştır.
Bulgular: Yapılan analiz sonuçlarına göre; akıllı telefon kullanımı pozisyonu ve Quick DASH skoru arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p>0,05). Ancak akıllı telefon bağımlılığı ve üst ekstremite
fonksiyonları arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, Quick DASH ve ATBÖ-Kısa Form skorları arasında pozitif yönlü
bir ilişki bulunmuştur (r=+0,565, p<0,001). Akıllı telefon kullanımı pozisyonu ile akıllı telefon bağımlılığı arasında
ise istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>0,05).
Sonuç: Çalışmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında; akıllı telefon bağımlılığının üst ekstremite fonksiyonlarını
olumsuz etkilediği ve akıllı telefona olan bağımlılık arttıkça üst ekstremite fonksiyonlarında olumsuz etkilenimlerin
oluştuğu söylenebilir. Ortaya çıkan bu sonuçlara göre daha uzun vadeli kullanımlarda tüm vücudu etkileyebilecek
sekonder problemler ortaya çıkabilir. Bu nedenle telefon kullanım süresi azaltılabilir ve telefon kullanımı pozisyonu
için fizyoterapistlerden veya ergoterapistlerden yardım alınabilir.
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PP-06
İHMAL EDİLMİŞ ERİŞKİN KAPİTELLUM KIRIGI: OLGU SUNUMU
Cihan UÇAR1
1

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

Amaç: Tüm dirsek yaralanmaları içinde izole kapitellum kırığı yaralanmaların %0,5 -% 1’de görülür. Ekstansiyonda
el üzerine düşme ya da dirsek üzerine makaslama gücüyle zorlama ile koronal planda radius başı tarafından
iletilen eksenel yüklenme sonucu meydana gelmektedir. Bu çalışmada ihmal edilmiş kapitellum kırığı vakalarının
uygun cerrahi tespit sonrası fonksiyonel sonuçlarını değerlendirdik.
Yöntem: Mayıs 2019 ve Eylül 2021 tarihleri arası hastanemize ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayeti ile başvuran 2
hastada fizik muayene ve radyolojik inceleme sonrası ihmal edilmiş kapitellum kırığı tespit edildi. Açık redüksiyon
ve başsız vida fiksasyonu ile tespit sağlandı. Operasyon sonrası 3 hafta dirsek immobilizasyonu uygulanan
hastalara sonrasında hareket başlandı. Hastalar operasyon sonrası 3. 6. 12 haftalarda ve 1 yılında radyolojik olarak
ve Mayo dirsek skorlaması ile fonksiyonel olarak değerlendirildi.
Bulgular: Hastalar 28 yaşında 1 erkek ve 35 yaşından 1 kadından oluşmaktadır. Erkek hasta travmadan 15,
kadın hasta ise travmadan 18 gün sonra opere edilmiştir. Operasyon sonları çekilen kontrol grafilerinde
redüksiyonda kayıp, kaynama gecikmesi veya kaynamama görülmemiştir. Hastalarda herhangi bir komplikasyona
rastlanmamıştır. Operasyon öncesi mayo dirsek skoru 30 ve 35 iken operasyon sonrası her iki hastada da 95 (90100: mükemmel) olarak değerlendirilmiştir.
Sonuç: Erişkin kapitellum kırıklarında temel hedef erken dirsek hareketine izin veren stabil ve anatomik
redüksiyondur. Gecikmiş de olsa kapitellum kırıkları tedavisinde açık redüksiyon ve internal fiksasyon tespit
yöntemi ile iyi fonksiyonel sonuçlar alınabilmektedir.
preop

171

postop
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PP-07
AKUT AKROMİYOKLAVİKÜLER EKLEM ÇIKIKLARININ ENDOBUTTON SİSTEMİ İLE TESPİT
YÖNTEMİ: FONKSİYONEL VE RADYOLOJİK SONUÇLARIMIZ
Cihan UÇAR1
1

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

Amaç: Akromiyoklaviküler eklem (AKE) omuzun en önemli stabilizatörlerinden biridir. Omuz ve kol hareketlerinde
son derece önemli fonksiyonu vardır. AKE çıkıkları daha çok genç atletlerde sık görülen bir yaralanmadır. En sık
Rockwood sınıflandırması kullanılır. Birçok cerrahi tedavi seçeneği mevcutken endobutton uygulaması son
yıllarda popülerlik kazanmıştır. Bu çalışmanın amacı endobutton sistemi ile tespit edilmiş akut AKE çıkıklarının
postoperatif fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: Mayıs 2019 ve Eylül 2021 tarihleri arasında akut AKE çıkığı olan ve endobutton sistemi ile tedavi edilmiş
olan 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar operasyon öncesi, operasyon sonrası 12. haftada ve 1. yılında
radyolojik olarak korakoklavikular mesafe ölçülerek değerlendirildi. Fonksiyonel değerlendirme için Constant
omuz skoru kullanıldı.
Bulgular: Hastalar 30 erkek, 6 kadından oluşmaktaydı. Yaş ortalaması 31.2 (dağılım: 23-49) idi. Rockwood
sınıflamasına göre 13 hasta tip 3, 23 hasta tip 5 olarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası 6, 12 haftalarda ve 1.
yıllarda çekinen grafilerde korakoklavikular mesafe ve eklemin yeterli derecede redüksiyonunda 35 hastada
değişiklik olmadığı görüldü. 1 hastada travmaya sekonder 10. haftada redüksiyon kaybı olduğu görüldü. Tekrar
endobutton ile revizyon yapıldı. Ortalama Constant omuz skoru ameliyatlı omuzda 88 (86-96), sağlam omuzda
ise 90 (88-96) olarak bulundu. Constant omuz skoruna göre opere edilmiş akromiyoklaviküler çıkık olan taraf ile
normal taraf arasında anlamlı istatiksel fark bulunmadı.
Sonuç: Akromiyoklaviküler eklem çıkıklarının cerrahi tedavisinde endobutton sistemi ile tespit güvenli, etkin ve
hasta memnuniyeti sağlayan bir fiksasyon yöntemidir
preop
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postop
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PP-08
STABİL OLMAYAN DİSTAL KLAVİKULA KIRIKLARINDA KLAVİKULA HOOK PLAĞI İLE BİRLİKTE
YAPILAN KORAKOKLAVİKULAR ASKI SİSTEMİNİN FONKSİYONEL SONUÇLARI
Cihan UÇAR1
1

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

Amaç: Distal klavikula kırıkları tüm klavikula kırıklarının %15 ini oluşturur. Distalde olan kırık vakalarında sıklıkla
korakoklavikular ligamentte yırtıklar meydana gelebilir, bu da klavikulanın proksimal fragmanının yukarıya
deplasmanına neden olarak instabilite yaratır. Bu çalışmada stabil olmayan distal klavikula kırıklarında hook plağı
ve endobutton sisteminin radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarını değerlendirdik.
Yöntem: Temmuz 2019 ve Haziran 2021 tarihleri arasında stabil olmayan distal klavikula kırığı olan toplam 7 hasta
çalışmaya dahil edildi. Hastalara açık redüksiyon klavikula hook plağı ve korakoklavikular askı sistemi ile tespit
uygulandı. Hastalar operasyon öncesi, operasyon sonrası 6. ve 12. Haftalarda ve 1. yılda grafi ile değerlendirildi.
Hastalara 6-12 aylar arası implant çıkarma işlemi yapıldı. 1. yıl kontrol günlerinde Constant omuz skoru ile
fonksiyonel değerlendirmesi yapıldı.
Bulgular: 7 hastanın 5’i kadın 2 si erkekti. Yaş ortalaması 41.5 (32-50)di. Hastalarda plak ortalama 8.3 (6-12) ayda
çıkarıldı. 1 hastada kaynama gecikmesi görüldü. 1 hastada yara yeri enfeksiyonu görüldü. Debritman ile sorunsuz
iyileşti. 1.yıl radyolojik değerlendirmesinde tüm hastalarda kaynama tamdı. Ortalama constant skoru 89.1(80-96)
di. 2 iyi sonuç, 5 mükemmel sonuç görüldü.
Sonuç: Stabil olmayan distal klavikula kırıklarında hook plak ve korakoklavikular askı sistemi ile yapılan fiksasyon
tedavisi fonksiyonel ve radyolojik olarak güvenli, etkin ve hasta memnuniyeti sağlayan bir fiksasyon yöntemidir
operasyon öncesi
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operasyon sonrası
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PP-09
ERİŞKİN HUMERUS PROKSİMAL VE DİYAFİZ KIRIKLARINDA KİLİTLİ ÇİVİ UYGULAMASI: KLİNİK
SONUÇLARIMIZ
Cihan UÇAR1
1

Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Trabzon, Türkiye

Amaç: Humerus kırıkları tüm kırıkların %5 ile 6’sını oluşturmaktadır . Bunların %80’i proksimal uç, %15’i cisim,
%5’i ise alt uç kırıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Tedavi prensiplerinde U ateli, Hanging cast, breysleme gibi
konservatif yöntemler, açık redüksiyon plakla osteosentez ve intramedüller çivileme gibi cerrrahi yöntemler
mevcuttur. Bu çalışmamızda erişkin humerus proksimal ve diyafiz kırıklarında kilitli intramedüller çivi ile tedavi
edilen hastaların kırık kaynama oranlarını, komplikasyon oranlarını ve hastaların fonksiyonel sonuçlarını
değerlendirmeyi amaçladık.
Yöntem: Şubat 2015- Ocak 2017 tarihleri arasında humerus intramedüller çivi yapılan toplam 27 hasta çalışmaya
dahil edildi. 15 hasta erkek, 12 hasta kadındı. Yaş ortalaması 41.8 (dagılım:28-64) di. AO sınıflamasına göre 2 hasta
12A2, 11 hasta 12A3, 8 hasta 12A1, 6 hasta 12B3 tü. 4 hastada proksimal, 23 hastada diyafiz kırıgı mevcuttu.
Hastalara operasyon sonrası 2 hafta kol immobilizasyonu, sonrasında hareket başlandı. Hastalar operasyon
sonrası 3.,6. ve 12. Ayda ve 3. Yılda radyolojik, Constant omuz skoru ve mayo dirsek skoru ile fonksiyonel olarak
değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların ortalama takip süresi 40 (37-56) aydı. Hastaların hiçbirinde ameliyat öncesi ve ameliyat
sonrası radial sinir arazı görülmedi. Hastalar travmadan ortalama 2.1 (1-10) gün sonra operasyona alındı.1 hafta
takip sonrası redüksiyon kaybı ile 21. gün, 1 hasta ise öncesinde plak uygulanmış fakat failure olması nedeni ile 45.
gün operasyona alındı. Hiçbir hastada radial sinir eksplarasyonu yapılmadı. Hastanede yatış süresi ortalama 2.3
(2-3) gündü. Komplikasyon olarak 1 hastada çivi giriş yerinde fissur, 3 hastada omuz hareket kısıtlılığı ve 1 hastada
da kaynamama görüldü. Tam kaynama ortalama 3.6 (2.5 -6) aydı. Constant omuz skoru ortalama 86 (78-94), mayo
dirsek skoru 96 (92-100) dı.
Sonuç: Humerus proksimal ve diyafiz kırıklarında kilitli çivi uygulaması güvenli, hasta konforu sağlayan, hastanede
yatış süresini kısaltan ve komplikasyon oranını azaltan etkin bir tedavi yöntemidir.
preop

177

postop

178

PP-10
ASSESSMENT OF CROSS-CULTURAL ADAPTATIONS AND PATIENT-REPORTED OUTCOME
MEASURES RELEVANT TO SHOULDER DISEASES IN TURKISH: A SYSTEMATIC REVIEW USING
THE COSMIN METHODOLOGY
Çağdaş IŞIKLAR1, Gamze Çağla SIRMA2, Elif TURGUT3
Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
Fenerbahçe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ergoterapi Bölümü, İstanbul, Türkiye
3
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara,
Türkiye
1

2

Purpose: To determine the scales used to evaluate shoulder pain and disability, validated and reliable in Turkish,
to reveal how compatible these scales are to the checklist developed to evaluate the methodological quality
of studies on measurement characteristics (COSMIN) criteria list, to determine which tools are available, and to
determine which instruments are available in Turkish.
Method: In order to assess shoulder pain and disability, to determine how compatible they are with the COSMIN criteria list, and to identify tools available in Turkish, systematic searches were performed in following
electronic databases (MED-LINE, Web of Science (WOS), EMBASE, SCOPUS. The electronic search was tailored
to the individual database being searched and was based on the protocol suggested by the COSMIN group and
PRISMA guidelines were followed.
Results: A total of 2890 articles were found in the databases. In addition, two articles were included with the
manual search. Then, after eliminating the duplicates, 2229 articles were included in the title and ab-stract
search. According to the exclusion criteria, 61 articles progressed to full-text control. After the full text control, the
remaining 27 articles were included in the systematic review. Of these 27 articles, 4 (14.81%) were used to detect
Rotator Cuff problems, 1 (3.70%) examined Acromioclavicular prob-lems, 1 (3.70%) was specific for Subacromial
Impingement Syndrome, and 21 (77,77%) were found to be scales examining shoulder specific or generic upper
extremity problems. internal consistency and reliability of 26 out of 27 studies investigated the Turkish version of
the shoulder scales (96,29%) were observed.
Conclusion: There are wide range of available shoulder related patient reported outcomes in Turkish; however,
there is no specific scale that adequately fits all eight parameters defined according to the COSMIN methodology.
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PP-11
FARKLI OMUZ PATOLOJILERINDE PALPASYONLA HASSAS NOKTA DEĞERLENDIRMESI
Ceyda SEVİNÇ1, Özgün UYSAL1, Serdar DEMİRCİ2, Dilara KARA1, Taha İbrahim YILDIZ1, Leyla ERASLAN1, Elif TURGUT1,
Gazi HURİ3, Egemen TURHAN3, Özgür Ahmet ATAY3, İrem DÜZGÜN1
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Sporcu Sağlığı Ünitesi, Ankara
Balıkesir Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Balıkesir
3
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara

1

2

Amaç: Omuz ağrısı, omuz patolojileri için yaygın bir semptomdur ve tüm popülasyonun %4,7 ile %66,7’sini etkiler.
Omuz patolojilerinde, doğru tedavi ve rehabilitasyon iyi bir fizik muayeneye bağlıdır. Fizik muayenenin en önemli
komponentlerinden biri etkilenen yapıları bulmak için uygulanan palpasyondur. Palpasyon, en son teknolojik
avantajlara rağmen, omuz patolojilerini değerlendirmek için hala maliyet ve zaman açısından verimli bir araçtır.
Amacımız farklı omuz patolojilerinde palpasyon bulgularını araştırmaktı ve karşılaştırmaktı.
Yöntem: 2010 ve 2019 yılları arasında tedavi gören impingement sendromu (IS) (n=205), rotator manşet
yırtığı (RCT) (n=185) ve donuk omuz (DO) (n=210) hastalarının ilk değerlendirmelerini kullandık. İki deneyimli
fizyoterapist önceden tanımlanmış noktaları palpe etti: uzun biceps brachii başı, pektoralis minör, lateral
intermusküler septum, ekstansör grubun proksimal tendonları. Bu noktaları “proksimal”, “orta-proksimal”, “ortadistal”, “uzak”, “düzensiz” şeklinde kategorize ettik.
Bulgular: RCT hastalarının; IS hastalarına göre daha hassas intermusküler septum noktaları ve daha fazla gece
ağrısı (p=0,001, p=0,003) ve IS ve DO hastalarından daha hassas ekstansör grubun proksimal tendon noktaları
(p<0,001, p=0,001) olduğunu bulduk. “Hassasiyet yok” grubunda distal gruba göre daha az istirahat ağrısı (p
<0.001) ve orta proksimal, orta distal ve distal gruplara göre daha az aktivite ve gece ağrısı vardı (tümü p<0.002).
Distal grup, orta proksimal gruba göre daha yüksek gece ağrısına sahipti (p=0.003).
Sonuç: Hassas nokta dağılımı, patolojiye bağlı olarak değişmekle birlikte tüm patolojilerde en yaygın m. biceps
brachii’de hassasiyet bulunmuştur. RCT hastalarında daha distal hassas noktalarla ilişkili daha yüksek gece
ağrısı vardı. Daha yüksek gece ağrısı olan hastalarda intermusküler septum ve ekstansör kasların proksimal
tendonlarında hassasiyet artmıştır.
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PP-14
SPORCULARDA FIRLATMA OMZUNA YÖNELİK RİJİT BANTLAMA MI, ELASTİK BANTLAMA MI
TERCİH EDELİM? TIDİER ÇERÇEVİSİ İLE BİR SİSTEMATİK DERLEME.
Ezgi Nur CAN1, Elif TURGUT2, Çiğdem DEMİR1
1

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Ankara, Türkiye

2

Amaç: Bantlama, sporcularda tedavi ve yaralanma önleme programları içinde kullanılan bir yaklaşımdır.
Uygulanabilirliği kolay, düşük maliyetli, kolay taşınabilir olan ve zararlı yan etkisi olmayan bantlama, farklı materyal
ve uygulama metotları ile klinik pratikte sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, başüstü sporcularda farklı
esneklikteki omuz bantlamalarının etkileri ile ilgili mevcut literatürü değerlendirmekti.
Yöntem: Bu sistematik derleme PRISMA ve TIDier kılavuzu kullanılarak yapıldı. Elastik ve rijit bantlamanın
rotasyonel eklem hareket açıklığı, posterior omuz gerginliği, kinematik, kas aktivasyonu, akromiohumeral aralık,
propriyosepsiyon, kuvvet ve performans parametreleri ile ilgili literatür taraması PubMed (1966-2021) ve Web of
Science (1945-2021) veri tabanlarında gerçekleştirildi. Tarama için farklı MeSH terimleri ve anahtar kelimelerin
kombinasyonları kullanıldı. Dahil edilecek makaleler 2 ayrı araştırmacı tarafından değerlendirildi.
Bulgular: 20 çalışma derlemeye dahil edildi. En sık uygulanan rijit bantlama yöntemleri skapular, omuz ve
humerus başı yeniden pozisyonlama bantlamalarıydı. Elastik bantlamada ise en sık skapular, omuz ve omuz
kuşağı kas gruplarına yapılan bantlamalar kullanılmıştı. Başüstü sporcularda rotasyonel eklem hareket açıklığı,
akromiohumeral aralık ve skapular kinematiği değiştirme üzerine her iki bantlama türü lehine orta düzeyde kanıt
bulundu. Bantlamanın propriyosepsiyon etkisi incelendiğinde elastik bantlamanın daha etkin olduğu görüldü.
Posterior omuz gerginliği, kas aktivasyonu, omuz kuvveti ve performans parametrelerini arttırmada her iki
bantlama türünün de etkin olmadığı görüldü.
Sonuç: Mevcut kanıtlar, terapötik ya da yaralanma önleyici rolü olabilecek bazı parametrelerin farklı bantlama
yöntemleri ile iyileştirilebileceğini göstermektedir. Farklı bantlama teknikleri, gerektiğinde başüstü sporcular için
aktif rehabilitasyon yaklaşımlarına ve bireyselleştirilmiş rehabilitasyon programına dahil edilebilir.
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PP-15
DONUK OMUZDA MOTOR İMGELEME PERFORMANSI VE İKİ NOKTA DİSKRİMİNASYONU
Zeynal YASACI1, Derya ÇELİK2
Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Şanlıurfa, Türkiye
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
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Amaç: Donuk omuz ağrı ve hareket kısıtlılıklarıyla karakterize bir hastalık tablosudur. Ağrı yalnızca doku hasarıyla
ilişkili değil; biyolojik, psikolojik ve sosyal faktörlerden etkilenmektedir. Kronik ağrısı olan bireylerde azalmış gri
madde ve somatosensoriyel kortekste nöroplastik değişiklikler görülmektedir. Kortikal reorganizasyonun taktil
keskinlik ve lateralite değişiklikleri ile karakterize olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın amacı donuk omuz tanısı
konan bireylerde motor imgeleme ve iki nokta ayrımı performanslarının araştırılması ve bu değişkenlerin ağrı
yoğunluğu ile ilişkisini incelemektir.
Yöntem: Donuk omuz tanısı alan 22 hasta çalışmaya dahil edildi. Katılımcıların omuz istirahat, aktivite ve gece
ağrısı Numaralandırılmış Ağrı Değerlendirme Skalası (NPRS) ile, iki nokta ayrımı esteziometre ile değerlendirildi.
Lateralizasyon hızı ve doğruluğunu ölçmek için “Neuro Orthapaedic Institute” tarafından geliştirilen Recognise
uygulaması kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizinde non-parametrik testler kullanıldı.
Recognise uygulaması
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Bulgular: Katılımcıları ağrı skorları NPRS-istirahat 4,73±0,98; NPRS-aktivite 8,27±0,7; NPRS-gece 7,23±0,92 idi.
Ortalama ağrı durasyonları ise 5,41±1,74 ay idi. Katılımcıların semptomatik ve sağlıklı omuzlarının iki nokta
diskriminasyon mesafesinde ve laterilizasyon hızı değerinde sağlıklı omuz lehine istatistiksel olarak anlamlı bir
fark saptandı (p=0,001, p=0,008 sırasıyla). Laterilizasyon doğruluğunda ise omuzlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). Ağrı şiddeti ile taktil keskinlik ve lateralite değişkenleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark yok iken (p>0,05), ağrı durasyonu ile iki nokta diskriminasyon mesafesi ve laterilizasyon hızı
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (rho:0,603, p=0,003; rho: 0,441 p=0,04, sırasıyla).
Sonuç: Çalışmamız donuk omuz hastalarında semptomatik omuzun kortikal değişkenlere ilişkili motor imgeleme
ve iki nokta ayrımı mesafelerinin sağlıklı omuza göre negatif anlamda değiştiğini göstermektedir. Ayrıca bu
değişikliklerin ağrı süresiyle ilişkili olduğu görüldü. Bu bulgular, donuk omuza nöroplastik değişikliklerin eşlik
edebileceğini ve bu nedenle kronik omuz ağrısı olan kişilerde klinik sonuçları iyileştirmek için bu değişiklikleri
iyileştirmeyi amaçlayan tedavilerin kullanılması gerektiğini göstermektedir.
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PP-17
ROTATOR MANŞET YIRTIKLARINDA AÇIK VE ARTROSKOPIK CERRAHI TEKNIKLERININ AĞRI VE
FONKSIYONELLIK AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ÖN ÇALIŞ
ağcı1, Hakan Polat1, Pınar Kuyulu1, Halil İbrahim Ergen2, Nevin Ergun1
SANKO Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Gaziantep Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
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2

Amaç: Rotator manşet yırtıklarının tamirinde sıklıkla kullanılan açık (n=5) ve artroskopik cerrahi (n=5) tekniklerinin;
ağrı şiddeti, üst ekstremite motor beceri, propriosepsiyon duyusu, eklem hareket açıklığı ve üst ekstremite
fonksiyonel durumu açısından karşılaştırılmasının yapılmasıdır.
Yöntem: Çalışmaya rotator manşet yırtığı tamiri yapılan yetişkin bireyler (n=10) dahil edildi. Bireylerin yaş ortalaması
45±10.62 idi. Tüm katılımcılar postoperatif 2. ayda; ağrı şiddeti, üst ekstremite motor becerisi, propriosepsiyon
duyusu, eklem hareket açıklığı ve üst ekstremite fonksiyonel durumu açısından değerlendirildi. Ağrı şiddeti Vizüel
Analog Skala ile (VAS); üst ekstremite motor becerisinin performansa dayalı değerlendirilmesi, Kutu Blok Testi
ile; eklem pozisyon hissi ve eklem hareket açıklığı gonyometre ile, üst ekstremitenin fiziksel fonksiyonları ve
semptomları ise Kol, Omuz ve El Sorunları Anketinin kısa formu ile (Quick DASH) değerlendirildi. Katılımcıların
demografik bilgileri kaydedildi. Tanımlayıcı istatistik olarak; sürekli değişkenler için ortalama ve standart sapma,
nitel değişkenler için frekans ve yüzde değerleri verildi. Verilerin analizinde Mann- Whitney U testi ve Kruskal
Wallis Varyans Analizi kullanıldı.Kruskal Wallis varyans analizi sonucunda anlamlı fark bulunduğu takdirde farkın
hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Mann Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular: Artroskopik cerrahi tekniği, açık cerrahi tekniğe göre, ağrı (p=0.008) ve üst ekstremite motor performansı
(p=0.008) bakımından istatistiksel anlamlı bulunmuştur (p<0.01). Eklem pozisyon hissi, eklem hareket açıklığı ve
üst ekstremitenin fiziksel fonksiyonları arasında; iki cerrahi teknik karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunamamıştır (p>0.05).
Sonuç: Elde edilen veriler doğrultusunda artroskopik cerrahi tekniği ile, hastaların ağrı şiddeti ve üst ekstremite
motor beceri performansları bakımından daha iyi sonuçlar elde edilebileceği düşünülmektedir. Gerek ağrı ve
motor performanslarının değerlendirilmesi gerekse bireyler tarafından bildirilen üst ekstremitenin fonksiyonel
durumu ve propriosepsiyon duyularındaki değişimin daha güçlü ifade edilebilmesi için, bu iki yöntemin örneklem
büyüklüğü arttırılarak, yapılacak daha kapsamlı çalışmalarla karşılaştırılması gerektiği düşünülmektedir.
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