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[S-01]

şekil 2

Sıçanlarda supraskapular sinir hasarının rotator kılıf entezisi
üzerine etkisi
Arel Gereli1, Serap Uslu2, Beril Okur3, Tekin Kerem Ülkü1, Barış
Kocaoğlu1, Yon Sik Yoo4
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD,
İstanbul Türkiye
2
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji AD, İstanbul
Türkiye
3
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul Türkiye
4
Hallym University Medical College, Department of Orthopedic
Surgery. Hwaseong, Republic of Korea

1

Histomorfometrik analizlerin hücre tiplerine göre dağılımı

[S-02]

Amaç: Retrakte rotator kılıf yırtıkları supraskapular sinirde sıkışmaya yol açabilmektedir. Supraskapular sinir hasarı ise rotator kılıf kaslarında atrofi ve yağlı dejenerasyona yol açar. Sinir hasarının
rotator kılıf entezisi üzerine olan etkisi ise bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı supraskapular sinir hasarının rotator kılıf entezisi
üzerine olan etkisini araştırmaktır. Böylece supraskapular sinir hasarı masif retrakte rotator kılıf yırtığında tamir sonrası bozulmuş
iyileşme yanıtı için bir etiyolojik faktör olarak değerlendirilebilir.
Yöntem: 24 adet wistar albino sıçana bilateral supraskapular nörektomi uygulandı. Ek olarak 6 sıçan ise sağlıklı kontrol grubunu oluşturdu.
Bilateral supraspinatus ve infraspinatus yapışma yerleri nörektomi
sonrası 1,4,8, ve 12. haftalarda kemik ile birlikte çıkarılarak incelendi. Entezisin tüm katmanları için histomorfometrik analiz uygulandı.
Fibroblast, fibrokondrosit ve osteoblast sayıları ile kollajen demetlerin
çapı ölçülerek tüm zaman aralıklarında gruplar arasında karşılaştırıldı.
Bulgular: Normal entezis ile karşılaştırıldığında nörektomi yapılan grup
sıçanlarda tendon ve kemik katmanlarındaki hücre sayıları için tüm
zaman aralıklarında anlamlı düşüş saptandı (p < 0.001). Kollajen demet çapları da aynı şekilde düşüş gösterdi (p < 0.001). Fibrokıkırdak ve
kalsifiye fibrokıkırdak katmanlarındaki hücre sayılarında ise benzer şekildeki anlamlı düşüş nörektomi sonrası 8. haftadan itibaren gözlendi.
Sonuç: Bu çalışma supraskapular sinir hasarının rotator kılıf entezisinin
yapısını bozduğunu göstermiştir. Supraskapular sinir hasarı masif retrakte rotator kılıf yırtığı tamiri sonrası bozulmuş iyileşme yanıtı için bir
etiyolojik faktör olarak değerlendirilebilir.

Is Quality Of Youtube Content On Bankart Lesion And Its Surgical Treatment Adequate?
Ahmet Onur Akpolat
Fatih Sultan MEhmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Background: The Internet has developed into a fast and easy to access
source of information. The second most popular social media network
is YouTube. We aimed to evaluate the accuracy and quality of videos
uploaded to YouTube about Bankart lesion without diagnostic or treatment-related criteria.
Methods: Various keywords were searched for on YouTube. Videos
were evaluated with the DISCERN and JAMA Benchmark scoring systems by two independent reviewers.
Results: A total of 48 videos were taken into evaluation as a result of
the search. The mean view count was 28909.68 ± 30264.3. Mean length of the videos was 313,06±344.65.The average DISCERN score of
both reviewers was 2.35 ± 0.91. The average JAMA Benchmark score of
both reviewers was 2.11 ± 0.77.
Conclusion: We concluded that the accuracy and reliability of the videos obtained from YouTube by searching for the words Bankart and
Labrum lesion/injury/treatment are low.

Anahtar Kelimeler: rotator kılıf, supraskapular sinir, entezis, histomorfometri

Keywords: Bankart, Content, Surgical, Treatment, Youtube

Şekil 1

sıçanın skapula medilainde supraskapular sinir
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[S-03]

Biseps Dejenere Yırtığının Artroskopik Görünümü

Artroskopik Olarak Onarilabilen Masif Rotator Manşet Yırtıklarındaki Biseps Patolojilerinin Radyolojik Ölçümlerle İlişkisi
Numan Duman, Mustafa Özer, Faik Türkmen, Burkay Kutluhan Kaçıra,
Tahsin Sami Çolak, Ahmet Fevzi Kekeç
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalı,Konya
Giriş-Amaç: Rotator manşetin biyomekanik rolü açıkça bilinmesine
rağmen, biseps uzun başının biyomekaniği henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada artroskopik olarak onarılabilen masif rotator
manşet yırtıklarındaki biseps patolojilerinin radyolojik ölçümlerle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma, Aralık 2015- Aralık 2018 tarihleri
arasında N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde omuz artroskopisi yapılan ve çalışmaya dahil edilme kriterlerini
karşılayan (onarabilen izole supraspinatus yırtığı olan hastalar, omuz
instabilitesi olmayan, ileri omuz artrozu olmayan, ek omuz patolojisi
olmayan) 145 hastadan oluşmaktadır. Artroskopi sırasında saptanan biseps patolojileri 4 grup halinde sınıflandırılarak değerlendirildi. Grup-1;
biseps patolojisi yok ya da biseps tendiniti, grup-2; biseps dejenerasyonu/yırtığı, grup-3; biseps instabilitesi/dislokasyonu, grup-4 ise biseps
rüptürü olan hastalardan oluşmaktadır. Hastaların MRG görüntüleri ve
omuz direkt grafileri üzerinden yapılan ölçümlerde humerus başının
superiora yönelimi (SHY), korakohumeral mesafe (KH), akromio humeral mesafe (AH), kritik omuz açısı (KOA), akromial indeks (Aİ), humerus
başı ve glenoid üst-alt çap oranı (H/G) ile biseps patolojileri arasındaki
ilişki araştırılmıştır.

Biseps uzun başının dejenere yırtığının artroskopik görünüm

Superior Humeral Yönelim

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 89‘u kadın (%61,4), 56’sı
erkekti (%38,6). Hastaların yaş ortalaması 62,22 ± 9,74 (28–87) idi. Lezyonların %65,5’i sağ, %34,5’i sol omuzdaydı. Hastaların %22,1’i grup 1,
%28,3’ü grup 2, %20,7’si grup 3, %29’u ise grup 4’ü oluşturmaktaydı.
Grup 4’teki hastaların grup 2’deki hastalara göre istatistiki olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek SHY mesafesine (p=0,012), grup 2’deki
hastaların ise grup 4’teki hastalara göre istatistiki olarak anlamlı bir şekilde daha yüksek KH mesafeye sahip oldukları tespit edildi (p=0,042).
KOA ile Aİ arasında pozitif yönde ve orta düzeyde (rs=0,532; p<0,001),
KH mesafe ile AH mesafe arasında ise pozitif yönde, zayıf düzeyde ancak istatistiki olarak anlamlı ilişkiler saptandı (rs=0,199; p=0,016).
Sonuç: Bu çalışma biyomekanik rolü henüz tartışmalı olan biseps uzun
başının fonksiyonun anlaşılmasına öncülük etmiştir. Humerus başının
süperiora yöneliminin biseps rüptürüyle anlamlı ilişkisinin olması biseps uzun başının baş bastırıcı fonksiyonu olduğunu açıkça göstermiştir. Ayrıca biseps uzun başının humerus başının anteriora kaymasına
da engel olduğu korakohumeral mesafe ölçümlerinin anlamlı ilişkisiyle
gösterilmiştir.

Glenoid merkezine göre humerus başının süperiora yönelimi(MRG)

Anahtar Kelimeler: Rotator Manşet, Biseps Patolojisi, Süperior Humeral Yönelim, Korakohumeral Mesafe
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Figür 1

Artroskopik çift sıra rotator manşet tamir hastalarımızda lateral akromioplastinin fonksiyonel sonuçlara etkisi
Ceyhun Çağlar1, Gülmemmed Ferziyev2, Mahmut Uğurlu3
Ankara Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Ankara
Özel İstanbul Bölge Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği,
İstanbul
3
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Ankara
1

2

Amaç: Rotator manşet (RM) yırtığı bulunan hastalar ortopedi kiniklerine sıklıkla başvuran hastalardır. Özellikle ağrı ve eklem hareketlerinde
kısıtlılık bu hastaların en temel problemleridir. RM tamiri ile beraber
yapılan anterior akromioplasti, subakromial sıkışmayı önleyerek tendonun tekrar yırtılmasını önüne geçmek için genelde beraber uygulanır.
Son dönemde popüler yöntemlerden biri de artroskopik lateral akromioplasti (ALA) prosedürüdür. Preoperatif çekilen omuz gerçek AP grafilerinde kritik omuz açısı (CSA) ölçülür (Figür 1). Normalde 30º-33º olması
gereken değer 35º üzerinde ise RM yırtık riski artmıştır. ALA prosedürü
ile CSA değeri düşürülür. Bu çalışmamızda amacımız ALA prosedürünün
RM tamiri yapılan hastalarda uzun dönem tamir sağ kalımını arttırdığını
göstermektir.
Yöntem: Çalışmaya 2015-2018 yılları arasında kliniğimize RM de tam
kat yırtığı ve subakromial sıkışması olan 57 hasta dahil edildi. Artroskopik çift sıra RM tamiri, anterior akromioplasti ve ALA yapılan hastalar 1.
grup (30 hasta), Artroskopik çift sıra RM tamiriyle sadece anterior akromioplasti yapılan hastalar ise 2. grup (27 hasta) olarak belirlendi. Hastaları değerlendirmek için preoperatif ve postoperatif 6. ayda Constant
ve Oxford omuz skalalarını tercih ettik. ALA prosedürü uygulanan hastalarda 35º üzerinde ölçülen CSA değerleri kabul edilebilir değer olan
30º-33º aralığına düşürüldü. Bunu yaparken ortalama bir burr kalınlığı
kadar (5.5 mm) lateral akromion rezeksiyonu yapıldı (Figür 2). Ameliyattan sonra tüm hastalara 15 derece abdüksiyonlu velpau bandajı takıldı
tüm hastalar aynı protokolle rehabilite edildi.

Omuz gerçek AP grafisi ve CSA ölçümü
Figür 2

Bulgular: Her iki grubun preoperatif ve postoperatif 6. ayda ölçülen
Constant ve Oxford skorlamaları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. (Tablo
1,2). ALA prosedürü uygulanan hastalarda CSA değeri preoperatif ortalama 37.92º±2.64º iken postoperatif CSA değeri ortalama 33.13º±1.33º
değerine düşürüldü. İstatistiksel analiz sonuçları için SPSS 21.0 paket
programı kullanılmıştır. Çift yönlü kurulan hipotez testlerini test etmeye
yönelik Tip-I hata düzeyi α=0.05 olarak alınmıştır.
Sonuç: Yaptığımız 6. ay takipleri sonucu ALA prosedürü uyguladığımız
hastalarda daha iyi sonuçlar elde ettik. Çalışmamızdaki limitasyonlarımız; uzun dönem takibimiz bulunmaması ve elde edilen verilerin daha
çok hasta beyanlarına dayanması oldu. ALA prosedürünün, deltoid kasının kuvvet kolunu kısaltarak RM üzerinde antagonist etkisini azalttığını, RM ye binen yükün azaldığını ve bu sayede yaptığımız RM tamirinin
sağ kalımını arttırdığını düşünmekteyiz. Gelecekte her iki grubun USG
ile tendon bütünlüğünü değerlendirerek daha uzun vadeli ve daha objektif veriler ile çalışmamızı desteklemeyi planlıyoruz.

Lateral akromioplasti sonrası artroskopik görüntü

Anahtar Kelimeler: kritik omuz açısı, lateral akromioplasti, rotator
manşet
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Tablo 1
Grup

n

Ortalama

Standart
Saprma

p

Preop
Constant

ALA (-)

27

56.96

9.59

0.315

Preop
Constant

ALA (+)

30

54.59

7.90

Postop
Constant

ALA (-)

27

86.89

8.79

Postop
Constant

ALA (+)

30

96.48

5.77

Zaman

lojik inceleme için rastgele iki gruba ayrıldı. Kontrol (hastalık modeli) grubu omuz hareket açıklığı tüm yönlerde sahte (sağlıklı) gruptan
daha düşüktü (P <0.01). Doğal seyir ve eklem içi steroid grupları,
hastalık modeline göre abdüksiyon yönünde anlamlı bir artış gösterdi (P <0.05). Ayrıca tedavi grupları için tüm yönlerde hareket aralığının sağlıklı değerler kadar iyi olmadığı bulunmuştur (P <0.01).
Eklem içi tedavi grubunda doğal seyir ve oral steroid tedavi gruplarına göre daha yüksek abdüksiyon görülmüştür (P <0.01). Oral steroid tedavi grubu hareket açıklığı hastalık modelinden anlamlı olarak daha iyi değildi ve doğal seyre göre üstünlüğü yoktu (P> 0.05).
Histopatolojik olarak, immobilize grupta saptanan hastalık belirtileri
açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (P> 0.05). Histopatolojik olarak, immobilizasyonun kapsülde kalınlaşmaya neden olduğu ve bu kalınlaşmanın tedavi ile düzelmediği
bulunmuştur (P <0.05).

<0.001

Grupların zaman içinde Constant skorlarına göre karşılaştırılması

Sonuç: Donmuş omuz hastalığında intraartiküler steroid enjeksiyonunun oral steroid tedavisine göre hareket aralığını arttırmakta daha üstün olduğu bulunmuştur.

Tablo 2
Zaman

Grup

n

Ortalama

Standart
Sapma

p

Preop
Oxford

ALA (-)

27

35.15

6.49

0.605

Preop
Oxford

ALA (+)

30

34.34

5.02

Postop
Oxford

ALA (-)

27

20.19

6.05

Postop
Oxford

ALA (+)

30

14.00

2.35

Anahtar Kelimeler: donmuş omuz, hayvan modeli, kortikosteroid

[S-06]
Akromiyon indeksi rotator cuff yırtığı ile ilişkisi var mıdır ?
<0.001

Necip Güven, Sezai Özkan, Tülin Türközü
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D,
Van

Grupların zaman içinde Oxford skorlarına göre karşılaştırılması

Amaç: Rotator manşet kaynaklı omuz ağrıları ortopedi ve travmatoloji
polikliniklerine en sık başvuru nedenlerinden biridir. Etyolojisinde bir
çok faktör öne sürülmüş olmasına rağmen, tam olarak bir neden ortaya konulmamış ve multifaktöryel etkenli olduğu üzerinde durulmuştur.
Bu çalışmamızdaki amacımız rotator manşet tam kat yırtıkların etyolojisinde rol oynayan faktörlerden radyografik olarak ölçülen akromiyon indeksinin (Aİ) bir belirteç olup olmadığını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: Üçüncü basamak bir sağlık kuruluşunda Haziran 2018 ile Aralık
2019 tarihleri arasında omuz ağrısı nedeniyle polikliniğe başvuran, MR
(Manyetik Rezonans) bulgularında rotator manşette tam kat yırtığı saptanan ve artroskopik olarak ta teyit edilenler grup 1, MR bulguları sağlam veya parsiyel yırtık olan hastalar ise grup 2 olarak değerlendirildi.
Ayrıca artroskopik olarak parsiyel yırtık tespit ettiğimiz hastalar da grup
2 olarak değerlendirildi. Her iki gurubun akromiyon indeksi radyografik
olarak ölçüldü. Veriler SPSS 26.0 programı kullanılarak yorumlandı.

[S-05]
Sıçanlarda donmuş omuz modelinde intraartiküler ve oral
kortikosteroid tedavisinin karşılaştırılması
Bekir Murat Çınar1, Vahid Erdal Battal1, Nebil Bal2, Salih Beyaz1, Ümit
Özgür Güler1
başkent üniversitesi adana uygulama hastanesi ortopedi ve
travmatoloji bölümü
2
başkent üniversitesi adana uygulama hastanesi patoloji bölümü
1

Amaç: Klinik ve histopatolojik bulgularda oral ve intraartiküler kortikosteroid tedavilerinin donmuş omuz hastalığının gelişimindeki etkisini
karşılaştırmak.

Bulgular: Grup 1: 33 hasta (21 kadın, 12 erkek) ve Grup 2: 35 hasta (23
kadın, 12 erkek) çalışmaya alındı. Grup 1 hastalarımızın yaş ortalaması
55.7±8.8, grup 2 yaş ortalaması 48.7±15.6 idi. Hastalarımızın verileri
Tablo 1 de özetlenmiştir. Grup 1 ve grup 2 hastaların yaş, cinsiyet dağılımı ve taraf (sağ-sol) açısından anlamlı bir (p ˃ 0.05) farklılık göstermemiştir. Aİ indeksi grup 1 de 0.80 ± 0.07, grup 2 de ise 0.74 ± 0.05 olup
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p ˂ 0.05).

Yöntem: Çalışmada seksen yetişkin Sprague-Dawley sıçan kullanıldı ve
bunlar 5 eşit gruba ayrıldı. Donmuş omuz hastalığı modeli, hayvanların
omuzlarını 8 hafta boyunca dikişlerle dahili sabitleme ile hareketsizleştirerek geliştirilmiştir. Sekizinci haftada, sham(n: 16) ve kontrol (n: 16)
grupları sağlıklı ve hastalıklı omuzlar için veri toplamak amacıyla sakrifiye edildi. Yine sekizinci haftada diğer 3 grup omuzları sertbestleştirildi
ve oral tedavi grubu için 50 mg / kg metilprednizolon başlandı ve intraartiküler tedavi grubu için tek doz 0.5 mg / kg triamsinolon asetonid
enjekte edildi. Ek steroid tedavisinin etkisi 2 hafta boyunca gözlendi,
daha sonra kalan tüm gruplar onuncu haftada sakrifiye edildi

Sonuç: Çalışmamızda elde ettiğimiz bulgulara göre Aİ’ nin omuz rotator
manşet tam kat yırtıklarının etyolojisinde öngörücü bir faktör olduğu ve
cerrahi planlamada göz önünde bulundurulması gereken bir parametre
olacağını düşünüyoruz.

Bulgular: sakrifiye edildikten sonra, skapulotorasik disartikülasyon
ile “en blok” olarak alınan örnekler, hareket ölçümü ve histopato-

Anahtar Kelimeler: Rotator manşet, Omuz, Akromiyon indeks
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Hastalarımızın verileri

Yaş
Cinsiyet
Taraf
Akromiyon
indeks(AI)

Grup 1

Grup 2

Ort.±s.s./n-%
Medyan

Ort.±s.s./n-% Medyan

55,7±8,8 55

48,7±15,6 53

0.113

Kadın 21
Erkek 12

23
12

0.858

Sol 17
Sağ 16

13
22

0.233

0.80±0.07 0.81

0.74±0.05 0.74

0.000

Kronik Donuk Omuz Tedavisinde Ultrason Yardımlı Skalen
Blok Anestezisi Altında Manuplasyon Uygulanan Hastalarda
Klinik ve Fonksiyonel Sonuçlar

p değeri

Ahmet Güney1, Erdal Uzun1, Ali Eray Günay2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı, Kayseri
2
Kayseri Şehir Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kayseri

1

Amaç: Donuk omuz ya da adeziv kapsulit (FS), kısıtlı hareketle bitlikte
omuz ağrısının yaygın bir nedenidir. Başta orta yaşlı kişiler olmak üzere
genel nüfusun yaklaşık %2-4’ ünü etkiler ve kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Genellikle 2-3 yıl içerisinde kendi kendini sınırlar,
ancak daha uzun sürebilir veya tekrarlayabilir. Tekrarlayan ya da kronik
vakalarda manipülatif tedavi (MUA) ağrı ve fonksiyonu iyileştirmede
kullanılabilir. Bu çalışmada kronik donuk omuz tedavisinde skalen blok
anestezisi sonrası eklem manipülasyonunun klinik ve fonksiyonel sonuçlara etkisini değerlendirmeyi amaçladık.

[S-07]
Artroskopik rotator kılıf onarımı sonrası abduksiyon yastığı ve
standart kol askısı kullanımının klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Sinan Oğuzkaya1, Mustafa Özçamdallı2

Materyal-Metod: 2015 – 2018 yılları arasında tekrarlayan FS tanısı alan
38 hastaya USG eşliğinde skalen blok uygulaması sonrası MUA uygulandı. Dahil edilme kriterleri, konservatif tedaviye yanıt vermeyen ve en
az 3 aydır devam eden FS semptomları varlığı ve masif rotator manşet
yırtığı olmayışı idi. Enjeksiyonu takiben, hastaların omuz eklemlerine
tolere edebildikleri kadar abdüksiyon, dış rotasyon ve iç rotasyon uygulandı. Klinik ve fonksiyonel skorlar enjeksiyon öncesi ve en erken 6
ay sonra son kontrolde Görsel Analog Skoru (VAS), Oxford Omuz Skoru
(OSS), Eklem hareket açıklıkları (ROM) kullanılarak değerlendirildi.

Şarkışla İlçe Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Sivas
2
Ahi Evran Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
Kırşehir

1

Amaç: Rotator kılıf yırtıkları toplumda sık görülmekte olup popülasyonun yaklaşık %20’sini etkilediği tahmin edilmektedir. Tatminkar postoperatif sonuçlar için uygun postoperatif bakım şarttır. Çoğu cerrah
rotator kılıf tamiri sonrası omuzu abduksiyon yastığı ya da standart kol
askısında tutmayı tercih eder. Abduksiyon yastığının erken postoperatif
dönemde posterosuperior rotator kılıfta gerginliği azalttığı düşünülmektedir. Mevcut çalışmanın amacı rotator kılıf tamiri yapılan hastalarda postoperatif abduksiyon yastığı ve standard kol askısı kullanımının
fonksiyonel ve klinik sonuçlarını karşılaştırmaktır.

Sonuçlar: Ortalama takip süresi 14 (8-20 ay) aydı. Hastaların 22 (57.8%)
si kadın 16 (42.2%) sı erkekti. Ortalama yaş 52 (38-71 yıl) yıldı. Ortalama semptom süresi 7 (4 – 16 ay) aydı. Ortalama uygulanan MUA
işlemi sayısı 1.4 (1-4) idi. Preop değerlere göre postop OSS ve VAS
değerlerinde anlamlı iyileşme mevcuttu, sırasıyla; 41 (22-60) vs 21.2
(5-34) p<0.001; 7.2 (5-10) vs 2.9 (0-8), p<0.001. Yine ROM değerlerinde postop skorlar preop skorlara göre anlamlı olarak yükselmişti
(p<0.001). Bir hastada anesteziye bağlı geçici bulantı ve kusma gözlenirken, bir hastada biceps uzun başı rüptürü görüldü. 3 hastada ise
rekurrens gelişti ve bu hastalarda artroskopik kapsül gevşetmesi uygulandı. Son kontrollerinde hastalar ilk hareket açıklığına göre tatmin
edici ve tama yakın iyileşme gözlemlediklerini ilettiler. Hastalarda işlem sırası ve sonrasında başka herhangi bir komplikasyon görülmedi.
Çıkarımlar: Genel anestezi altında manipülasyon, FS için iyi bilinen bir
tedavidir. Konservatif tedaviye yanıt vermeyen ve kronik FS olgularında
düşük risk ve komplikasyon oranları ile skalen blok uygulaması sonrası
manipülasyon, omuz ağrısını ve FS semptomlarını azaltmada etkili ve
güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Yöntem: Çalışmada kliniğimizde artroskopik rotator kılıf tamiri uygulanmış 174 hastanın dosyası retrospektif olarak incelendi. Semptomatik
akromioklavikular artrit, glenohumeral artrit ve geçirilmiş omuz cerrahisi dışlama kriterleri idi. Dışlama sonrası 90 hasta çalışmaya dahil
edildi. After exclusions total of 90 patients evaluated. Yırtık özellikleri
kaydedildi ve hastalar postoperatif kol askısı tercihine göre iki gruba
ayrıldı. Postoperatif abduksiyon yastığı kullanan hastalar grup 1 standart kol askısı kullanan hastalar grup 2 olarak adlandırıldı. Hastalar son
takiplerinde American Shoulder and Elbow Surgeons survey (ASES),
Constant-Murley Skoru (CMS) and Oxford Shoulder Skoru (OSS) ile değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma popülasyonundaki hastaların 57 ‘si kadın(%63.3),
23’ü (%26.7) erkekti. Ortalama takip süresi birinci grupta 11.4(9-14)
ay; ikinci grupta 12.1(10-16) aydı. Hastaların demografik verileri açısından iki grup arasında anlamlı fark görülmedi(P>0.05). İki grup arasında
ASES, CMS ve OSS açısından anlamlı fark izlenmedi(P>0.05). Her üç klinik skor da kol askısı tercihinden bağımsız olarak parsiel yırtıklarda tam
kat yırtıklara göre daha yüksekti (P<0.05).

Anahtar Kelimeler: donuk omuz, omuz manupülasyon, skalen blok

Fonksiyonel skorlama sonuçlar

Sonuç: Artroskopik rotator kılıf onarımı sonrası abduksiyon yastığı ve
standart kol askısı kullanımı arasında fark izlenmemiştir. Çalışmamızın
sonuçları ışığında postoperatif abduksiyon yastığı kullanımı önerilmemektedir.

MUA Öncesi

MUA Sonrası

p

OSS

41 (22-60)

21.2 (5-34)

p<0.001

VAS

7.2 (5-10)

2.9 (0-8)

p<0.001

Sonuçlar median(min-max) şeklinde gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Rotator kılıf onarımı, abduksiyon yastığı, postoperatif bakım
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[S-09]

Hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görüntüsü

Hastaya özel 3 boyutlu yazıcı ile üretilen kesi kılavuzu yardımıyla yapılan kubitus varus vakalarımızda sonuçlarımız
Halil Can Gemalmaz
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Amaç: Bilgisayarlı tomografi (BT) tabanlı hastaya özel kesi kılavuzu
(HÖKK) ile yaptığımız kubitus varus vakalarımızda sonuçlarımızı sunmak

Bir hastamızın düzelmesini gösteren ameliyat öncesi ve
sonrası resimleri.

Yöntem: 2016 - 2019 yılları arasında kubitus varus tanısıyla opere edilen ve HÖKK (Resim 1) kullanılarak distal humerus düzeltici osteotomisi yapılan 14 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Kesi kılavuzları çalışmayı
yürüten doktor tarafından, üç boyutlu tasarım programı kullanılarak,
bilgisayar ortamında tasarlanmış ve poliamid malzemeden üç boyutlu
yazıcıda üretilmiştir. HÖKK triseps koruyucu posterior yaklaşımla uygulanarak osteotomi yapılmıştır. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası hareket açıklıkları, taşıma açıları, DASH skorları ve komplikasyonlar
değerlendirilmiş ve sonuçlar Wilcoxon Rank Sum testi ile istatistiksel
olarak değerlendirilmiştir.

Hastaya Özel Kılavuz

Bulgular: Hastaların onikisi erkek, ikisi kadın idi. On hastanın sol dirseği,
dört hastanın sağ dirseği opere edildi. Ortalama ameliyat süresi 173.71
dakika, takip süresi 26.29 ay, kaynama süresi 7.57 hafta idi. Ameliyat
öncesi DASH skoru ortalaması 13.63, fleksiyon kontraktürü -0.71°, fleksiyon 138.64°, taşıma açısı 32.86° varus iken, ameliyat sonrası DASH
skoru 4.04, fleksiyon kontraktürü 3.21°, fleksiyon 134.09° ve taşıma açısı 8.29° valgus idi. Ameliyat sonrası oniki hastada taşıma açıları sağlam
kolla eşit hale gelerek mükemmel simetri elde edildi, iki hastada ise 5°
derece öngörülenden az düzeltme tespit edildi (Resim 2). Üç hastada
ulnar sinirde duyusal ve motor nöropraksi, iki hastada 20° derecelik
fleksiyon kontraktürü ve bir hastada hematom dışında komplikasyon
görülmedi. Ulnar nöropraksi görülen hastalardan biri konservatif takip
sürecinde kendiliğinden iyileşti diğer ikisi ise dördüncü ayda ulnar sinir
eksplorasyonu ve nöroliz uygulaması ile sekelsiz iyileşti. Fleksiyon kontraktürü gelişen hastalar ameliyatın birinci senesinde implant çıkartma
ve anterior kapsüler gevşetme ile tedavi edildi. İstatistiksel değerlendirmede ameliyat öncesi ve sonrası DASH skorları ve taşıma açılarıda
istatistiksel anlamlı fark varken (p: 0.004 ve p: 0.001) fleksiyon kontraktürü ve fleksiyon derecesi arasında istatistiksel anlamlı fark yoktu (p:
0.369 ve p: 0.083)
Sonuç: Kubitus varus cerrahi tedavisinde üç boyutlu bilgisayar destekli
planlama ile kişiye özel tasarlanarak üretilen kesi bloklarının kullanımı,
öngörülebilir ve iyi sonuçlar sağlar.

Osteotomiden önce hastaya özel kılavuzun humerusa
geçici tellerle tespiti.

Anahtar Kelimeler: kübitus varus, malunion, deformite, hastaya özel
kılavuz, bilgisayar destekli cerrahi

8

1. SANAL OMUZ VE DİRSEK
CERRAHİSİ KONGRESİ
14-15 Kasım 2020
“Omuz Omuza”

[S-10]

[S-11]

Psikososyal Faktörlerin Rotator Manşet Yırtığı Olan Hastalarda
Tamir Sonuçlarına Etkisi

Artroskopik tek sıra rotator manşet tamiri ve artroskopik
akromiyoplasti yapılan hastaların klinik ve fonksiyonel
sonuçları

Sinan Oğuzkaya1, Erdal Uzun2

Fatih Doğar1, Duran Topak2, Ahmet Temiz2, Fatih Vatansever2, Ökkeş
Bilal2

Şarkısla Devlet Hastanesi, Sivas
2
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı, Kayseri

1

K.S.Ü Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,
Kahramanmaraş;Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Kahramanmaraş
2
K.S.Ü Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,
Kahramanmaraş

1

Amaç: Omuz cerrahisi sonrası sonuçları optimize etmek için sadece yaralanmayı veya patolojiyi değil, aynı zamanda bir hastanın hastalığını
etkileyebilecek bilişsel ve duygusal faktörleri de ele almak önemlidir.
Bu çalışmada rotator manşet tamiri yapılan hastalarda ameliyat öncesi
psikolojik faktörleri ve bunların sonuçlara olan potansiyel etkilerini değerlendirmeyi amaçladık.

Amaç: Klinik muayene ve radyolojik olarak tanı konulmuş olan rotator
manşet yırtıklarında, artroskopik tek sıra rotator manşet tamiri ile beraber artroskopik akromiyoplasti yaptığımız hastaların klinik ve fonksiyonel olarak sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem-Gereçler: Artroskopik rotator manşet tamiri yapılan ve takiplerine düzenli gelen 126 (78 kadın, 48 erkek) hasta çalışmaya dahil edildi.
Ameliyat öncesi ve sonrası klinik ve fonksiyonel sonuçlar; Görsel Analog
Ölçeği (VAS), Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları Standart Omuz Değerlendirme Formu (ASES), Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles Omuz
Derecelendirme Ölçeği (UCLA), Constant-Murley Skoru (CMS) ve Douleur Nöropati (DN4) ölçeği kullanılarak değerlendirildi. Ameliyat öncesi
psikososyal faktörleri değerlendirmede ise Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği (HADS), Pittsburgh Uyku Kalitesi Endeksi (PSQI) ve Dünya
Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısaltılmış Versiyonu (WHOQOLBREF) kullanıldı. Ameliyat öncesi psikososyal durum ile ameliyat sonrası iyileşme arasındaki ilişkiyi belirlemek için çoklu regresyon analizi
uygulandı.

Yöntem: 2016- 2019 yılları arasında artroskopik tek sıra rotator manşet
tamiri ve artroskopik akromiyoplasti yapılan 61 hasta çalışmaya alındı.
Hastaların demografik verileri kaydedilip, rotator manşet yırtık etiyolojisi ve tanı konulduktan sonraki cerrahi dışı başka bir tedavi uygulanıp
uygulanmadığı sorgulandı. Hastaların röntgen ve Manyetik Rezonans
Görüntülemesine (MRG) bakılıp rotator manşet yırtğın (Patte Sınıflaması) ve akromiyonun sınıflaması yapıldı. Hastaların ameliyat öncesi
ve sonrası Constant-Murley Skorlamasına, Omuz Hareket Açıklıklarına
(ROM), vizuel analog skalası (VAS) skorlarına bakıldı.
Bulgular: Artroskopik rotator manşet tamiri yapılan 61 omuz hastanın
41’i (% 67.2) sağ, 20’si (% 32.8) sol omuz, 21’i (% 34.4) erkek, 40’ı(%
65.6) kadın idi. Ortalama takip süremiz 13.6 (6-44) aydı. Rotator cuff
patolojisi etyolojisinde, düşme 36’sında (% 59), ağır kaldırma 24’ünde
(% 39.3) diğer nedenler bir kişide (%1.6) görüldü. Ameliyat öncesi bu
hastaların 19’u (% 31.1) fizik tedavi, 7’si (% 11.5) enjeksiyon tedavisi,
18’i (% 29.5) fizik tedavi ile enjeksiyon tedavisi ve 17’si (% 27.9) ise sadece medikal tedavi almıştır. Hastaların akromiyon sınıflamasına göre
tip1 (n= 10 ), tip 2 (n= 41), tip 3 (n= 10) ve rotator cuff yırtığı Patte
sınıflamasına göre evre 1( n= 15), evre 2 (n= 36), evre 3 ( n= 10) olarak tespit edildi.Bu hastaların 38’inde (% 62.3) biceps patolojisi görülüp, bunlara artroskopik biceps tenotomisi yapıldı. Hastaların ameliyat
öncesi ortalama subakromiyal mesafe 4.67 mm iken, ameliyat sonrası
% 53.3’lük düzelme ile 7.16 mm olmuştur. Hastaların ameliyat öncesi
Constant- Murley skoru ortalama 29.8 (18-42) iken, ameliyat sonrası
81.1 (52-94) ve VAS skoru ameliyat öncesi ortalama 9.14 (7-10) iken,
ameliyat sonrası 2.06 (1-4) olmuştur. Hastaların ameliyat öncesi abduksiyon ROM ortalama 60.73° iken, ameliyat sonrası 125.22° abduksiyona
ulaşmıştır. Hastaların iki tanesinde ankor sütürlerinde pull-out olduğu
görülüp, revizyon omuz artroskopisi yapıldı.

Bulgular: Ortalama takip süresi 18 (12 -36 ay) aydı. Yaş ortalaması 58,4
± 8,9 idi. Ameliyat sonrası VAS, ASES, UCLA, CMS ve DN4 skorlarında
ameliyat öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde iyileşme
mevcuttu (p <0.001). Preoperatif anksiyetesi olan hastaların VAS, ASES
ve CMS değerlerindeki iyileşme anlamlı düzeyde daha düşüktü (sırasıyla, p=0.009, r=2.7; p=0.009, r=1.3; p=0.016, r=1.6). Preop depresyon,
uyku durumu ve yaşam kalitesi klinik ve fonksiyonel skorlar üzerinde
anlamlı fark oluşturmadı. Ancak preoperatif depresyonu olan hastalarda VAS skorlarındaki iyileşme yaklaşık 4 kat daha düşüktü.
Sonuçlar: Preoperatif psikososyal faktörler rotator manşet tamiri sonrası klinik sonuçları etkileyebilmektedir. Özellikle preoperatif anksiyete
ve depresyonu olan hastalarda daha az tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir. Klinisyenler psikolojik risk faktörü olabilecek hasta gruplarında tedavi beklentilerini bu yönde değerlendirmelidir. Ayrıca gerektiğinde bu risk faktörünü azaltmak ve sonuçları iyileştirmek adına hedefe
yönelik psikolojik müdahalelerden faydalanmalıdırlar.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, ağrı, depresyon, psikososyal, rotator
manşet

Sonuç: Rotator Manşet yırtıkların tedavisinde, artroskopik tek sıra rotator manşet tamiri ile artroskopik akromiyoplastinin, hastaların ağrılarında belirgin azalma, omuz abdüksiyon hareket açıklıklarında belirgin
bir artış ve ekstermite gücünü etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayan
başarılı ve güvenilir bir cerrahi tedavidir.
Anahtar Kelimeler: Artroskopik rotator manşet tamiri, Tek sıra onarım, Artroskopik akromiyoplasti
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Şekil 1: Ameliyat öncesi ve sonrası grafileri

yaşlı hastaların sonuçlarını değerlendirmektir.
Yöntem: 2014-2019 yılları arasında travma sonrası gelişen Neer-tip-3,4
proksimal humerus kırıklarına bağlı ters omuz protezi uygulanan 65
yaş üstü 26 hasta (19 kadın 7 erkek ) değerlendirildi. Eski kırığı olan,
geçmişte internal fiksasyon uygulanmış olan veya nörolojik defisiti olan
hastalar çalışma dışı bırakıldı. Tüm hastalarda Humelock Reversed(FX
Solutions) implant kullanıldı. Hastaların omuz eklem hareket açıklıkları
ve fonksiyonel sonuçları minimum 6. Aydaki takiplerinde ölçüldü. Klinik
sonuçlar UCLA, DASH ve Constant skorlar kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Ortalama yaş 76(65-95) ve ortalama takip süresi 12aydı (622). Ortalama UCLA, Constant ve DASH skorları son takiplerde sırasıyla
27.6(25-30), 67.9(70-66) ve 30.8(39.2-27.5) olarak ölçüldü. Ortalama
omuz fleksiyonu, abdüksiyonu, iç ve dış rotasyonu sırasıyla 130°(160°113°), 100°(136°-77°), 40°(53°-29°) ve 42°(57°-34°) ölçüldü.

Şekil 1a: Ameliyat öncesi omuz A-P grafisi 1b: Ameliyat
öncesi omuz MRG grafisi 1c: Ameliyat sonrası omuz A-P
grafisi

Sonuç: Ters omuz artroplastisi 65 yaş üstü proksimal humerus kırığı
olan hastaların tedavisinde oldukça güvenilir bir tedavi şeklidir. Erken
post-operatif dönemde aktif ve pasif omuz egzersizleri başlanabilmekte, iyi fonksiyonel sonuçlar ve geniş omuz eklem hareket açıklıkları elde
edilebilmektedir. Her ne kadar tüberkül fiksasyonu omuz abdüksiyonu
için gerekli olmasa da eksternal rotasyonu kolaylaştırmakta ve arttırmaktadır. Proksimal humerus kırıklarına bağlı yapılan ters omuz artroplastisinin klinik sonuçları farklı etiyolojiler nedeniyle yapılan ters omuz
artroplastilerinin sonuçları kadar iyi çıkmıştır.

Ameliyat öncesi ve sonrası VAS skoru, Constant- Murley
Skoru, Omuz Abduksiyon ROM değerleri
Ameliyat Öncesi Ortalama

Ameliyat Sonrası Ortalama

P değeri

Vas Skoru

9.14±0.11

2.06±1.07

<0.05

Constant-Murley
Skoru

29.88±0.79

81.19±1.07

<0.05

Omuz Abduksiyon
ROM

60.73°±1.31°

126.22°±2.27°

<0.05

Anahtar Kelimeler: ters omuz protezi, proksimal humerus kırıkları,
Neer, ters omuz artroplastisi, Humelock

[S-13]
Rotator Manşet Artropatisi Nedeniyle Ters Omuz Artroplastisi
Yapılan Hastalarda Klinik ve Fonksiyonel Sonuçlar

[S-12]

Teoman Atıcı, Cenk Ermutlu, Ali Özyalçın

Yaşlı Hastalarda, Neer-Tip-3,4 Proksimal Humerus Kırıklarının
Tedavisinde Uygulanan Primer Ters Omuz Artroplastisinin
Sonuçları

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D
Bursa/Türkiye

Teoman Atıcı1, Cenk Ermutlu1, Kemal Durak1, Vahide Aslıhan Durak2,
Ali Özyalçın1

Amaç: Çalışmanın amacı rotator manşet artropatisi nedeniyle ters
omuz artroplastisi uygulanmış hastaların klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D
BURSA/TÜRKİYE
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A.B.D BURSA/TÜRKİYE
1

Yöntem: Konservatif tedaviye yanıt vermeyen veya onarılamayan rotator manşet artropatisi nedeniyle Humelock(FX-solution) ters omuz artroplastisi uygulanan hastalar değerlendirildi. Travma, tümör, revizyon
nedeniyle ters omuz artroplastisi uygulanmış olan veya farklı implant
sistemi kullanılmış olan olgular çalışmaya dahil edilmedi. Takip süresi
12aydan az olan, yeterli dökümentasyon yapılamamış hastalar çalışma
dışında bırakıldı. Hastaların pre-op dönemde ve son takiplerinde ölçülen omuz eklem-hareket açıklıkları(EHA) ve klinik memnuniyet skorları(Constant, DASH, ASES, VAS) not edildi. Pre-op dönemde psödoparalizi varlığı fizik muayene ile akromiyon-baş mesafesi ise radyolojik olarak
değerlendirildi. Yine son takiplerde implantın pozisyonu,skapular çentiklenme olup olmadığı gibi komplikasyonlar not edildi.

Amaç: Proksimal humerus kırıkları tüm kırıkların %5’ini oluşturur. Cerrahi endikasyon varlığında çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Bu yaş grubunda osteoporotik kemik yapısına bağlı olarak kırık tedavisinde plak
osteosentezi sonrası redüksion kaybı, vidaların eklem içine protrüze olması, avasküler-nekroz ve kaynamama gibi komplikasyonlara yatkınlık
fazladır. Hemartroplasti seçeneği hem bu komplikasyonları önlemekte hem de erken omuz hareketlerine izin veren daha stabil bir fiksasyon sağlamaktadır. Her iki cerrahi teknikte de yumuşak doku balansı
iyi ayarlanmalı, efektif omuz hareketlerini koruyabilmek için rotator
manşetin devamlılığı ve tüberkül fiksasyonu mutlaka sağlanmalıdır. Her
ne kadar tüberkül fiksasyonu sağlanmış olsa da bu yaş grubunda kaynamama ve rotator manşet kaslarında eski yırtıklar görülebilmektedir.
Ters omuz artroplastisinde ise deltoid kas grubu supraspinatus kasının
fonksiyonlarını yerine getirir ve fonksiyon görmeyen rotator manşeti
veya kırık tüberkülleri kompanse eder. Çalışmanın amacı Neer-Tip-3,4
Proksimal Humerus Kırıkları sonrasında ters omuz protezi uygulanmış

Bulgular: 58 hasta(45-kadın,13-erkek) analiz edildi. Ortalama yaş
70,3(88-60) ve ortalama takip süresi 21aydı(13-48ay). Hastaların
son takiplerinde yapılan muayenelerine göre aktif-fleksiyon Ortalama 146,2(110-170), Ortalama abdüksiyon 106,2(130-80), ortalama
dış-rotasyon 36,7(70-10), ortalama iç-rotasyon 35,6(15-50) olarak ölçüldü. Klinik sonuçlar ise VAS ortalama 2,1(1-5), Constant skor ortala-
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ma 64,2(46-83), DASH 33,6(17,5-49,2), ASES 93,3(100-68). 4 hastada
yüzeyel enfeksiyon, 3 hastada kapsülit görülürken, 1 hastada skapular
çentiklenme, 2 hastada glenosfer ayrılması komplikasyon olarak izlendi. 37 hastada pre-op dönemde psödoparalizi not edildi. Ortalama
akromion-baş mesafesi 5,3(1-13,3) olarak ölçüldü. Operasyon sonrası
klinik skorlamalarda ve omuz eklem hareket açıklığında anlamlı yükseliş gözlendi. Tedavi sonrası sonuçlardaki değişimin hastaların meslek
sahibi olmasıyla, yaşıyla, sistemik hastalığın veya psödoparalizinin eşlik
etmesiyle, Pre-op akromion-baş mesafesiyle ilişkisi olmadığı gözlendi(p<0,05).

açıklığında ve fonksiyonda anlamlı iyileşme sağlamaktadır. DM’lu donuk omuzun prognozu hem tedavi öncesi hem tedavi sonrası daha kötü
seyretmektedir. İnterskalen blok altında rehabilitasyondan elde edilen
yarar ve tedavi sonrası elde edilen fonksiyonel/klinik sonuçlar da istatistiki olarak diyabetes mellitusun eşlik ettiği donuk omuzlu hastalarda
daha kötüdür.
Anahtar Kelimeler: donuk omuz, Diabetes Mellitus, İnterskalen Blok
Kateter, Omuz Rehabilitasyon, Anestezi altında egzersiz

Sonuçlar: Rotator manşet artropatisi olan hastalarda ters omuz artroplastisinin sonuçları oldukça başarılıdır. Sonuçlar hastaya bağlı etkenlerden çok fazla etkilenmemektedir. Ameliyat sonrası ortaya çıkan ağrıya
ve fonksiyon bozukluğuna yol açan sorunlar-komplikasyonlar ise implant teknolojisindeki gelişmeler ile birlikte çözülebilir.

[S-15]
Ters (reverse) omuz artroplastisinde fonksiyonel sonuçlar
üzerine etkili radyolojik parametreler.
Mehmet Chodza1, Ali Ersen1, Mehmet Ersin1, Ufuk Arzu1, Koray Sahin1,
Ata Can Atalar2

Anahtar Kelimeler: Rotator kaf artropatisi, Rotator manşet yırtığı,
Rotator manşet artropatisi, ters omuz artroplasti

1

istanbul üniversitesi, ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı,istanbul
Acıbadem üniversitesi, ortopedi ve travmatoloji anabilim dalı,istanbul

2

[S-14]

Amaç: Çalışmanın amacı, ters omuz artroplastisinin orta dönem klinik
ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmek ve erken postop dönemde
çekilen grafiler üzerinden ölçülen, radyololojik orta dönem fonksiyonel
sonuçların tahmininde etkili olabilecek radyolojik parametreler belirlemek.

Diyabetes Mellitusun, Donuk Omuz Tedavisinde Uygulanan
İnterskalen Blok Altında Rehabilitasyon Başarısına Etkisi
Teoman Atıcı, Cenk Ermutlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D
Bursa/Türkiye

Metod: Minimum 2 yıl postop takip, 71,9 ortalama yaş, 33,5 ay ortalama takip süresi olan 65 olgu. Radyolojik olarak ölçülen parametreler, Protez-skapular boyun açısı (PSBA), peg-glenoid kenar mesafesi
(PGKM), taşma mesafesi, akromiyon-tüberositaz mesafesi (AT), glenoid-tüberositaz mesafesi (GT). Tüm hastaların fonksiyonel değerlendirmeleri Neer kriterlerine göre, mükemmel, yeterli ve yetersiz olarak
sınıflandırıldı ve postoperatif ROM, fonksiyonel skorlamalar (Constant,
ASES, Q-DASH, VAS ve SF-12) yapıldı. Radyolojik değerler ile fonksiyonel sonuçlar istatistiksel olarak analiz edildi. Geç dönem çekilen grafilerde inferior skapular çentikleşme ve bunların radyolojik parametreler
ve fonksiyonel sonuçlar ile korelasyonu değerlendirildi.

Amaç: Donuk omuz, omuzun hareket kısıtlılığı ile seyreden ve ağrıya yol
açan bir hastalığıdır. Kas iskelet sistemi patolojileri içinde ilk sıralarda
yer alır. Çalışmanın amacı bir risk faktörü olan diabetes mellitusun(DM)
donuk omuz tedavisinde uygulanan interskalen kateter altında egzersize etkisini incelemektir.
Yöntem: 2014-2019 yılları arasında donuk omuz şikayetiyle başvuran
ve interskalen blok altında egzersiz tedavisi alan 21 hasta (16 kadın 5
erkek) fizik muayene değerleri ve klinik bulguları ile retrospektif olarak
değerlendirildi. İşlem sonrası minimum değerlendirme süresi 6 aydı.
Hastalar risk faktörü olan DM tanılı olanlar ve olmayanlar olarak 2 gruba ayrıldı. (13 diyabetsiz-8 diyabetli) Ortalama yaş 59,4 (min 42 -max
86). İki hasta grubunun blok öncesi ve son izlemdeki omuz hareket
açıklıkları ve fonksiyonel durumları goniometrik ölçüm ve UCLA anketi
kullanılarak ölçüldü. Sonuçlar istatistiki olarak analiz edildi.

Sonuçlar: Neer kriterlerine göre, %23,1 mükemmel, %53,8 yeterli ve
%23,1 yetersiz sonuç elde edildi. Protez-Skapular boyun açısı (PSBA),
klinik sonuçlar ile doğrudan korele olduğu görüldü. Ameliyat sonrası
114 ° ‘den büyük PSNA değerleri yetersiz fonksiyonel sonuçlarla yüksek
derecede ilişkiliyken, 105 °’ den düşük PSNA değeri mükemmel fonksiyonel sonuç için pozitif prediktif değer olarak belirlendi. Son grafilerin % 70,7’sinde (% 60 grade 1) inferior skapular çentikleşme saptandı
ve PSNA, PGRD ve taşma mesafesi ile anlamlı derecede korele olduğu
görüldü (p = 0,001). Ancak skapular çentikleşme ile fonksiyonel sonuç
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı.

Bulgular: Yapılan istatistik sonucunda her iki grubun da interskalen
blok uygulamasından anlamlı yarar gördüğü gözlendi. Diyabetin eşlik
etmediği donuk omuz tanılı hastaların EHA ve UCLA skorlarındaki iyileşmenin diyabetli hastalarınkinden anlamlı olarak fazla olduğu görüldü
(p<0,05). DM’lu hastaların son kontrollerindeki gerek hareket açıklıkları, gerekse fonksiyonel skorları DM’lu olmayanlardan istatistiksel olarak
daha kötü olduğu izlendi(p<0,05).

Çıkarım: Erken postoperatif Protez Skapular Boyun Açısı (PSNA) değeri,
ters omuz artroplastisinden sonra fonksiyonel sonuç tahmini için yararlı bir parametre olabilir. Skapular çentikleşme oranı yüksek bulunmasına rağmen, fonksiyonel sonuçlar üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur.

Sonuç: Donuk omuzun en sık görüldüğü yaş, aktif orta yaştır. Sosyo-ekonomik kayıpları en aza indirmek için hastaların erken dönemde rehabilitasyona başlayabilmesi çok önemlidir. Tedavide anestezi altında manipülasyon kullanılabilmektedir fakat anestezinin etkisi geçtikten sonra
manipülasyondaki kazanımın ciddi bir kısmı kaybedilmektedir. Bunu
engellemek için interskalen blok kateteri (kontrollü aneljezi) altında rehabilitasyon oldukça yararlı bir tedavi şeklidir. İnterskalen blok altında
rehabilitasyon donuk omuzun etyolojisinden bağımsız olarak hareket

Keywords: rotator manşet yırtık artropatisi, Ters omuz artroplastisi,
prognostik faktörler, klinik sonuç
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[S-16]

Son postoperatif takipte CSS (constant score) ve RS
(rowe score) skor ve grupların dış rotasyon kaybı, ikili
bağımsız t-testi ile istatistiksel olarak karşılaştırmaları.

Artroskopik bankart onarımında çift düğümlü iki veya üç
ankor kullanımının karşılaştırmalı çalışması

grup 1

grup 2

CSS (±SD)

94,2 (±7,8)

95,4 (±4,1)

0,512

RS (±SD)

95,6 (±4,6)

96,3 (±3,8)

0,593

eksternal rotasyon
kaybı

1,9 (±2,7)

2,2 (±2,4)

0,719

Bülent Özdemir1, Sercan Akpınar1, Bekir Murat Çınar2
özel medline adana hastanesi
başkent üniversitesi adana hastanesi

1
2

Amaç: Artroskopik bankart onarımında çift düğümlü iki veya üç sütür
ankor kullanılarak yapılan onarımın klinik sonuçlarının karşılaştırılması.

[S-17]

Metod: Artroskopik bankart onarımı yapılan kırk hasta (38 erkek, 2 kadın; ort. yaş: 31.6 ± 8.1 (aralık: 17-47)) en az 2 yıl takip edildikten sonra
değerlendirmeye alındı. Grup 1’e iki adet çift düğümlü sütür ankor ile
artroskopik bankart onarımı, grup 2’ye ise üç adet çift düğümlü sütür
ankor ile bankart onarımı yapıldı. Hastaların klinik sonuçları ve nüksleri
karşılaştırıldı.

Latarjet Prosedüründe Kullanılan Vida ve Endobutton Fiksasyon Yöntemlerinin Biyomekanik Olarak Karşılaştırılması
Yasin Hakverdiyev1, Gazi Huri1, Mehmet Kaymakoğlu1, Sercan Akpınar2,
Pınar Huri3, John Costouros4, Edward Mcfarland5
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı, Ankara
2
Adana Medline Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Adana
3
Ankara Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı, Ankara
4
Standford Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı, Kalifornia, ABD
5
John Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı, Maryland, ABD

Bulgular: Ameliyat sonrası son takipte fonksiyonel sonuçlarda tüm hastalarda anlamlı düzelme saptandı. Klinik skorlarda (CSS (constant score); Grup 1: 94,2 ± 7,8, Grup 2: 95,4 ± 4,1) (RS (rowe score); Grup 1:
95,6 ± 4,6, Grup 2: 96,3 ± 3,8) veya dış rotasyon kaybında (Nötral; Grup
1: 1,9º, Grup 2: 2,2º) gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
fark bulunmadı (p> 0.05). Üç hastamızda travma sonrasında tekrarlayan çıkık görüldü (grup 1’de iki, grup 2’de bir).

1

Sonuç: Çalışmamızda, çift düğümlü sütür ankor kullanılarak yapılan
artroskopik bankart onarımlarında stabilitenin iki ya da üç sütür ankor
kullanımı ile ilişkili olmadığını bulduk.

Amaç: Omuz çıkığı ortopedi pratiğinde oldukça sıktır ve Latarjet prosedürü, omuz çıkıklarının tedavisinde kapsülolabral onarım başarısız
olduğunda veya büyük bir glenoid defektinin varlığında kullanılır. Vida
ile koronoid fiksasyonu pek çok kez biyomekanik ve klinik olarak çalışılmıştır, ancak artroskopik endobutton fiksasyonunun biyomekanik özellikleri hakkında çok az şey bilinmektedir. Çalışmamızda, bu iki Latarjet
fiksasyon tekniğini biyomekanik olarak kadavrada karşılaştırdık.

Anahtar Kelimeler: anterior omuz çıkığı, bankart onarımı, çift düğümlü ankor, kronik omuz instabilitesi, omuz artroskopisi

2 veya 3 sütür ankor kullanılarak yapılan bankart onarımı

Yöntem: 10 kadavra omzuna, 2 adet dikiş düğmesi (n=5) ve 2 adet 3,5
mm parsiyel yivli kanüllü vida (n=5) teknikleri ile korakoid fiksasyonu
uygulandı. Ortalama kadavra yaşı 79 ± 11 yıl idi. Kadavraların hangi fiksasyon tekniği ile fikse edileceği randomize olarak belirlendi. Skapula
etrafındaki kaslar ve yumuşak dokular disseke edilerek konjoint tendon
korundu. Glenoidin ön-arka yarıçapı ölçüldü ve glenoid yüzeyin ön-arka
yarıçapının genişliğinin %25’ine eşit olarak, glenoid ön-arka kenarında
kemik defekti oluşturuldu. Korakoid çıkıntı, yeni oluşturulan glenoid kemik defektine aktarıldı ve iki adet 3,5 mm’lik kısmen dişli kanüllü vida
veya 2 endobutton ile sabitlendi. Tüm numunelere anteroinferior yönde gerilme testi uygulandı. Fiksasyon başarısızlık kriterleri; tendon-kemik arayüzünün yırtılması, korakoid çıkıntının >5 mm yer değiştirmesi,
endobutton düğmelerinin gevşemesi, vidaların kırılması veya korakoid
çıkıntının kırılması olarak belirlendi. Sonuçlar kuvvet uzama grafiği kullanarak karşılaştırıldı. Gruplar arası yetmezlik oluşturan ortalama kuvvetleri karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı.

Grupların postoperatif takip süresi, preoperatif çıkık
sayısı ve cerrahi ile ilk çıkık arasındaki süre, ikili
bağımsız t-testi ile istatistiksel olarak karşılaştırıldı.
grup 1

grup 2

p değeri

takip süresi(±SD)

48,9 (±18,6)

51,8 (±22,2)

0,667

ilk çıkık ile cerrahi
arası süre (±SD)

70 (±74,1)

67,8 (±72,9)

0,925

ameliyat öncesi çıkık
sayısı (±SD)

28,4 (±53,6)

21,9 (±2,7)

0,712

p değeri

Bulgular: Gözlenen tek yetmezlik mekanizması korakoid çıkıntının kırılmasıydı. Ortalama implant yetmezlik kuvveti vida grubunda (295 N;
aralık 103-534 N) sütür düğme grubundan (133 N; aralık, 74-270 N)
daha yüksekti (p = 0.045). Gruplar arasında, omzun günlük yaşamda
karşılaştığı 150 N’luk kuvvete dayanma güçleri açısından bir fark bulamadık (p = 0.52).
Sonuç: Vida ile fiksasyonun, endobutton fiksasyonundan daha yüksek
bir kuvvete dayanarak Latarjet prosedüründe biyomekanik olarak daha
üstün bir seçenek olabileceği görülmüştür. Bununla birlikte, iki fiksas-
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yon yöntemi de, günlük yaşam aktiviteleri sırasında omuz tarafından
maruz kalınan ortalama kuvvetlere dayanma yeteneklerinde farklılık
göstermedi, bu da endobutton ile fiksasyonun tekniğinin Latarjet prosedüründe bir tedavi seçeneği olarak kullanılabileceğini gösterdi.

Whitney U testleri kullanılarak istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.
İstatiksel analize göre iki grubun; yabancı cisim çıkarma skorları, glenoid kıkırdağın zedelenme miktarları, kamera ve probe hareket mesafe değerleri ve ortalama total skorları arasında anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır (p>0.05). Temel anatomik yapıların kontrol edilme
değerleri arasında da anlamlı bir farklılık saptanmamıştır (p>0.05).
İstatistiksel olarak anlamlı saptanan tek farklılık simülatörle eğitim yapılan grubun (Grup 1), kadavrayla eğitilen gruba (Grup 2) kıyasla humerus başındaki patolojileri saptamada daha başarılı oluşudur. (p<0.05).
Elde edilen verilere göre simülatörlerin ve kadavraların yetenek geliştirme anlamında birbirlerine karşı üstünlükleri olmadığını söylemek
mümkündür. Ancak simülatör eğitiminin avantajları ele alındığında daha ucuz oluşu, hastalık ve enfeksiyon geçişi için daha az risk oluşturması, daha kolay ulaşılır olması, birçok sayıda cerrahi prosedürün
uygulanması ve bunların tekrarlanabilmesi - cerrahi eğitimlerin kadavra
üzerinde yapılması yerine medikal simülatörlerle gerçekleştirilmesinin
daha iyi ve etkin olacağı sonucuna ulaşılabilir. Bu konu üzerine daha
çok sayıda yapılacak ileri araştırmalar daha kesin karar verilebilmesi için
faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: omuz instabilitesi, glenoid defekti, Latarjet prosedürü, vida, endobutton

Kadavrada vida ve endobutton ile fiksasyon yöntemleri

Anahtar Kelimeler: Medikal Simülasyon, Kadavra, Cerrahi Eğitim

Figür 1

[S-18]
Artroskopik Omuz Cerrahisinde Kadavra Eğitimi ile Simülatör
Eğitiminin Etkilerinin Karşılaştırılması
Gazi Huri1, Mert Ruşen Gülşen2, Ece Belen Karmış2, Doğaç Karagüven3
Hacettepe Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
Ankara, Türkiye
2
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, Türkiye
3
Ufuk Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Ankara,
Türkiye

1

[S-19]

Medikal simülatörler tıp eğitiminde olduğu gibi ortopedik cerrahi eğitiminde de giderek artan oranda kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu
teknolojilerle yapılan eğitimin etkinliği ve standart eğitim modellerine
üstünlüğü halen tartışma konusudur. Bu çalışmanın amacı omuz cerrahisinde son yıllarda popülerize olan simülatör eğitiminin altın standart olarak kabul edilen kadavra eğitim modeliyle karşılaştırılmasıdır.
Bu çalışma “Shoulder Club Uluslararası Kadavra Kursu” sırasında 34
ortopedi cerrahı dahil edilerek yürütülmüştür. Katılımcılar iki gruba
randomize şekilde dağıtılmıştır. İlk grup “yetenek testi” öncesinde
omuz simülatöründe (Virtamed ArthroSTM, İsviçre) eğitim görmüş,
ikinci grup ise kadavra üzerinde eğitim gördükten sonra aynı teste
tabii tutulmuştur. Hem simülatör hem de kadavra eğitimleri her katılımcı için 20 dakika sürmüş ve simülatör üzerindeki yetenek testleri de 15 dakikayla sınırlandırılmıştır. Yetenek testi iki aşamadan oluşmuştur; (a) Tanı (b) Terapötik. Tanı kısmında katılımcılardan humerus
başı, glenoid, biceps tendonu, glenoid labrum gibi temel anatomik
yapıları ve omuz eklemi içerisindeki bazı patolojileri kontrol etmeleri
istenmiştir. Terapötik kısımda ise katılımcılardan omuz eklemi içerisindeki yabancı cisimleri çıkartmaları istenmiştir. Kameranın hareket mesafesi, yoklayıcının (probe) hareket mesafesi, işlem süresi ve
komplikasyonlar (eklem yüzeyinin kazınması baz alınarak) dijital olarak kaydedilmiştir. Sonrasında da iki grubun sonuçları t-test / Mann

Donuk Omuz Hastalarında Artroskopik Kapsül Gevşetmenin
Etkinliği
Doğan Keskin1, Mehmet Erdem1, Levent Bayam1, Buğra Altunay1,
Deniz Gulabi2, Ahmet Can Erdem3
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ABD,
Sakarya
2
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi
ABD, İstanbul
3
Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Ortopedi ABD, İstanbul
1

Donuk Omuz Hastalarında Artroskopik Kapsül Gevşetmenin Etkinliği
Mehmet Erdem, L Bayam, Doğan Keskin, Ahmet Can Erdem, Deniz Gulabi (Kanuni Sultan Eğitim Araştırma, İstanbul), Alauddin Kochai
Amaç: Donuk omuz, ağrı ve hareket kısıtlılığı ile karakterize olup omuz
fonksiyonlarını etkileyen ve 24 aya kadar devam edebilen bir durumdur. Çoğunlukla konservatif tedavinin, enjeksiyonların ve fizik tedavinin
yetersiz olduğu durumlarda cerrahi tedavi, artroskopik tedavi uygun
bir tedavi seçeneğidir. Amaç kontrakte olan kapsülün gevşetilmesini
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sağlamaktır. Konservatif tedaviye göre daha hızlı sonuç alınmakta ve
hastalarda fonksiyonel omuz hareketlerine ulaşılmaktadır. Cerrahi yaklaşım daha kesin ve kontrollü bir gevşetme sağlar ve manipulasyona
gore daha az travmatik komplikasyon içermektedir. Çalışmanın amacı,
tek cerrah tarafınca yapılmış artroskopik vaka serisinin sonuçlarını değerlendirmektedir.

dın, 6 erkek) tedavi öncesi ve son muayenelerinde ölçülmüş olan eklem
hareket açıklıkları (EHA) ve yine tedavi öncesi, 1. ay ve son muayenelerinde not edilmiş olan klinik memnuniyet anketleri (DASH, Constant,ASES ve VAS anketleri) değerlendirildi. En az 6 ay takip edilmiş, tedavi
sürecine uyum göstermiş ve rehabilitasyon programına düzenli devam
etmiş olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Orta-geç evre veya idiopatik
olmayan donuk omuz hastaları, daha önce cerrahi girişim uygulanan,
kortikosteroid kullanımı kontrendike olan, dejeneratif eklem hastalığı
olan ve tedaviye uyumsuz hastalar çalışma dışı bırakıldı. Sonuçlar istatistiki olarak analiz edildi.

Metod: 2014-2019 arası 14 artroskopik cerrahi ile tedavi edilen 14
hasta (4 bayan, 10 erkek) tedaviye dahil edildi. Takip süresi en az 6 ay
olarak belirlendi. Hastalara rehabilitasyon programı ve post-op erken
donemden başlayarak 6 haftalık bir fizyoterapi protokolü uygulandı.
Her hastada pre-op grafi ve MR lar elde edildi. Bu hastalarin pre-op
ve post-op olarak hareket açıklığı (ROM), Oxford Shoulder Score (OSS),
VAS ’ları değerlendirildi. Bulunan değerlerler istatistiksel olarak kıyaslandı. P < 0.05 anlamlı kabul edildi.

Bulgular: Hastalar ortalama 16,4ay (6-30ay) takip edildi. Hastaların hiç
birinde kortikosteroide bağlı yan etki izlenmedi. Fonksiyonel (EHA) ve
klinik sonuçlarda anlamlı iyileşme olduğu gözlendi(p<0,05). DASH,ASES
ve Constant skorlarda 1. ayda anlamlı iyileşme gözlenmezken son takiplerinde anlamlı iyileşme, VAS skorunda ise tedavi başlangıcından beri
anlamlı düzelme görüldü(p<0,05).Tedavi sonuçlarının sistemik hastalık,
yaş, BMI ve cinsiyet ile bağımsız olduğu gözlendi(p<0,05). Dominant tarafı etkilenen hastalarda İç ve dış rotasyonun hastalıktan anlamlı olarak
fazla etkilendiği ve tedaviden anlamlı yarar gördüğü gözlendi(p<0,05).

Sonuç: Hastaların yaş ortalaması 53.5(39-66) olup, takip suresi ortalaması 27.9 (6-68) ay tespit edildi. Bütün omuz hareketlerinde belirgin
bir artış gözlendi. Sırasıyla pre-op abduksiyon: 68.2(55-85), fleksiyon
74.6(55-90), iç rotasyon 22.2 (15-30), dış rotasyon ise 10.4 (0-20) iken,
post-op değerler ise, abduksiyon 149.2 (135-160), fleksiyon 149.8 (130160), iç rotasyon 73.9 (65-80), dış rotasyon 52.5(40-60) tespit edildi.
Pre-op ve post-op değerler karşılaştırıldığında, VAS ve OSS değerleri
anlamlı değişiklik gözlendi (p< 0.00001 hem VAS hem de OSS değerleri
için).

Sonuç: İdiopatik donuk omuz tedavisinde sistemik-oral yüksek doz
kortikosteroid uygulaması hastaların yaş, kilo, ek hastalık ve etkilenen
omuzun dominant ekstremitede olup olmamasından bağımsız olarak
iyi klinik sonuçlar vermektedir. Tedavinin erken dönemlerinde hastaların ağrılarında belirgin azalma görülürken, fonksiyonel geri kazanım
daha geç dönemde sağlanmaktadır.

Çıkarım: Kendi pratiğimiz ve rehabilitasyon protokolüne göre tedavi
edilen hastalarda erken dönemde anlamlı bir fonksiyon artışı elde edildi. Uygun endikasyonu olan hastalarda yapılan artroskopik kapsüller
gevşetme ve rehabilitasyon protokolü ile elde edilen sonuçların hızlı
sonuç alan etkili bir yöntem olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: adeziv kapsülit, donuk omuz, İdiopatik, kortikosteroid, Deksametazon

[S-21]

Anahtar Kelimeler: donuk, omuz, frozen, shoulder

Glenoid versiyonunun glenohumeral instabilitedeki rolü

[S-20]

Onur Tunalı1, Gökhan Karademir2, Ali Erşen3, Ata Can Atalar1

İdiopatik Donuk Omuz Tedavisinde Yüksek Doz Oral
Kortikosteroid Uygulamasının Klinik Sonuçları

Acıbadem Maslak Hastanesi, İstanbul
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, İstanbul
3
İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
1

2

Teoman Atıcı1, Cenk Ermutlu1, Selcan Akesen2, Ali Özyalçın1
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D
BURSA/TÜRKİYE
2
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon A.B.D
BURSA/TÜRKİYE
1

Amaç: Artmış glenoid retroversiyonun posterior glenohumeral instabiliteyle ilişkili olduğu düşünülmektedir ancak glenoid versiyonunun anterior glenohumeral instabiliteyle ilişkisi tartışmalıdır. Bu çalışmada glenoid versiyonunun anterior ve posterior glenohumeral
instabilitedeki rolünü değerlendirmek amaçlanmıştır.

Amaç: Ağrı ve eklem hareket açıklığında kısıtlılık ile seyreden donuk
omuz(DO), glenohumeral eklemin sık karşılaşılan bir rahatsızlığıdır. Sıklıkla 40-60yaş arası aktif yaşama sahip olan bireyleri etkiler, yaratacağı
sosyo-ekonomik kayıplar nedeniyle tedavisi çok önemlidir. Donuk omuz
etiyolojisi net olmasa da kollajen remodelingi ve fibrozis gelişimiyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Kortikosteroidlerin kollajen metabolizmasına
etkisi sayesinde fibrozise olan etkileri bilinmektedir. Çalışmanın amacı;
idiopatik(tip-1) donuk omuz tanısı alan erken dönem olguların tedavisinde uzun-etkili oral kortikosteroidlerden olan deksametazonun yüksek doz uygulanmasının sonuçlarını değerlendirmektir.

Yöntem: Nisan 2011 ve Ocak 2020 tarihleri arasında anterior veya posterior glenohumeral instabilite gelişip cerrahi olarak tedavi edilen 82
hastanın (14 Kadın / 68 Erkek) MR görüntüleri üzerinden Friedman yöntemi ile glenoid versiyonu ölçüldü. İnstabilitesi olmayan benzer yaş grubundaki hastalar ile kontrol grubu oluşturuldu. Anterior glenohumeral
instabilite (50 hasta, yaş ortalaması=32.61 ± 9.4), posterior glenohumeral instabilite (32 hasta, yaş ortalaması=39.47 ± 12.75) ve kontrol
grubundaki (50 hasta, yaş ortalaması=33.04 ± 8.35) hastaların glenoid
versiyon ölçümleri Student-t testi kullanılarak karşılaştırıldı
Bulgular: Glenoid versiyonu anterior glenohumeral instabilite grubunda -2.63 ± 9.42°, posterior glenohumeral instabilite grubunda -4.77 ± 7.29° ve kontrol grubunda -3.11 ± 0.36° idi. Kontrol
grubu ile karşılaştırıldığında anterior glenohumeral instabilite grubunda ölçülen glenoid versiyonunda anlamlı farklılık saptanmadı (p=0,54).
Ancak kontrol grubu ile karşılaştırıldığında posterior glenohumeral instabilite grubundaki hastalarda glenoidlerin anlamlı derecede retrovert

Yöntem: 2017-2019 tarihleri arasında polikliniğimize başvurup, “İdiopatik Donuk Omuz” tanısı nedeniyle oral kortikosteroid tedavisi almış
olan hastalar değerlendirildi. Hastaların hepsinde toplam dozu 1mg/
kg/gün olan oral deksametazon sabah ve akşam olmak üzere ikiye bölünerek başlandı. Uygulanan toplam doz üç günde bir 10mg azaltılarak
tedavi süreci tamamlandı. Cerrahi işlem uygulanmayan, gece ağrısı ve
uykudan uyandıran ağrısı olan erken dönemdeki 18 hastanın (12 ka-
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olduğu görüldü (p=0,04).

[S-23]

Çıkarımlar: Bu çalışmanın bulguları artmış glenoid retroversiyonun posterior glenohumeral instabilite ile ilişkili olduğunu desteklemektedir.
Diğer taraftan anterior glenohumeral instabilite ile glenoid versiyonu
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Deadlift egzersizinin distal biceps brachii tendon rüptüründeki
rolü: Youtube videoları kullanılarak gösterilen alternatif bir
mekanizma
Mehmet Kapıcıoğlu1, Emre Bilgin2, Necip Güven3, Kerem Bilsel1
Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dalı, İstanbul
2
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniği, İzmir
3
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dalı, Van
1

Anahtar Kelimeler: anterior, posterior, glenohumeral instabilite, glenoid versiyonu

[S-22]
Humerus proksimal uç kırık sekellerinin tedavisinde ters
omuz protezi

Amaç: Distal biceps brachii tendon rüptürü (DBBTR) nadir görülen ve
çoğunlukla orta yaş erkekleri etkileyen bir yaralanmadır. Fleksiyondaki
dirseğe ön kol supinasyonda iken eksantrik yüklenme mekanizmasıyla oluştuğu fikri kabul görmektedir. Bazı çalışmalarda dominant kolda
daha sık görüldüğü bildirilmiştir. DBBTR, vücut geliştirme sporu ile
uğraşanlarda sık görülse de, önceki yayınlarda hangi vücut geliştirme
sporunda daha spesifik olarak karşımıza çıktığı açıkça belirtilmemiştir. Deadlift egzersizi özellikle profesyonel seviyede vücut geliştirme
sporu ile uğraşanlar arasında yaygın olarak yapılmaktadır ve bu egzersiz esnasında DBBTR oluşabilmektedir. Fakat bugüne kadar bildirilen deadlift ile ilişkili yaralanmalar arasında DBBTR yer almamaktadır. Ayrıca deadlift esnasındaki yaralanmalar klasik mekanizmadan
farklı şekilde görülmektedir. Bu çalışmadaki amacımız YouTube.com
internet sitesindeki videoları inceleyerek deadlift esnasında meydana gelen DBBTR’ nün yaralanma mekanizmasını ortaya koymaktır.

Gökhan Karademir1, Onur Tunalı2, Ali Ersen3, Sercan Akpınar4, Ata Can
Atalar2
Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi, İstanbul
Acıbadem Maslak Hospital, İstanbul
3
İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul
4
Ortogrup Klinik, Adana
1

2

Amaç: Humerus proksimal uç kırıklarının gerek konservatif gerekse cerrahi tedavileri sonrası kırık sekeli görülmesi mümkündür. Bu durumda
hastalar ağrılı ve kısıtlı fonksiyonlara sahip olabilmektedir. Ters omuz
protezi son yıllarda kurtarıcı bir girişim olarak humerus üst uç kırık sekellerinde gündeme gelmiştir. Bu çalışmada proksimal humerus kırığı
sekelleri ters omuz protezi ile tedavi edilen hastaların orta dönem radyolojik ve fonksiyonel sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: 1 eylül 2019 tarihinde www.youtube.com sitesinde “distal biceps tendon rupture” ve “distal biceps tendon injury” arama terimleri
“competition”, “deadlift” ve “powerlifting” terimleri ile kombine edilerek arama gerçekleştirildi. Her arama terimine karşılık gelen ilk 100
video incelendi. Deadlift ile ilişkili videolar seçildi. Tekrar eden, teknik
içerikli ve konuyla ilgisi olmayan videolar çıkartıldı. Geriye kalan videolar 3 omuz dirsek cerrahı tarafından doğruluk kriterlerine göre tekrar incelendi. Yaralanan kolun açıkça görülebildiği ve “ters Temel Reis
bulgusu” nun net olarak görüldüğü videolar çalışmaya dahil edildi. Üç
değerlendirmecinin bir konsensusa varamadığı videolar değerlendirme
dışı bırakıldı. Geriye kalan videolarda egzersizi yapanın cinsiyeti, yaralanan taraf, yaralanma esnasındaki dirsek ve ön kol pozisyonu kaydedildi.

Yöntem: 2012 ile 2017 yılları arasında humerus proksimal uç kırığı sekeli nedeniyle ters omuz protezi uygulanan ve en az 24 ay süre ile takip
edilen 20 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastalar yaş, cinsiyet, kırık tarihi,
konservatif veya cerrahi tedavi olması (açık redüksiyon plak vida ile osteosentez, hemiartroplasti), kırık sekel tipi, ağrı skorları, hareket açıklığı
ve fonksiyonel skorlar, kırık ile ters omuz protezi arası geçen süre ve
komplikasyonlar yönünden değerlendirildi.
Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71.35 ± 4.15 yıl ve ortalama takip
süresi. 37.85 (aralık: 24–83) ay idi. Preop öne fleksiyon ortalaması
37.25° ± 10.59°, dış rotasyon ortalaması 9° ± 11.36° iken postop öne
fleksiyon ortalaması 105.53° ± 9.33° ve postop dış rotasyon ortalaması
22.37° ± 8.33° olarak ölçüldü. Preop Constant ve ASES skorları sırasıyla 21.95 ± 3.57 ve 18.15 ± 4.69 iken son kontrollerde sırasıyla 61.7 ±
7.60 ve 71.18 ± 4.69 idi (p<0.001, p<0.001). Hastaların ağrı skorlarının
da preop 6.55 ± 1.24 iken son kontrolde 1.7 ± 1’e gerilediği görüldü.
Hastaların hiçbirinde majör bir komplikasyona veya revizyon ihtiyacına
rastlanmadı.

Bulgular: İncelenen 600 videodan kriterlere uygun 24 deadlift videosu
değerlendirmeye alındı. Egzersizi yapanların hepsi erkekti. Yaralanmaların 6’ si (%25) sağ, 18’ i (%75) sol kolda gözlendi (p<0,05). Yaralanan
tarafta ve yaralanma olmayan tarafta hareketin kuralına uygun olarak
dirsek pozisyonları hepsinde “ekstansiyon” da, ön kol posizyonları ise
biri “pronasyon”da diğeri “supinasyon”da olacak şekildeydi. DBBTR bütün videolarda ön kolun “supinasyon”da olduğu tarafta gerçekleşmişti
(%100). Hiçbir videoda “pronasyon”da olan tarafta yaralanma görülmedi.

Çıkarımlar: Konservatif tedavi, açık redüksiyon plak vida ile osteosentez veya hemiartroplasti ile tedavi sonrası gelişen humerus proksimal
uç kırık sekellerinin tedavisinde ters omuz protezi, düşük komplikasyon
oranıyla tatmin edici fonksiyonel iyileşme sağlayabilen etkili bir tedavi
yöntemidir.

Sonuç: Video analizleri sonucunda, deadlift esnasında klasik mekanizmadan farklı olarak ön kol “supinasyon”da iken “ekstansiyon”daki dirseğe eksantrik yüklenmenin de DBBTR’ ne yol açabileceği gösterilmiştir.
Her ne kadar ezgersizi yapanların dominant tarafı hakkında bilgimiz olmasa da, genellikle sağ üst ekstremitenin dominant olduğu varsayıldığında bu çalışmada yaralanmanın dominant ekstremiteyle ilişkisi gösterilememiştir.

Anahtar Kelimeler: humerus proksimal uç kırık sekeli, konservatif,
plak vida, hemiartroplasti, ters omuz protezi

Anahtar Kelimeler: distal biceps tendon rüptürü, deadlift, powerlifting
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[S-25]

Suprasipinatus yırtık tipinin supskapularis yırtığına etkisi
Coşkun Ulucaköy , Aliekber Yapar , Ulunay Kanatlı
1

1

Dirsek çevresindeki malign tümörlerde endoprostetik
rekonstrüksiyonun klinik sonuçları

2

Coşkun Ulucaköy, Aliekber Yapar, İsmail Burak Atalay, Recep Öztürk,
Güray Toğral

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Ortopedi Ve
Travmatoloji Kliniği
2
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği

1

Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi Ortopedi Ve
Travmatoloji Kliniği

Amaç: Bu çalışmanın amacı supraspinatus yırtık tipiyle, subskapularis
yırtığı arasında ilişkiyi değerlendirmektir.

Amaç: Dirsek çevresi malign tümör nedeniyle tümör rezeksiyonu ve
endoprostetik rekonstrüksiyon uygulanan hastaların klinik sonuçlarını
sunmak.

Hastalar ve Yöntemler: 2016-2017 yılları arasında kliniğimizde omuz
artroskopi ameliyatı geçiren ve supraspinatus yırtığı olan hastaların
cerrahi görüntüleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların supraspinatus yırtık tipi (parsiyal bursal yüz, parsiyel eklem yüz, bursal+eklem
yüz, intratendinöz, tam kat va masif)ve eşlik eden subskapularis yırtıkları kaydedildi.

Metod: Kliniğimizde 2011-2018 yılları arasında dirsek çevresi malign
tümör nedeniyle tümör rezeksiyonu ve endoprostetik rekonstrüksiyon
uygulanan 14 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 4’ü primer tm (1
fibromiksoid sarkom, 1 leimyosarkom, 1 multiple myelom ve 1 ewing),
10’u uzak organ metastazıdır ( 4 meme ca, 3 ac ca, 1 mide, 1 renal cell
ca ve 1 tiroid ca). Hastaların MSTS skoru ve MAYO el bileği skoru ve
sağkalımları değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 270’i kadın (%64,9), yaş ortalaması 57,6±10,8 toplam 416 supraspinatus yırtığı olan hasta dahil edilmiştir. En sık gözlenen
supraspinatus yırtık tipleri parsiyel eklem yüzü (%39,9), parsiyel bursal
yüz (%21,4) ve masif (%21,4) yırtıktır. 199 hastada (%47,8) subskapularis yırtığı ile birliktelik göstermektedir ve bu hastaların %51,3’ü tam kat
supraspinatus yırtıklarında, %29,1’i masif yırtıklarda, %12,1’i parsiyel
bursal yüz yırtıklarında, %3’ü parsiyel eklem yüz yırtıklarında, %2,5’i
intratendinöz yırtıklarda, %2’si bursal+eklem yüz yırtıklarında görüldü.

Bulgular: Hastaların tamamı 3. haftada pasif hareketlere, 6 haftada ise
aktif hareketlere başlamıştır. Minimum takip süresi 7 ay maksimum
takip süresi ise 55 aydır. Hastaların MAYO el bileği skoru ortalaması
67,5±12,0 (range, 45-90), MSTS skoru ortalaması 19,4±2,3 (range, 1624) bulunmuştur. 3 hastada takipte nüks ve 7 hastada takipte exitus gelişmiştir. Bu çalışmada hastaların median sağkalım süresi 44 aydır, 1 yıllık sağkalım hızı %70,1 3 yıllık sağkalım hızı %54,5 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Supraspinatus yırtığı nedeniyle opere edilen hastaların yarısında subskapularis yırtığı eşlik etmektedir. Tam kat supraspinatus yırtıkları supskapularis yırtğının en sık eşlik ettiği tiptir. Bu nedenle supraspinatus yırtığı olana her hastada subskapularise ayrıntılı bakılması
gerektiğini düşünmekteyiz.

Sonuç: Dirsek çevresi malign tümör nedeniyle tümör rezeksiyonu ve
endoprostetik rekonstrüksiyon uygulanan hastalarda ağrı ve fonksiyonel sonuçlar tatmin edici düzeydedir. Primer tümörlerde metastazlara
göre daha yüksek başarı oranına sahiptir.

Anahtar Kelimeler: supraspinatus yırtığı, subskapularis yırtığı, omuz
artroskopisi

Anahtar Kelimeler: endoprostetik rekonstrüksiyon, malign tümör,
dirsek

resim 1

resim 1

sağ humerus distal Akciğer Ca metastazı ve endoprostetik
rekonstrüksiyon

Eşlik eden Supskapularis Yırtık Durumuna Göre Supraspinatus yırtık tiplerinin dağılımı
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Bisipital oluk morfolojisinin biseps uzun başı tendonunun
stabilitesi üzerine etkisi

Masif tamir edilemeyen rotator manşet yırtıklarında ters
omuz protezi uyguladığımız hastaların fonksiyonel sonuçları

Coşkun Ulucaköy1, Ahmet Yiğit Kaptan2, Aliekber Yapar1, Özlem
Orhan3, Mustafa Özer4, Ulunay Kanatlı5

Serkan Güler, Sercan Çapkın, Erdem Aras Sezgin
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Dalı, Aksaray
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Amaç: Masif tamir edilemeyen rotator manşet yırtığı nedeniyle ters
omuz protezi uyguladığımız hastaların fonksiyonel sonuçlarını incelemeyi amaçladık.
Yöntem: 01.06.2015-01.08.2019 tarihleri arasında masif tamir edilemeyen rotator manşet yırtığı nedeniyle ters omuz protezi uyguladığımız 28
hasta (22 kadın, 6 erkek) retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların ameliyat öncesi aktif öne flesiyon, abduksiyon, eksternal rotasyon
dereceleri, Constant skoru ve Quick DASH skoru ameliyat sonrası son
kontrollerdeki değerleri ile istatiksel olarak karşılaştırıldı. p<0.05 istatiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, bisipital oluğun morfolojisinin, biseps uzun
başı tendonunun stabilitesi üzerindeki etkisini değerlendirmektir.
Hastalar ve Yöntemler: 2016-2017 yılları arasında kliniğimizde omuz
artroskopi ameliyatı geçiren 200 hastanın cerrahi görüntüleri ve manyetik rezonans görüntüleri retrospektif olarak incelendi. 200 hastanın
Groove derinliği, medial wall angle ve openin angle değerleri ölçüldü
ve biseps uzun baş tendonunun stabilitesi cerrahi görüntüler izlenerek
kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 28 hastanın ortalama yaşı 66±39 (dağılım: 49-83), ortalama takip süresi 26.43±17.05 (dağılım: 6-58) aydı.
Ameliyat öncesi ortalama aktif öne fleksiyon; 57.32±13.64 (40-90⁰),
ortalama aktif abduksiyon; 41.25±16.76 (15-65⁰), ortalama aktif external rotasyon; 22.32±8.86 (5-45⁰), ortalama Constant skoru; 24.75±6.47
(16-42), ortalama Quick DASH skoru; 58.04±9.36 (50-75) olarak bulundu. Ameliyat sonrası son kontrollerde ortalama aktif öne fleksiyon;
148.57±18.6 (110-170⁰), ortalama aktif abduksiyon; 110±15.15 (90140⁰), ortalama aktif external rotasyon; 34.29±10.69 (20-65⁰), ortalama Constant skoru; 60.64±10.85 (42-74), ortalama Quick DASH skoru;
38.19±6.17 (25-50) olarak bulundu. Ameliyat öcesi değerler ile ameliyat sonrası değerler arasındaki fark istatiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).

Bulgular: Yaş ortalaması 40.9 ± 14.2 (dağılım: 17.0-79.0) olan 131 erkek ve 69 kadın 200 hasta vardı. 69 (% 34.5) hastada biseps uzun başı
tendonu (BUBT) instabilitesi saptandı. Çalışmaya katılan hastalar BUBT
instabilitesine göre incelendiğinde iki gruba ayrıldı; Subskapularis rüptürü stabil olmayan grupta% 52.2, instabilite olmayan grupta % 4.6 idi
ve iki grup arasında istatistiksel fark bulundu (p <0.001). Supraspinatus
yırtığı instabilitesi olan grupta % 72.5, instabilitesi olmayan grupta %
56.5 olarak saptandı ve iki grup arasında istatistiksel fark bulundu (p
= 0.027). p = 0.053). Ortalama Groove derinliği, medial wall angle ve
openin angle ölçümleri her iki grupta benzerdi (sırasıyla p = 0.568, p =
0.393 ve p = 0.598).

Sonuç: Masif tamir edilemeyen rotator manşet yırtığı bulunan hastalarda ters omuz protezi ile tatmin edici fonksiyonel sonuçlar elde edilmesi
mümkündür.

Sonuç: Bisipital oluğun morfolojisinin BUBT stabilitesi üzerinde bir
etkisi olmadığını bulduk. BUBT instabilitesinin, subskapularis rüptürü
için predispozan bir faktör olduğunu düşünüyoruz ve bu nedenle BUBT
instabilitesindeki subskapularis tendonuna daha yakından bakmak gerekiyor.

Anahtar Kelimeler: rotator manşet yırtığı, masif, tamir edilemeyen,
ters omuz protezi

[S-28]
Orta ve Büyük Rotator Manşet Yırtıklarında Artroskopik
Düğümsüz Transosseöz Eşdeğeri Tamir: 10 Yıl Üzeri Klinik ve
MR Takip Sonuçları

Anahtar Kelimeler: Omuz artroskopisi, biseps uzun baş tendonu,
bisipital oluk

resim 1

Kadir Büyükdoğan1, Özgür Koyuncu2, Lercan Aslan1, Olgar Birsel1, İlker
Eren3, Mehmet Demirhan3
Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
İstanbul
2
VKV Amerikan Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İstanbul
3
Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
İstanbul

1

Giriş:Artroskopik çift sıra transosseöz eşdeğeri(TOE) rotator manşet
tamirlerinin erken ve orta dönem sonuçlarının yüz güldürücü olduğu
bilinmektedir. Ancak literatürde uzun dönem kazanımlarla ilgili az sayıda çalışmada çelişkili sonuçlar bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı,transosseöz eşdeğeri artroskopik rotator manşet tamiri yapılan ve en az
10 yıl boyunca takip edilen hastaların fonksiyonel ve MR görüntüleme
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Yöntem: Tek bir cerrah tarafından tam kat rotator manşet yırtığına yönelik artroskopik düğümsüz çift sıra tamir operasyonu geçiren, en az 10
yıl takibi bulunan ve ortalama yaşları 52,1±9,9 yıl olan toplam 44 hasta
değerlendirildi. Preoperatif CSA, AI ve GI değerleri bağımsız iki gözlemci
tarafından ölçüldü ve gözlemciler arası uyum sınıf içi korelasyon katsayısı (SKK) hesaplanarak değerlendirildi. Constant, Amerikan Omuz ve
Dirsek Cerrahları (ASES) ve Görsel Ağrı Skalası (VAS) skorları hastaların
işlevsel kazanımlarının ölçülmesinde kullanıldı. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) görüntüleme yardımı ile hastaların tendon bütünlüğü
Sugaya yöntemi ile değerlendirildi.

sonuçlarını, yeniden yırtık oranlarını bildirmektir.
Yöntem: Ekim 2007 ile Ocak 2008 tarihleri arasında tek cerrah tarafından düğümsüz çift sıra TOE tekniği ile onarılan, tam kat orta ve büyük
boyutlu rotator manşet yırtığı olan 61 hasta çalışmaya alındı.Yaş ortalamaları 63±11 (yaş aralığı 36-84) olan 49 hastanın toplam 52 omuzu
(toplam hastaların %81’i), kontrol muayenesiyle 10,7±0,8 yıllık ortalama takip süresi elde edildi. Collin sınıflamasına göre 25 izole supraspinatus, 2 tip A, 11 tip C and 14 tip D yırtık mevcuttu. Fonksiyonel sonuçların ölçülmesinde mutlak ve düzeltilmiş Constant skoru, Amerikan
Omuz ve Dirsek Cerrahları (ASES) Skoru, Görsel Ağrı Skalası (VAS) ile
hasta memnuniyetini değerlendiren subjektif sorular kullanıldı. Omuzların %84’ünde MR görüntüleme ile tendon bütünlüğü incelendi. Sugaya sınıflamasına göre Tip4 ve 5 yırtıklar re-rüptür kabul edildi.

Bulgular: Yapılan son kontrollerinde hastaların Constant, ASES ve VAS
skorlarında anlamlı klinik iyileşme kaydedildi (p=<0,001). CSA, AI ve
GI’nın klinik sonuçlar üzerinde etkili olmadığı görüldü. MR görüntüleme ile 9 omuzda (%20) yeniden yırtık geliştiği izlendi. Ortalama CSA
değerleri yeniden yırtık izlenen grupta, tendon bütünlüğünü korunmuş
olan hastalarda anlamlı ölçüde yüksek bulundu (sırasıyla 38,5°±3,7 vs
31,7°±5,0, [p=<0,001]). Ortalama AI ve GI değerleri sağlam ve yeniden
yırtılan gruplarda benzer bulundu. CSA’nın 38° üzerinde olduğu olgularda yeniden yırtık olasılık oranı 7,5 kat olarak tespit edildi (95% güven
aralığı 1,48 – 37,9 [p=0,015]). SKK değerleri CSA için 0,903 (95% güven
aralığı, 0,864–0,940), AI için 0,912 (95% güven aralığı, 0,839–0,951) ve
GI için 0,931 (95% güven aralığı, 0,854–0,939) olarak bulundu.

Bulgular: Mutlak ve düzeltilmiş Constant skorları, ASES ve VAS skorları
preoperatif döneme göre (Mutlak: 51,3±3,8;düzeltilmiş: 57,3±14,4;ASES
45,9±12; VAS:5,1±1,9 puan), son kontrolde anlamlı ölçüde yüksek bulundu (Mutlak: 84,3±9,1 [p=<0,001]; düzeltilmiş: 94,5±7,9[p=<0,001];
ASES 92,8 ± 6,2[p=<0,001]; VAS: 0,6±0,9 [p=<0,001] puan). Bu değerlerin her birinin daha önce bildirilen minimal klinik anlamlı değer düzeyine ulaştığı kaydedildi. MR görüntüleme ile 9 omuzda (%20,4) re-rüptür
izlendi. Son kontrolde yırtık görülmeyen omuzların mutlak ve düzeltilmiş Constant skorlarının MR’da yeniden yırtık gözlenen omuzlara göre
anlamlı ölçüde yüksek olduğu ancak bu farkın ASES ve VAS skorlarına
yansımadığı kaydedildi (Sırasıyla mutlak:86,2 ± 7,55 puan’a karşılık
75,2 ± 10,8 puan [p=0,007]; Düzeltilmiş, sırasıyla: 96,7±5,0’a karşılık
84,4±11,5 puan [p=<0,001]). Sağlam tendonlardaki abdüksiyon gücünün yeniden kopan tendonlara göre anlamlı ölçüde yüksek olduğu görüldü (Sırasıyla 7,0 ±2,9 kg’a karşılık 4,88±1,2 kg, [p=0,037]). Hastaların
%84’ü elde ettikleri klinik kazanımdan memnun olduklarını ifade ettiler.

Sonuç: Elde ettiğimiz sonuçlar CSA, AI veya GI değerlerinden hiçbirinin
uzun dönem işlevsel kazanımlar üzerine etkisi olmadığına işaret etmektedir. Ancak büyük CSA değerlerinin tamir sonrası yeniden yırtık gelişmesi için bir risk faktörü olabilir.
Anahtar Kelimeler: kritik omuz açısı, akromiyal indeks, glenoid inklinasyonu, rotator manşet

Sonuç: Transosseöz eşdeğeri artroskopik rotator manşet tamirleri uzun
dönemde makul bir yeniden yırtık oranı ile olumlu bir klinik kazanım
sağlamaktadır. Yeniden yırtık izlenmeyen hastalarda kaydedilen daha
da iyi sonuçlar, tendon iyileşmesi ve tamir bütünlüğünün korunmasına
odaklanacak yeni araştırmalar için dayanak noktası oluşturmaktadır.

[S-30]
PEEK çatal uçlu ankorlar artroskopik biseps tenodezi sonrası
Popeye deformitesi riskini azaltıyor mu?
Kadir Büyükdoğan1, Özgür Koyuncu2, Lercan Aslan1, Olgar Birsel1, İlker
Eren3, Mehmet Demirhan3

Anahtar Kelimeler: Rotator manşet, on yıllık takip, uzun dönem, transosseöz eşdeğeri
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[S-29]
Artroskopik Rotator Manşet Tamiri Uzun Dönem Takibinde
Kritik Omuz Açısının Yeniden Yırtık Oranı ile İlişkisi
Kadir Büyükdoğan1, Özgür Koyuncu2, Lercan Aslan1, Olgar Birsel1, İlker
Eren3, Mehmet Demirhan3

Giriş: Biseps uzun tendonun artroskopik tenodezi, biseps tendinopatisinin tedavisinde oldukça sık uygulanan bir yöntemdir. PEEK çatal uçlu
ankorlar (Swivelock Tenodesis Screw) tendonu vucüt dışına çıkarmadan
ve tendondan çoklu dikiş geçmesine gerek kalmadan, biseps tendonunu kemik soketine daha kısa sürede ve tamamen artroskopik yöntemle
tespit etmek için tasarlanmıştır. Bu çalışmada PEEK çatal uçlu implantların, artroskopik suprapektoral biseps tenodezi sonrası popeye deformite oranları üzerine etkisi incelenmiştir.

Koç Üniversitesi Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
İstanbul
2
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3
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Giriş: Skapulanın anatomik varyasyonları ile rotator manşet (RC) tamiri
sonrası klinik sonuçlar arasındaki ilişki, yakın zamanda yayınlanan birkaç bildiride tartışılmıştır. Ancak belirli anatomik varyantların iyileşme
oranları ve klinik sonuçlara olan etkisi incelenmemiştir.

Yöntem: Tek merkezde, Şubat 2012 ve Ağustos 2019 arasında tek cerrah tarafından artroskopik rotator manşet onarımı ve biseps tenodezi
uygulanan ve en az 6 ay takip süresi bulunan hastalar retrospektif olarak tarandı. Aynı omuzdan daha önce cerrahi geçirenler ve osteoartriti
olan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Hastalar PEEK çatal uçlu ankor kullanılan (Swivelock Tenodesis Screw, Arthrex - Grup I) ve tenodez vidası
kullanılan (Bio-Tenodesis Screw, Arthrex- Grup II) olmak üzere 2 gruba
ayrıldı. Gruplar arasında en az 6 aylık takip sonunda popeye deformitesi oranları karşılaştırıldı.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kritik omuz açısı (CSA), akromiyal indeks
(AI) ve glenoid inklinasyonun (GI) rotator manşet tamiri sonrası en az
10 yıllık takiplerde işlevsel kazanım ve tendon bütünlüğü üzerindeki etkisini incelemektir.
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Bulgular: Artroskopik rotator manşet onarımı ve biseps tenodezi geçiren ve ortalama takip süresi 24,5±4 ay olan 66 hasta Grup I (n=46)
ve Grup II (n=20) olarak iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında yaş (Grup I:
59,4±5, Grup II: 58,4±4, p= 0,896), cinsiyet (erkek cinsiyet her iki grupta
da dominant, p=0,886) ve vücut kitle indeksi açısından (Grup I: 26,7±2,
Grup II: 27±3; p=0,896) anlamlı fark yoktu. Her iki grupta da soket derinliği 25 mm idi ve ankor çapları açısından gruplar arasında fark yoktu
(Grup I: 7,48 mm, Grup II: 7,32 mm; p=0,932). Tüm hastalardaki popeye deformitesi oranı %6 (n=4) idi. Gruplar arasında popeye deformitesi
arasında (Grup I, n=3; Grup II, n=1, p=0,811) anlamlı fark yoktu.

olduğu ve humeral retroversiyon açısı (HRA) değerlerinin 11-13 ve 1620 yaş grupları arasında normal gelişimle ya da güreş yapmakla istatistiksel olarak anlamlı bir değişime uğramadığı saptanmıştır. Atıcı omzunun aksine, güreşçilerin omuzları internal rotasyon artışının karakterize
olduğu ‘’güreşçi omzu’’ olarak adlandırılabilecek bir yapıya sahiptir.

Sonuç: Artroskopik biseps tenodezi sonrası popeye deformitesi görülme sıklığı her ne kadar düşük olsada, PEEK çatal uçlu implantlar ile biotenodez vidaları arasında popeye deformitesi görülme riski açısından
anlamlı fark görülmemiştir.

Arthroscopic Repair of Subscapularis Tears: Case Series with
Three to Seven Years of Follow Up

Anahtar Kelimeler: Omuz, Güreş, Güreşçi, Güreşçi omzu, Atıcı omzu

[S-32]
Recep Kurnaz1, Selim Ergün2, Umut Akgün2, Taner Güneş2
Acıbadem Eskişehir Hastanesi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
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Anahtar Kelimeler: PEEK, ankor, popeye, biceps, tenodez

[S-31]

Repair of a SSC tendon is not a common procedure among the
shoulder arthroscopy procedures. They are known as ‘hidden tears’ because can be overlooked in pre-operative evaluation, even
during arthroscopy. However, they are considerably more common
when there is a concomitant posterosuperior cuff tear. The purpose
of this study was to evaluate the outcome, strength and integrity of
the arthroscopically repaired SSC tendons at 3 to 7 years’ follow-up.
45 patients (24 women and 21 men) who underwent arthroscopic
repair of SSC tear, isolated or with concomitant other rotator cuff
tendon repairs, between January 2009 and December 2016 were
included in this study. Pre- and post-operative strength and range of motion angles were measured and compared. Clinical outcome was assessed by Visual Analog Scale (VAS), American Shoulder
and Elbow Surgeons (ASES), Constant-Murley, Rotator cuff-quality of
life (RC-QoL) and University of California Los Angles (UCLA) scores.
The mean follow-up period was 45.2 ± 16 (30-104) months. 30 of 45
patients had a history of trauma. 14 patients had isolated SSC tear, and
remaining had concomitant posterosuperior cuff tear. The mean time
interval between the onset of the patient and the operation was 14.5
± 11 (2-48) months. Mean pre-operative VAS, ASES, Constant-Murley
and RC-QoL and UCLA scores were 8.6, 21.2, 24, 28.9 and 12; at the
last follow-up were 0.96, 88.4, 86.4, 90.2 and 32.2 respectively. The
mean pre-operative internal rotation strength was 3.4 / 5, and raised
to 4.7 / 5 at the final follow-up. The mean pre-operative flexion and
external rotation angles were 138.2o and 28.8 o, and raised to 164.4
o and 39.8 o at the final follow-up. Mean internal rotation ability level
raised from the preoperative level of L2 to post-operative level of L4. At
the final follow-up, mean belly-press and lift-off tests digital dynamometer results were found to be 49.4 N and 37.6 N respectively in the
operated shoulder, whereas 59.8N and 47.6N for the intact shoulder.
SSC tears are rare, and difficult to diagnose. Because of the satisfactory clinical outcomes, tendon repair should be performed safely and
effectively.

Karakteristik glenohumeral internal rotasyon artışı: güreşçi
omzu
Osman Civan1, Adem Civan2, Arda Erkan3, Alpay Merter Özenci4
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dalı, Antalya
2
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, Konya
3
Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Antalya
4
Özel Medikal Park Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,
Antalya
1

Amaç: Bu çalışmada humeral retroversiyon açısı (HRA)’nın çocukluktan
genç erişkinlik dönemine olan değişimini ve baş üstü spor olan güreşçilerde gözlenen gelişimsel farkları araştırdık.
Yöntem: Değerlendirilen tüm katılımcılarda dominant ve non-dominant
omuzlarının HRA değeri (sırasıyla DHRA ve NDHRA) ultrason yardımıyla
ölçüldü ve her iki omuzun eklem hareket açıklıkları değerlendirildi. 30
gönüllüden oluşan 3 grup incelendi. 13 yaşından önce güreşe başlayan ve en az 2 yıldır güreş sporu ile uğraşan 30 kişi Grup 1’i, 16-20 yaş
aralığında olup herhangi bir baş üstü spor aktivitesi ile uğraşmayan 30
gönüllü Grup 2’yi, 11-13 yaş aralığında olan ve herhangi bir baş üstü
spor aktivitesi ile uğraşmayan 30 gönüllü de Grup 3’ü oluşturdu. Tüm
katılımcılarda dominant ve non-dominat omuzların eksternal rotasyon
(DOER, NDOER), internal rotasyon (DOIR, NDOIR) ve total pasif eklem
hareket açıklığı (DOTEHA, NDOTEHA) değerleri ile birlikte; ağırlık, boy
ve vücut kitle indeksleri ölçülüp kaydedildi. Dominant ve non-dominant
omuz değerleri ve tüm gruplar birbiriyle kıyaslandı. İstatistiksel analiz
yapıldı ve p değerinin <0.05 olduğu durumlar anlamlı kabul edildi.
Bulgular: DHRA değerlerinin (ortalama: 88.73°, 88.93° ve 89.40°) NDHRA değerlerinden Grup 1,2 ve 3 için (ortalama: 81.13, 81.83° ve 84.37°)
anlamlı derecede (sırasıyla p<0.001, p<0.001 ve p=0.004) fazla olduğu
görüldü. DOIR (Grup 1 ve 3 için sırasıyla ortalama 33.10° ve 32.37°) ve
DOTEHA (Grup 1 ve 3 için sırasıyla ortalama 147.53° ve 150.20°) değerlerinin Grup 1 ve 3’te Grup 2’ye göre (Grup 2 ortalama DOIR=25.77°
ve DOTEHA =139.57°) istatistiksel olarak anlamlı derecede fazla olduğu
görüldü. (DOIR: Grup 1-2 p=0.003, Grup 3-2 p=0.008; DOTEHA: Grup
1-2 p=0.028, Grup 3-2 p=0.002).

Keywords: Arthroscopic, Repair, Subscapularis

Sonuç: Türk halkında dominant omuz retroversiyon (DHRA) değerlerinin non-dominant omuz retroversiyon (NDHRA) değerlerine göre fazla
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[S-33]

[S-34]

Kemik Kaybı Olmayan Anterior Omuz İnstabilitesinde
Artroskopik Bankart Tamirinin Uzun Dönem Sonuçları

Deplase Skapula Kırıklarının Deltoid Koruyucu Minimal
İnvaziv Yaklaşımla Tedavisi

İlker Eren1, Kadir Büyükdoğan2, Batuhan Yürük2, Lercan Aslan2, Olgar
Birsel2, Mehmet Demirhan1
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Giriş: Artroskopik bankart tamiri kemik kaybının eşlik etmediği anterior
omuz instabilitesinde kendini kanıtlamış bir tedavi yöntemidir. İlk çalışmalarda yüksek başarısızlık oranları bildirilmiş olsada modern cerrahi
yaklaşımlar ile tekrar çıkık oranları azalmıştır. Ancak tamirin uzun dönemdeki başarısı halen sorgulanmaktadır. Bu çalışmanın amacı glenoid
kemik kaybı olmayan hastalarda yapılan artroskopik bankart tamirinin
uzun dönem klinik sonuçlarını ve tekrar çıkık oranını araştırmaktır.

Giriş-Amaç: Skapula kırıklarının tedavisi genel olarak geniş posterior
yaklaşımla yapılmaktadır. Fakat bu yaklaşım ile geniş bir insizyon ve
deltoid kasının kaldırılması gerekmektedir. Deltoid koruyucu minimal
invaziv yaklaşım ise minimal kas sıyrılması ve daha az yumuşak doku
travması oluşturmaktadır. Bu çalışmada amacımız; deplase skapula kırıklarına uyguladığımız deltoid koruyucu minimal invaziv cerrahi sonrası radyolojik ve klinik sonuçların değerlendirilmesidir.

Hastalar ve Yöntem: Tek merkezde, tek cerrah tarafından yapılan en az
5 yıl ve daha üzeri takibi olan ve saat 5,5 portali kullanılarak yapılan
artroskopik bankart tamiri yapılan hastalar retrospektif olarak tarandı.
Açık tamirler, revizyon cerrahileri ve glenoid kemik kaybı bulunan hastalar çalışma dışı bırakıldı. Kriterleri sağlayan 62 hastaya ait 64 omuz
(48 erkek, 14 kadın, 2 bilateral erkek) çalışmaya dahil edildi. Hastaların
klinik ve sübjektif sonuçları VAS, ASES, ROWE ve SSV skorları ile değerlendirildi. Hareket açıklıkları (elevasyon, dış rotasyon) ölçüldü. Tekrar
çıkık ve ek cerrahiler kaydedildi.

Yöntem: Çalışmaya, 2016-2018 yılları arasında N.E.Ü. Meram Tıp Fakültesinde deplase skapula kırığı nedeniyle deltoid koruyucu minimal
invaziv yaklaşım ile opere edilen 18 hasta dahil edildi. Tüm hastaların
kırıkları anatomik olarak redükte edilip 2.7 mm plak ve 3.0 mm başsız
vida ile tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen hastalar en az iki yıl boyunca takip edildi. Hastaların ağrı, aktivite düzeyi ve eklem hareket açıklığı
Constant ve DASH skorları ile değerlendirildi.

Sonuçlar: Dahil edilen hastaların ortalama yaşı 30,5 ± 10,3 idi. Medyan
ameliyat öncesi çıkık sayısının 3 kez (1-20) ve ameliyata kadar geçen
sürenin 15 ay (2 hafta – 24 yıl) olduğu görüldü. Bankart tamirine ek olarak 3 remplissage, 5 rotator manşet tamiri, 7 SLAP tamiri ve 19 interval
veya kapsüler plikasyon yapılmıştı. Ortalama takip süresi 9 yıl (6-14)
olarak hesaplandı. Onbir hasta tekrar çıkık (%17,2) bildirdi. Bu hastaların 5’inde (%7,8) çıkık, düşme, darp ve kayak yaralanması gibi majör
travmatik olaya bağlıydı. İlk ameliyattan çıkığa kadar geçen ortalama
süre 3,7±2,9 olduğu görüldü. Yedi hastaya (%10,9) tekrar cerrahi uygulandı. Ortalama elevasyon ve eksternal rotasyon 162±13,1 ve 37,9±9,3
olarak ölçüldü. Remplissage yapılan veya tekrar çıkık görülen hastaların
hareket açıklıklarında anlamlı farklılık gözlenmedi. Ortalama VAS, ASES,
WOSI ve SSV skorları sırasıyla 0,6±1,6, 92,7±10, 89±10 ve 86,5±14,7 idi.
Stabil ve tekrar çıkık gelişen hastaların klinik skorları arasında anlamlı
fark yoktu.

Bulgular: Hastaların %72,2’si (13) erkek %27,8’i (5) kadındı. Yaş ortalamaları 50,44±20,61(19-86)idi. Hastaların %72,2’sinde trafik kazası,
%22,2’sinde ise düşme sonucunda skapula kırığı meydana gelmişti.
Hastaların %72,2’sinin kırığı sağ tarafta, %27,8’inin ise sol taraftaydı.
AO/ATO sınıflamasına göre sekiz hasta 14-B2, üç hasta 14-F1.2, beş
hasta 14-F1.3, iki hasta ise 14-F2.2 kategorisine uymaktaydı. İki hastada brakial pleksus hasarı, 1 hastada ise radial sinir arazı mevcuttu.
Ek olarak 2 hastada klavikula distal kırığı, 2 hastada korakoid kırığı, bir
hastada akromion kırığı ve iki hastada ise distal radius kırığı saptandı.
Hastaların constant skor ortalaması 90,20±9,24 (76-100)’ tü.Sinir arazı
olan 3 hasta fonksiyonel değerlendirmeye alınmadı. DASH skoru ortancası 2,91 (0.83-10,41) olarak hesaplandı. Sinir yaralanması olan hastalar dışındaki hastalarda postop omuz hareket açıklığı ve kas kuvvetleri
normal omuz seviyesine ulaştı ve motor fonksiyon kaybı gelişmedi.
6.ayda çekilen omuz röntgeninde kaynamanın yüzde seksen, 12.ayda
çekilen röntgenlerde tüm hastalarda yüzde yüz kaynamanın gerçekleşmiş olduğu görüldü.

Tartışma: Artroskopik bankart tamiri, glenoid kemik kaybı olmayan hastalarda başarılı bir tedavi yöntemidir. İyi klinik sonuçlara rağmen, hasta
serimizde saptanan %17,2 tekrar çıkık (%9,4 majör travma olmaksızın)
ve %10,9 tekrar cerrahi oranı, glenoid kaybı dışındaki hasta spesifik faktörlerin bu sonuçlarda etkili olduğuna işaret etmektedir.

Sonuç: Çalışmamızda deplase skapula kırıklarının tedavisinde uygulanan 2.7 mm mini plak ve başsız vida kullanılarak deltoid koruyucu
minimal invaziv yaklaşım ile hem kırıkların tedavisinde geniş kas diseksiyonu gerektirmeden redüksiyon ve fiksasyon sağlanabildiği hem de
postop fonksiyonel açıdan mükemmel sonuçlar sağladığı görülmüştür.
Bu teknik ile hastaların postop kas gücü, eklem hareket açıklığı ve sosyal hayata geri dönmesi daha hızlı ve konforlu olmaktadır.

Anahtar Kelimeler: omuz instabilitesi, bankart, labrum yırtığı, artroskopik bankart tamiri, omuz Artroskopisi

Anahtar Kelimeler: Skapula, Deltoid, Minimal İnvaziv, Constant, Dash
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Travmatik Anterior Omuz Çıkıklarında Tuberkulum Majus
Kırığı Oluşmasına Omuz Açılarının Etkisi Var Mıdır

Masif Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisinde İzole Tendon-Kemik Tamiri İle Tendon-Tendon + Tendon-Kemik Tamiri
Sonuçlarının Karşılaştırılması

Mustafa Özer1, Haluk Yaka1, Numan Duman1, Kayhan Kesik3, Recep
Memik1, Ulunay Kanatlı2
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Giriş-Amaç: Omuz çıkıkları tüm majör eklem çıkıklarının yaklaşık %50
sini oluşturur ve bunların %95’inden fazlası anterior çıkıktır. Anterior
omuz çıkıklarının yaklaşık %25’ine kırık da eşlik etmektedir ve bu kırıkların büyük bir kısmı tuberkulum majus kırıklarıdır. Bu çalışmadaki
amacımız; omuz açılarının, travmatik anterior omuz çıkıklarına eşlik
edebilen tuberkulum majus kırığı varlığına etkisinin olup olmadığının
araştırılmasıdır.

Giriş: Masif rotator manşet yırtıkları tedavisi zorlu klinik sorunlardır.
Küçük ve orta boyuttaki yırtıklarda sıklıkla görülen kresentrik yırtıklardan daha çok masif yırtıklarda “U” ve “L” şeklinde yırtıklar görülebilmektedir. Bu tür yırtıklarda öncelikle yırtık tendon-tendon dikişleri
ile kresentrik yırtığa çevrilir daha sonra tendon-kemik dikişler ile tamir
tamamlanır. Tendon-kemik ve ya tendon-tendon+tendon-kemik tamir
endikasyonu yırtığın şekline göre konmaktadır. Bu çalışmada amacımız;
bu iki teknikle artroskopik tamir uyguladığımız masif supraspinatus
rüptürü olan hastalarımızda klinik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılmasıdır.

Metod: 2013-2019 yılları arasında N.E.Ü. Meram Tıp fakültesi acil servisine başvuran ve çalışma kriterlerine uyan anterior omuz çıkığı olan
ortalama 51.5 ± 21.8 (22-91) yaşında 35 hasta değerlendirildi. Nörolojik
hastalığı, dejeneratif eklem hastalığı ve rotator manşet rüptürü olan
hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 17 hastada omuz çıkığına tuberkulum majus kırığı eşlik etmekteyken 18 hastada izole omuz çıkığı mevcuttu. Her iki gruptaki hastaların standart omuz antero-posterior röntgenogramlarında kritik omuz açısı (KOA), akromial indeks (Aİ), glenoid
indeks (Gİ) ve büyük tüberkül açısı (BTA) değerleri ölçüldü.

Metod: N.E.Ü. Meram tıp fakültesi ortopedi ve travmatoloji anabilim
dalında 2015-2017 yılları arasında masif rotator manşet rüptürü nedeni ile artroskopik tamir uygulanan ortalama 58,5 ±11,4 (35-72) yaşında
40 hasta retrospektif incelendi. Osteoartropatisi, onarılamaz rotator
manşet rüptürü, nörolojik hastalığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Ortalama 32,6±8,7 ay (46-26) takipli tendon-kemik tamir uygulanan 20 hasta ve tendon-tendon+tendon-kemik tamiri uygulanan 20
hasta operasyon öncesi ve sonrası vas skorları ve constant skorları ile
değerlendirildi.

Bulgular: Kırıklı çıkık olan hastalar ile izole çıkık olan hastalar arasında
BTA, Aİ ve Gİ kıyaslandığında anlamlı fark elde edilmedi (p>0,05), ancak kırıklı çıkık olan hastalarda izole çıkık olan hastalara göre KOA’nın
anlamlı derecede 38°’den yüksek olduğu görüldü (p<0. 0001 ). Tuberkulum majus kırığı eşlik eden grubun %88,2’sinde KOA>38° iken, izole
omuz çıkığı olan grupta %88,9 KOA<38° tespit edildi.

Bulgular: Her iki grupta da cerrahi sonrası vas skorunun cerrahi öncesi
vas skoruna göre anlamlı derecede düşük olduğu görüldü (p<0,05). Vas
skoru ve constant skoru açısından her iki grup karşılaştırıldığında ise
anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Constant skoru parametreleri ayrı ayrı
değerlendiğinde ise tendon kemik grubunda öne fleksiyonun anlamlı
derecede iyi olduğu görüldü(p=0,023).

Sonuç: Daha önce yapılan çalışmalarda KOA değerinin >38° olmasının
rotator manşet rüptürü, tamir edilen rotator manşet rerüptürü ve rotator manşet rüptürüne bağlı artropati gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da KOA>38° olmasının anterior omuz
çıkıklarına eşlik eden tuberlulum majus kırığı için anlamlı bir belirteç
olduğu sonucu literatürde ilk kez ortaya konmuştur.

Sonuç: masif rotator manşet rüptüründe yırtık şekline göre uygulanan
tendon-tendon ve tendon-tendon+tendon-kemik tamirlerinde anlamlı
düzelme görülmektedir. tendon-kemik tamiri uygulanan hastalarda öne
fleksiyonun anlamlı derecede iyi olması, tendon-tendon+tendon-kemik
grubunda tendon-tendon dikişlerle oluşturulmaya çalışılan rotator kablonun sağlam olması ile ilişkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: büyük tüberkül açısı, glenoid indeks, kritik omuz
açısı, omuz çıkığı, tuberkulum majus kırığı

Anahtar Kelimeler: masif, rotator manşet rüptürü, tendon-tendon,
tendon kemik
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Farklı Rotasyon Merkezlerinin Revers Omuz Artroplastisinde
Abduksiyon Gücüne Etkisinin İzokinetik Test ile
Karşılaştırılması

40 yaş üstü hastalarda Neer tip 2 ve tip 3 proksimal humerus
kırıklarının konservatif ve kilitli plak uygulama sonuçlarının
radyolojik olarak karşılaştırılması
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Can Atalar2
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Amaç: Erişkin popülasyonda minör veya majör travmalara bağlı proksimal humerus kırıkları sık görülmektedir. İleri yaş gruplarında günümüzde konservatif tedavi planlarının tercih edilme oranları artmaktadır. Çalışmamızda, 40 yaş üzerinde travmatik proksimal humerus kırıklarının
konservatif takibi ile kilitli plak (Philos plak) uygulamarının sonuçlarının
radyolojik olarak karşılaştırılması amaçlandı.

Amaç: Ters omuz artroplastisi TOA), dönme merkezini medialize eden
veya lateralize eden bileşenler kullanılarak yapılabilir. Bu çalışmanın
amacı, izokinetik kas testi kullanılarak medialize ve lateralize TOA
arasındaki deltoid kasların kuvvetlerini karşılaştırmaktır.

Yöntem: 2010-2019 yılları arası kliniğimizde Neer tip 2 ve tip 3 proksimal humerus kırığı sebebi ile takip edilen hastalar retrospektif olarak
incelendi. Minimum 1 yıl takibi olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Takibi 1 seneden kısa olan, 40 yaş altı, patolojik kırığı olan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. Her iki grubun kaynama dereceleri ve redüksiyon
kalitesi radyolojik açıdan değerlendirildi ve istatistiksel olarak incelendi. Radyolojik incelemede boyun açısı, tuberkulum majus ayrışma oranı
ve kırık yüzey temas yüzdesi kullanıldı.

Materyal: Bu çalışmada 2009-2017 yılları arasında kliniğimizde tek taraflı RSA yapılan hastaların kayıtlarını kullanarak retrospektif olarak incelendi. Klinik ve radyolojik incelemelere göre rotator manşet artropatisi
tek taraflı olan ve karşı taraf omuz asemptomatik olan hastalar çalışmaya dahil edildi. Grup I (medialize TOA tasarımı) 22 hasta, grup II (lateralize TOA tasarımı) 20 hasta dahil edildi. Hastaların TOA uygulanan
taraf ile ve sağlam omuzlarının omuz abduksiyon gücü izokinetik kuvvet ve dayanıklılığı karşılaştırıldı. Hastaların hareket açıklıkları ve fonksiyonel sonuçlar Constant skoru ile değerlendirildi. Abdüksiyon kuvveti
ile radiyolojik pararemetreler arasındaki korelasyonu değerlendirmek
için akromiyon-büyük tüberozite (AGT) mesafesi ve global lateral ofset
(GLO) ölçümü yapıldı.

Bulgular: Toplam 98 hasta (32 erkek, 66 kadın) çalışmaya dahil edildi.
Konservatif takip edilen hasta grubunda ortalama yaş 66, cerrahi uygulanan grupta ise 57 idi. Hastalardan 23 tanesi trafik kazası, 75 tanesi
kendi seviyesinden düşme nedeni ile başvurdu. Bu hastaların 35’i açık
redüksiyon internal fiksasyon ile tedavi edilirken, 63 tanesi konservatif
takip edildi. Tüm hastalarda ek girişime ihtiyaç duyulmadan kaynama
sağlandı. Opere edilen ve konservatif takip edilen hastalarda son kontrollerde baş boyun açısı sırası ile 128,2 ve 135,6 bulundu. Opere edilen
ve konservatif takip edilen hastalarda son kontrollerde kırık yüzeyi temas oranı %50 ‘den fazla olan hasta sayısı sırası ile 21 ve 63 bulundu.
Konservatif takip edilen hastalarda baş boyun açısı ve kırık temas yüzeyinin istatistiksel olarak plak uygulanan hastalara göre anlamlı derecede daha iyi olduğu görülürken (p 0,009), iki grup arasında tuberkulum
majus deplasmanı açısından anlamlı fark bulunmadı. (p 0,590)

Bulgular: Grup 1’de ortalama yaş 74.3, grup 2’de 71 yıl idi. Grup 1’de ortalama takip süresi 56.2 ay, grup 2’de 44.6 ay idi. Her iki grupta ameliyat
edilen ve sağlam omuzlar arasında abdüksiyon kuvveti ve dayanıklılığı
arasında anlamlı fark yoktu. Gruplar arasında omuz hareket açıklığı ve
Constant skoru arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı.
Abdüksiyon kuvveti GLO arasında anlamlı bir korelasyon santanmadı,
ancak AGT mesafesi ile abdüksiyon kuvveti arasında pozitif bir korelasyon gözlendi (p: 0.002, r: 0.504).
Sonuç: Bu çalışmada, iki farklı implant sistemi kullanarak ters omuz artroplastisi ardından izokinetik abdüksiyon kuvveti, radyografik ve klinik
sonuçlarını karşılaştırdık. İki grup arasında anlamlı bir fark olmamasına saptanmamasına rağmen, klinik ve fonksiyonel skorlar preoperatif
döneme göre anlamlı arttığı saptandı. Abdüksiyon kuvveti ile GLO arasında anlamlı bir korelasyon gözlenmemekle birlikte AGT mesafesi ile
abdüksiyon kuvveti arasında pozitif korelasyon gözlendi.

Sonuç: Her ne kadar açısal stabil plaklar erken omuz hareketi ve rehabilitasyonuna izin verse de, kullanımları proksimal humerus anatomisini
düzeltmek zorunda değildir. Bu plaklar, özellikle yaşlılarda ve osteoporotik hastalarda komplikasyonlara yatkındır. Konservatif tedavi, özellikle yaşlılarda hala uygulanabilir bir seçenektir. Her yöndeki geniş hareket
aralığı, rezidüel açısal deformitelerin tolere edilmesine yardımcı olduğu
için, plak fiksasyonu hasta beklentilerine ve kırık geometrisine göre düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: implant tasarımı, izokinetik, fonksiyonel sonuç,
ters omuz artroplasti

Anahtar Kelimeler: proksimal humerus kırıkları, açık redüksiyon internal fiksasyon, kilitli plak, erişkin

22

1. SANAL OMUZ VE DİRSEK
CERRAHİSİ KONGRESİ
14-15 Kasım 2020
“Omuz Omuza”

[S-39]

[S-40]

Operative Treatment of Torsional Humeral Shaft Fractures in
Throwers Leads to Earlier Return to Sport:A Survey of Expert
Shoulder and Elbow Surgeons

Return to Sport After Arthroscopic Rotator Cuff Repair in Athletes Is There a Difference Between the Recreational and the
Competitive?
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Purpose: To determine management of THSF in a group of expert
shoulder and elbow surgeons and analyze the rate of return to sport of
these throwing athletes.

Background: Return to sport (RTS) remains an important challenge
and measure of success for athletes undergoing arthroscopic rotator
cuff repair (RCR).

Methods: A survey was sent to all physician members of 2 prominent
sports medicine professional associations: the American Shoulder and
Elbow Surgeons and the Herodicus Society. Due to the rare nature of
this injury a historical survey of management and return to play was
performed to allow analysis of trends in treatment and return to play
after both non-operative and operative management.

Purpose: To determine the rate of RTS after RCR and to analyze predictive factors associated with a lower rate of return.
Study Design: Systematic review and meta-analysis.
Methods: A systematic review of the literature was performed following the PRISMA (Preferred Reporting Items for SystematicReviews
and Meta-Analyses) guidelines.The electronic databases of PubMed,
MEDLINE, Cochrane, and Google Scholar wereused for the literature
search.Study quality was evaluated according to the Coleman Methodology Score.Studies in English evaluatingRTS after arthroscopic repair
of partial- or full-thickness tears among athletes of all levels, ages, and
sports were included.Random effects meta-analysis and metaregression were performed to investigate RTS activity rate after arthroscopic
RCR and toexplore study heterogeneity, respectively.

Results: The survey was emailed to 858 physician members. Out of the
95 respondents, 35 surgeons indicated they had treated >=1 THSF in
throwing athletes (average 1.7 per surgeon). A total of 72 fractures
were recorded with an average age 20.4 years and the majority being
male (68/72). Eighty-one percent (58/72) of the fractures were classified as simple spiral. Sixty-one percent (44/72) of the fractures were
treated non-operatively, while 35% (25/72) of the fractures were treated by open reduction and internal fixation (ORIF). Patient age, returnto-sport rate and level, type of fracture, and fracture healing time did
not significantly differ based on treatment type. Average time to return
to sport was significantly shorter for patients who underwent ORIF
compared to non-operative treatment (p=0.001). Overall, 48 (92.3%)
of the 52 athletes returned to sport, with 84% (36/43) returning to the
same level of play.

Results: Fifteen studies were reviewed, including 486 patients (499
shoulders) who were treated with arthroscopic RCR and whohad a
mean follow-up of 40.1 months (range, 18-74.4 months). Eighteen patients were lost to follow-up, leaving 468 patients withoutcome data;
347 identified themselves as athletes (81 competitive, 266 recreational). The most commonly included sports werebaseball(n=45),golf
(n=38),football (n = 23), and tennis (n = 18). RTS specific to the type of
athlete was reported for 299 of 347athletes.According to the meta-analysis, the overall rate of RTS at a similar level of play or higher was
70.2%,with 73.5% of recreational athletes and 61.5% of competitive
athletes able to return.A subset of 43 baseball and softball players across 4 studiesyielded a 79% rate of RTS; however, only 38% returned
to the same level of play or higher. Subgroup meta-analysis revealedno significant difference in the rate of RTS between competitive and
recreational athletes. Metaregression analysis revealed thatthe mean
follow-up time and mean age at surgery were not significantly associated with RTS rate.

Conclusion: THSF in throwers are more commonly seen in young male
athletes and can be treated both operatively and non-operatively with
overall similar results with the exception of a shorter time of return to
play for those fixed surgically. The rate of return to play is moderate
and throwing athletes should be advised of appropriate expectations
after this injury.
Keywords: Humeral shaft, fracture, thrower, return to sports

Conclusion: Most athletes (70.2%) were able to return to a preinjury level of play after arthroscopic RCR. While recreational sports
participation (73.5%) was associated with higher return, competitive sports (61.5%) and overhead sports (38%) were associated
with lower return. Exactly why all athletes do not return remains uncertain and likely multifactorial.
Keywords: rotator cuff tear, arthroscopic repair, athlete, return to
sports
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Proksimal humerus kırıklarında uygulanan ters omuz artroplastisinde lateralize ve medialize tasarımlar sonuçları etkiliyor
mu?

Transosseöz Eşdeğeri Artroskopik Rotator Manşet Tamirinde
Medial Sıra Düğümlü ve Düğümsüz Tekniklerinin Klinik ve
Radyolojik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Randomize Kontrollü Prospektif Klinik Çalışma

Tunay Erden1, Okan Tezgel2, Mehmet Kapıcıoğlu2, Kerem Bilsel2

Koray Şahin1, Fatih Şentürk1, Mehmet Ersin2, Mechmet Chodza3, Ufuk
Arzu4, Ali Erşen1

Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniği
1

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dalı, İstanbul
2
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
3
VKV Amerikan Hastanesi, İstanbul
4
Doğubeyazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi, Ağrı

1

Amaç: Geriatrik proksimal humerus kırıklarında ters omuz protezi
(TOP)uygulama sıklığı giderek artmaktadır.Bu çalışmada lateralize ve
medialize iki farklı tasarıma sahip ters omuz protezlerinin klinik ve radyolojik sonuçları kıyaslanmıştır.

Amaç: Artroskopik rotator manşet tamiri (RMT) rutin pratikte en sık
uygulanan girişimlerden biridir. Son yıllarda, daha iyi sonuçlara ulaşmak amacıyla transosseöz eşdeğeri (TOE) RMT gibi yeni teknikler
geliştirilmiştir. Bu gelişmelere rağmen RMT sonrası yeniden yırtıklar
halen sorun teşkil etmektedir. Yeni yapılan çalışmalarda TOE-RMT’de
medial sıra düğümlü ve düğümsüz teknikleri karşılaştırılmıştır; ancak
ulaşılan sonuçlar tartışmalıdır. Her iki tekniğin de kendine ait avantajları ve dezavantajları gösterilmiştir. Bununla beraber, bu iki tekniği
karşılaştıran klinik çalışma sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı
bu iki tekniği klinik ve radyolojik sonuçlar açısından karşılaştırmaktır.
Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma randomize kontrollü tek kör prospektif
bir klinik çalışma olarak tasarlandı. Mayıs 2017 – Temmuz 2019 tarihleri
arasında kliniğimizde tam kat rotator manşet yırtığı tanısıyla artroskopik TOE-RMT uygulanan 75 hasta çalışmaya dahil edildi. Uygulanan işleme göre 37 omuz düğümlü (grup I), 38 omuz ise düğümsüz (grup II) tamir gruplaırnı oluşturdu. Olguların ortalama yaşı grup I’de 53,84±9,89;
grup II’de 55,63±7,70 yıl olarak bulundu. Ortalama takip süresi grup
I’de 21,54±7,71; grup II’de 19,91±6,26 ay olarak bulundu. Klinik değerlendirme ağrı skoru (VAS), eklem hareket açıklıkları ve Constant skoru
ile yapıldı. Postoperatif radyolojik değerlendirme ise ameliyattan ortalama 9,4±2,15 ay sonra çekilen manyetik rezonans (MR) görüntülemeler ile Sugaya sınıflandırmasına göre yapıldı.

Yöntem: Proksimal humerus kırığı nedeniyle lateralize ve medialize TOP
uygulanan ve en az 24 ay takip süresi bulunan 40 hasta çalışmaya dahil
edilmiştir. Grup 1 de lateralize tasarım (n:20), grup 2 de ise medalize
tasarım (n:20) kullanılmıştır. Gruplar arasında klinik olarak yaş, cinsiyet,
postoperatif takip süresi, sigara kullanımı, ek hastalık varlığı, aktif omuz
eklem hareket açıklıkları (eksternal-internal rotasyon, abduksiyon,
öne fleksiyon), kas gücü (fleksiyon, abduksiyon ve eksternal rotasyon),
komplikasyon, ASES (American Shoulder and Elbow Surgeons), Constant- Murley ve DASH (The Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)
skorları kıyaslanmıştır. Radyolojik olarak tuberkül iyileşmesi, skapular
notching ve gevşeme değerlendirilmiştir.
Bulgular: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, ek hastalık varlığı, komplikasyon ve post-op takip süresi arasında anlamlı farklılığa rastlanmadı.
ASES, Constant ve DASH skorları gruplar arasında benzer özellik göstermekteydi (p>0.05). İnternal rotasyon ve öne fleksiyon açıları ile abduksiyon güçleri arasında anlamlı farklılığa rastlanmadı (p değeri sırası
ile 0.25, 0.41 ve 0.65). Aktif eksternal rotasyon, abduksiyon açıları ile
fleksiyon ve ekternal rotasyon güçleri arasında anlamlı faklılığa rastlanmıştır (p değeri sırası ile 0.001, 0.01, 0.02, 0.001).
Sonuç: Her iki tasarımda da benzer klinik skorlar elde edilmesine karşın medialize tasarımda tüberkül iyileşmesinin daha iyi olduğu ve buna
bağlı olarak aktif eksternal rotasyonun daha iyi sağlandığı görülmüştür.
Lateralize tasarımlar deltoid gerginliğinin daha iyi sağlanmasına olanak
tanımakta ve buna bağlı olarakta daha yüksek abduksiyon açıları sağlanabilmektedir.

Bulgular: İki grup arasında demografik veriler, preoperatif klinik veriler ve preoperatif MR görüntülerindeki yırtık büyüklükleri ve retraksiyon miktarları arasında fark görülmedi. Grup I’de ortalama VAS skoru
7,29±1,85’ten 1,15±2’ye düşerken grup II’de 7,38±1,177’den 0,95±1,78’e
düştü (p<0,01). Ortalama Constant skoru grup I’de 52,32±13,25’ten
87,27±10,87’ye yükselirken grup II’de 49,29±19,51’den 87,29±15,47’ye
yükseldi (p<0,01). Postoperatif MR görüntülerindeyse yeniden yırtık oranı grup I’de %18,9; grup II’deyse %31,6 olarak bulundu. Grup
I’de tespit edilen yeniden yırtıkların %71,4’ünün, grup II’dekilerin ise
%25’inin müskülotendinöz bileşkeden olduğu; diğer yeniden yırtıkların
ise tendonun lateralinden olduğu gözlendi. Her iki grup arasında klinik
sonuçlar, yeniden yırtık oranları ve oluşan yeniden yırtıkların patternleri açısından anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

Anahtar Kelimeler: ters omuz protezi, proksimal humerus kırığı,
omuz, artroplasti

Sonuç: Her iki TOE-RMT tekniğinin de oldukça başarılı klinik sonuçları
olduğu ve iki teknik arasında anlamlı fark olmadığı gözlendi. Düğümsüz
teknikte yeniden yırtık oranı daha yüksek olsa da bu farkın anlamlı olmadığı görüldü.
Anahtar Kelimeler: Düğümsüz, Rotator manşet, Sütür köprüsü, Transosseöz eşdeğeri, Yeniden yırtık
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tablo 1

Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavisinde, Artroskopik Yardımlı
Mini Açık ile Sadece Artroskopik Yöntemin Klinik Sonuçlarının
Karşılaştırılması
Anıl Gülcü, Ahmet Aslan
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi,Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı,Alanya
Amaç: Bu çalışmada, tam kat rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisinde, artroskopik yardımlı mini açık yöntem ile ve sadece artroskopik yöntemin klinik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.
Yöntem: 2017-2018 yılları arasında kliniğimizde tam kat rotator manşet
yırtığı nedeniyle cerrahi tedavisi yapılan ve en az bir yıl takip edilen
42 hastanın sonuçları değerlendirildi. Hastaların tanısı klinik fizik muayene ve manyetik rezonans görüntüleme ile konuldu. Hastalar tedavi
grubuna göre retrospektif olarak iki gruba ayrıldı. Grup 1 (artroskopik)
25 hastandan ve Grup 2 (artroskopik yardımlı mini open) 17 hastadan oluşmaktaydı. Hastaların klinik sonuçlarının değerlendirilmesinde
UCLA (University of California Los Angeles) ve ASES (American Shoulder
and Elbow Surgeons) skorları kullanıldı. Hastaların hepsine hastanemizde aynı fizik tedavi protokolü uygulandı. İstatistiksel analizde grupların
karşılaştırılmasında kategorik veriler için Chi-Square ve ortalama veriler
viçin Mann-Whitney U testleri kullanıldı. Grup içi değerlendirmede ise
Paried-t testi kullanıldı.

GRUP 1
(artroskopik), N=25

GRUP 2
(miniopen), N=17

p değeri

Cinsiyet
(erkek/
kadın)

12/13

8/9

0,952*

Taraf (sağ/
sol)

19/6

14/3

0,622*

Ek patoloji
(+/-)

12/13

9/8

0,952*

Yaş (yıl)

56,32±9,34

59,65±8,30

0,356**

Takip (ay)

17,64±4,09

17,53±3,69

0,990**

Preop UCLA

14,08±2,86

14,06±3,54

0,979**

UCLA 6.ay

22,20±1,87

21,94±2,99

0,678**

UCLA 1.yıl

29,44±2,16

28,94±2,63

0,676**

Preop ASES

36,49±4,56

39,47±6,29

0,077**

ASES 6.ay

67,12±5,13

69,74±5,65

0,154**

ASES 1.yıl

88,12±6,79

88,68±6,92

0,688**

* Chi-Square test, ** Mann-Whitney U test

[S-44]
Biseps Tendinitinde Kinezyo Bant Uygulamasının Etkinliği;
Randomize Kontrollü Çalışma

Bulgular: Hastaların demografik ve klinik verileri tablo-1 de sunulmuştur. Gruplar arasında, cinsiyet, taraf ve ek patolojik bulgu bakımından
anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,952; p=0,622 ve p=0,952).
Grupların preop, 6.ay ve 1. yıl UCLA skorlarında istatistiksel fark yoktu
(sırasıyla p=0,979; p=0,678 ve p=0,676). Benzer şekilde ASES skorlarında da gruplar arası anlamlı farklılık bulunamadı (sırasıyla p=0,077;
p=0,154 ve p=0,688). Diğer yandan grup içi değerlendirmede preop
UCLA skorlarına göre, postop 6. ay ve 1. yıl skorları istatistiksel olarak
daha iyiydi (paried t-test, p<0,001). Yine preop ASES skorlarına göre,
postop 6. ay ve 1. yıl skorları istatistiksel olarak daha bulundu (paried
t-test, p<0,001).

Erdinç Genç
Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
Amaç: Biceps tendiniti biceps uzun başının inflamasyonuyla karakterize
olup tedavi seçenekleri arasında çeşitli konservatif ve cerrahi yöntemler yer alır. Kinezyo bant (KB) uygulaması çeşitli omuz rahatsızlıklarında
ağrıyı azaltma ve motor kontrolü sağlama açısından fayda göstermiştir.
Bu çalışmanın amacı, biceps tendiniti olan hastalarda KB uygulamasının
ağrı, ağrı eşiği, üst ekstremite fonksiyonellik düzeyi ve yaşam kalitesi
açısından etkinliğini araştırmaktır.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, her iki gruptaki hastaların uygulanan
tedavilerden fayda gördüğü, bununla birlikte artroskopik yardımlı mini
open ve sadece artroskopik yöntemin klinik sonuçlarının benzer olduğunu göstermektedir.

Metod: Biceps tendiniti olan seksen hasta randomize şekilde kırk hastadan oluşan iki gruba ayrıldı. Çalışma grubu kinezyo bant uygulanarak
altı haftalık fizik tedavi programı uygulandı. Kontrol grubuna ise sadece
egzersiz programı uygulandı. Tedavi süresince tüm hastalara oral antiinflamatuar tedavi verildi. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası altıncı hafta
değerlendirmeler yapıldı. Hastların ağrı eşiği dijital algometre ile ölçülerek ağrı ciddiyeti visual analog skorlama (VAS) ile saptandı. Fonksiyonel yeterlilik Q-DASH fonksiyonel kapasite skorlama ile yaşam kalitesi
seviyesi Nottingham Health Profile (NHP) skalası ile değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: artroskopik rotator manşet tamiri, mini açık tamir,
tam kat yırtık

Bulgular: Çalışmaya alınan hastalarda semptomların ortalama süresi
4.5 ay, ortalama yaş 45.80 ± 8.48 yıl idi. KB grubunda kontrol grubuna
kıyasla aktivite sırasında ağrı şiddeti azaldı (p <0.001, <0.001 sırasıyla)
ve hastaların ortalama ağrı eşikleri arttığı gösterildi (p <0.001). Çalışma grubundaki hastalarda Q-DASH skoru anlamlı olarak daha düşüktü(p=0.043). Hem KB grubunda hem kontrol grubunda Q-DASH skoru
preop değerlerden düşük saptandı(p <0.001). Sosyal izolasyon dışındaki NHP skorları tüm alt parametrelerde KB grubunda anlamlı olarak
düşük bulundu(p<0.05, 0.225).
Sonuç: Biseps tendiniti tedavisinde, fizik tedavi programına ek olarak
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uygulanan kinezyo bant tedavis ağrıyı azaltırken fiziksel aktivite kapasitesinde ve yaşam kalitesinde artış sağladığı gösterilmiştir.

Tekrarlayan Omuz Çıkıklarının Artroskopik Bankart Tamiri
Sonrası Klinik Sonuçlar ve Başarısızlıkta Kemik Kaybı Boyutu
ve Ankor Sayısı Etkili Midir?

Anahtar Kelimeler: Biceps tendiniti, kinezyobant, omuz

[S-45]

Mehmet Soyarslan1, Onur Oto2, Özkan Köse3, Özgür Erdoğan2, Mehmet Kerem Canbora1

Kronik inme hastalarında üst ekstremite proprioseptif
eğitimin fonksiyonel sonuçlara etkisi var mıdır?

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dalı, İstanbul
2
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune SUAM, Ortopedi ve
Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, Antalya

1

Numan Melik Öcal1, Nuray Alaca2, Mehmet Kerem Canbora3
Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümü
2
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
3
Üsküdar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
A.B.D

1

Giriş: Travmatik omuz çıkıkları sonrası tekrarlayan omuz çıkıklarında
glenoid kemik kaybı klinik seyri etkileyen en önemli parametrelerden
biridir. Kemik kaybı olan vakalarda ameliyat sonrası tekrar çıkık oranı
daha yüksek olduğu genel olarak kabul edilir. Buna karşın kritik kemik
kaybının miktarı ve uygulanacak tedavi konusunda fikir birliği yoktur.
Bu çalışmanın amacı kritik değerin altındaki glenoid kemik kaybı ile artroskopik tamir esnasında kullanılan ankor sayısı ve klinik sonuçlar ile
ilişkisini ortaya koymaktır.

Amaç: İnme sonrası, kronik hemipleji olan hastalarda üst ekstremite
proprioseptif eğitimin spastisite, fonksiyonel motor beceriler ve günlük
yaşam aktivitesi üzerine etkisini araştırmak amaçlanmaktadır.
Yöntem: Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezine inme sonrası, kronik hemipleji tanısı ile başvuran 30 kronik hemiplejik birey (17 kadın, 66.47±12,55 yaş) çalışmaya
dahil edildi. Hastalar iki guba ayrıldı. Birinci gruba haftada 5 gün konvansiyonel fizyoterapi programı (FTR), ikinci gruba ise bu programa ek
olarak haftada 5 gün proprioseptif eğitim programı (PE) eklenmiştir.
Hastaların tedavi öncesi ve 6 hafta sonrasında; modifiye ashworth ölçeği (MAÖ), Fugl-Meyer Üst Ekstremite Motor Değerlendirme Ölçeği
(FÜM), Action-Research-Arm-Testi (ARAT), Motor Aktivite Günlüğü-28
Ölçeği (MAG-28) uygulandı. İstatiksel olarak SSPS-22,0 programı kulanıldı ve p<0,05 anlamlı kabul edildi.

Materyal Metod: Tekrarlayan omuz çıkığı nedeniyle 2011-2018 yılları
arasında artroskopik Bankart tamiri yapılan ve minimum 24 ay takip
süreli hastaların ameliyat öncesi tomografileri değerlendirildi. Pico tekniği ile kemik kaybı oranı % 20’in altında olan ve çalışmaya dahil olma
kriterlerini karşılayan hastalar telefon ile arandı. Hastalara telefonda
sorulan sorularla WOSI, SF-12, MCS, Quick-Dash ve SST klinik değerlendirme formları kaydedildi. Hesaplanan klinik skorlar tekrar çıkık oranı,
kullanılan ankor sayısı ve kemik kayıp oranı ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 43 hastanın 4’ü (%9.3) kadın, 39’u
(%90,7) erkek idi. Hastaların yaş ortalaması 30.35±8.95 idi. Ortalama takip süresi 54,48±22.66 ay idi. 43 hastanın 9’unda (%20,93) aynı
omuzda tekrar çıkık görüldü. Hastalarda ortalama % 9.7±3.4 kemik
kaybı mevcuttu. Tekrar çıkıklı hastaların 6’sı (%66,6) kemik kaybı oranı
%15’in üzerinde bulundu. Bununla birlikte kemik kaybı oranı ile WOSİ,
SF-12, MCS, QUICK-DASH, SST skorları farkı istatistiksel olarak anlamlı
bulundu (p<0,05). Ameliyat sonrası tekrar çıkık yaşayan ve yaşamayan
hastalar arasında WOSİ, SF-12, MCS, QUICK-DASH, SST skorları istatistiksel olarak anlamlı farklı bulundu (p<0,05). Artroskopik tamirde kullanılan ankor sayıları ile tekrar çıkık arasında istatistiksel olarak anlamlı
fark bulunmadı (p>0,05). Ameliyat sonrası tekrar çıkık ile yaş ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0,05).

Bulgular: Hastaların grup içinde tedavi öncesi ve sonrası değerlerinde
MAÖ üzerine bir fark görülmezken (p>0,05), FÜM, ARAT ve MAG-28
ölçeklerinde istatiksel olarak hem FTR (p<0,05) hem de FTR-PE grubunda (p<0,001) iyileşme yönünde anlamlılık vardı. Gruplar arasında FTR
ve PE grubunun sonuçları; FTR grubuna göre daha iyi çıkmasına rağmen, sadece MAG-28 ölçeğinde FTR ve PE lehine anlamlı sonuç vardı
(p<0,05). Etki büyüklüğünün değerlendirilmesinde, propriyosepsiyonu
temel alan egzersizlerin tedaviye eklenmesinin FMA, ARAT ve MAL-28
üzerinde en büyük etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (> 0.3).
Sonuç: İnme sonrası, kronik hemipleji olan hastalarda üst ekstremite
proprioseptif eğitiminin üst ekstremitede hareket sıklığı ve kalitesini
artırmada konvansiyonel tedaviye göre daha iyi sonuç gösterdiği görülmüştür. Bu sonuç inme rehabilitasyon yöntemlerine proprioseptif
eğitim programlarının da eklenmesi gerektirdiğini bize göstermektedir.

Sonuç: Tekrarlayan omuz çıkıklarının artroskopik tedavisi sonrası tekrar
çıkık nadir değildir. Kemik kaybı kemik blok gerektirmeyen hastalarda
tedavi sonrası tekrar çıkık risk açısından memnuniyet ve klinik durum
yakından takip edilmelidir. Glenoid kemik kaybı %15-20 arasında olgularda başarısızlık dikkat çekmektedir. Bununla birlikte başarısızlığın
önlenmesinde cerrahi teknik optimizasyonunun kullanılan ankor sayısından daha etkili bir faktör olduğunu düşünmekteyiz

Anahtar Kelimeler: Hemipleji, proprioseptif eğitim, üst ekstremite,
fonksiyonellik, rehabilitasyon

Anahtar Kelimeler: omuz, artroskopik bankart tamiri, kemik kaybı,
instabilite
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Rotator manşet yırtığı artropatisinde klinik sonuçların
iyileştirilmesinde, ters omuz artroplasti açısının düzeltilmesi
etkili midir?

Artroskopik Bankart Tamirinde Uzun Dönem Fonksiyonel Sonuçların Radyolojik Sonuçlarla Uyumunun Değerlendirilmesi
Kadir İlker Yıldız1, Turan Bilge Kızkapan2

Vahdet Uçan, Mehmet Anıl Pulatkan, Murat Sarıkaş, Mehmet
Kapıcıoğlu, Kerem Bilsel

Baltalimanı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bursa Çekirge Devlet Hastanesi

1
2

Bezmialem Vakıf Üniversitesi,Ortopedi Anabilim Dalı, İstanbul
Amaç: Anterior omuz instabilitesinde artroskopik Bankart tamiri(ABT) yaygın olarak uygulanan etkili bir tedavi yöntemidir. Bu çalışmada amacımız travma sonrası tekrarlayan omuz çıkığı gelişen hastalarda artroskopik Bankart tamirinin(ABT) uzun dönem fonksiyonel
sonuçları ile radyolojik sonuçlarının uyumunun değerlendirilmesidir.

Giriş: Ters Omuz Artroplastisi (RSA) açısı, glenoid komponenti optimal
pozisyonda yerleştirmek için kullanılan yeni bir radyolojik ölçümdür.
Bu retrospektif çalışmanın amacı, RSA açısının düzeltilmesinin klinik sonuçlar üzerindeki etkisini araştırmaktır.
Yöntem: Bu tek merkezli retrospektif çalışma, manşet yırtığı artropatisi
(CTA) olan ve 2013-2018 yılları arasında RSA ile tedavi edilen hastalar
dahil edildi. Demografik veriler, postoperatif takip süresi, ameliyat öncesi ve sonrası eklem hareket açıklığı (ROM), Amerikan Omuz ve Dirsek
Cerrahları (ASES) ve Constant fonksiyonel skorlar, Sirveaux sınıflamasına göre skapular çentik ve RSA açısını içeren yapılandırılmış bir anket,
bağımsız gözlemciler tarafından değerlendirildi. Fonksiyonel sonuçlar
ile RSA açısı arasındaki ilişki, eğri tahmin yaklaşımı kullanılarak analiz
edildi.

Yöntem: 2008-2010 yılları arasında kliniğimizde travma sonrası tekrarlayan anterior omuz çıkığı nedeniyle artroskopik Bankart
tamiri yapılan 56 hasta (49 erkek, 7 kadın) çalışmaya dahil edildi.
Hastalar taraf, yaş, ameliyat öncesi çıkık sayısı, ilk çıkıktan ameliyata geçen süre, çıkık tekrarı ve revizyon cerrahisi açısından sorgulandı. Hastaların Oxford omuz instabilite skoru(OOIS), Row, Constant-Murley skorlamaları yapıldı. Eklem hareket açıklıkları ölçüldü
ve radyolojik olarak Samilson-Prieto klasifikasyonu kullanılarak osteoartrit evrelemesi yapıldı. Ardından fonksiyonel skor, eklem hareket açıklığı ve osteoartrit evresi arasındaki ilişki değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya ortalama yaşı 69.4 ± 8 ve ortalama takip süresi 36.2
± 8.9 ay olan 74 hasta dahil edildi. Medialize in-lay komponent 35 hastaya ve lateralize on-lay komponent 39 hastaya implante edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası ortalama ASES ve Constant skorları, son takipte sırasıyla 28.4 ± 5.1 ve 31.1 ± 5.9’dan 73.4 ± 23.3 ve 70.5 ± 16’ya yükseldi.
Ameliyat öncesi ve sonrası ortalama RSA açısı röntgende sırasıyla 21.3
± 9.3 ° ve 5.5 ± 10.1 ° ölçüldü. Bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarında
postoperatif RSA açısı 10.4 ± 10.3 ° idi. Düz grafi ve BT ölçümleri arasında mükemmel bir korelasyon vardı (rs: 0.971, P <0.001). Ameliyat sonrası fonksiyonel skorları iyi olan hastaların ameliyat sonrası 0-10 ° RSA
açısı arasında birikme eğiliminde oldukları bulundu. Medialize tasarım
grubunun delta iç rotasyonu, lateralize tasarımlarda daha büyüktü (p
= 0,029)

Bulgular: 37 hastada sağ, 19 hastada ise sol omuz etkilenmişti. 41
hastada çıkık dominant taraftaydı. Ortalama yaş 28 yıl (18-52 yıl) idi.
Ortalama takip süresi 129.1 ay (121-142 ay) idi. Ortalama çıkık sayısı 7 (2-20), ilk çıkıktan operasyona kadar geçen süre 33 ay (1-120 ay)
idi. 8 hastada ek olarak SLAP lezyonu tamiri yapılmıştı. 7 olguda yeniden çıkık gelişmişti(%12,5) ve bu hastaların 3’ünde revizyon ABT,
2’sinde ise Laterjet cerrahisi öyküsü mevcuttu. Kullanılan ortalama
ankor sayısı 2.3 (1-4) idi. Ameliyat sonrası günlük işe dönüş süresi
ortalama 3.5 ay (2-7 ay)idi. Hastaların son kontrollerinde Constant,
Row ve OOIS skoru ortalamaları sırasıyla 90.2 (48-100), 85.4 (40-100)
ve OOIS 42.6 (28-48) olarak saptandı. Ortalama omuz eklem hareket
açıklıkları; fleksiyon 169.1°, abduksiyon 151.7° ve dış rotasyon 78.4°
olarak saptandı. Karşı omuzla hareket açıklıkları açısından anlamlı
fark saptanmadı. Samilson-Prieto klasifikasyonuna göre 18 hastada
osteoartrit bulgusu saptanmadı.(evre 0) 25 hastada hafif(evre 1) ve
kalan 13 hastada ise orta(evre 2) osteoartrit bulgusu görüldü. Radyolojik bulgularla fonksiyonel skorlar ve hareket açıklıkları arasında
korelasyon saptanmadı. Hastalar %84 oranında memnuniyet belirtti.

Sonuç: CTA nedeniyle uygulanan RSA hastalarında, ameliyat sonrası
RSA açısının asimetrik inferior oyma tekniği ile 0-10 ° arasında tutulmasıyla tatmin edici klinik sonuçlar elde edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Ters omuz artroplastisi; Ters omuz artroplasti açısı;
Manşet yırtığı artropatisi, Glenoid eğim, Asimetrik oyma

Sonuçlar: Bu çalışmada elde edilen bulgular neticesinde anterior omuz
instabilitesinde seçilmiş olgularda artroskopik Bankart tamirinin uzun
dönemde hasta memnuniyeti yüksek, iyi fonksiyonel sonuç sağlayan,
etkin bir yöntem olduğu değerlendirilmiştir. Fakat uzun dönemde yüksek oranda osteoartrit gelişimiyle karşılaşılmıştır. Bununla beraber bu
durumun klinik üzerine olumsuz etkisi gözlenmemiştir.
Anahtar Kelimeler: Artroskopi, Bankart, İnstabilite, Osteoartrit
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COVID-19 Salgını Türkiye’de Omuz ve Dirsek Cerrahisi Pratiğini
Nasıl Etkiledi?

Hill-Sachs Remplissage Teknikleri Fonksiyonel ve Radyolojik
Sonuçlarda Önemli mi?

Olgar Birsel, İlker Eren, Mehmet Demirhan

Anil Pulatkan1, Mehmet Kapicioglu1, Mustafa Massai2, Sercan Akpinar3, Kerem Bilsel1

Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı,
İstanbul

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Istanbul, Turkey
Moi Country Referral Hospital, Voi, Kenya
3
Adana Medline Hastanesi, Istanbul, Turkey
1

2

Giriş: 2019 yılının Aralık ayında Çin’de başlayıp tüm dünyaya yayılan
yeni tip koronavirüse bağlı ağır solunum yetersizliği sendromu, tüm
ülkelerde başta sağlık hizmetleri olmak üzere birçok sosyal yapıyı derinden sarstı. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü tarihten bu yana sağlık
alanında işgücü ve kaynakların neredeyse tamamının virüsle mücadeleye yönlendirildiğini görüyoruz. Bu anketin oluşturulmasındaki temel
amaç, tıbbın her alanında değişen öncelikler sıralamasının, omuz ve
dirsek cerrahisi pratiğinde nasıl biçimlendiğini ortaya koymaktır. Eski
koşullarımıza yeniden kavuşana dek, ‘yeni normal’imizi tanımlamak ve
bu kısıtlı süreci en az zararla atlatabilmek için uzmanlık alanımızdaki
tüm deneyimi bir araya toplama gereksinimi, çalışmamızın asıl hedefidir.

Amaç: Remplissage prosedürü eklem içi Hill-Sachs defektini eklem dışına çevirerek angaje olmasını önler. Bu prosedür artroskopik yaklaşımı sebebiyle azalmış ameliyat süresi, iyi fonksiyonel sonucu, daha kısa
rehabilitasyon süresi ve kemik greftleme ile ilişkili komplikasyonlardan
kaçınılabilmesi ile ön plana çıkmıştır. Remplissage prosedüründe mattress dikişi ve double-pulley tekniği dahil olmak üzere farklı yöntemler
vardır. Bu çalışmanın amacı Hill-Sachs Remplissage prosedüründe iki
ankor ile yapılan double-pulley ve tek ankor ile yapılan mattress dikiş
tekniklerinin fonksiyonel ve radyolojik sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Bu iki merkezli retrospektif karşılaştırmalı çalışma 20122017 yılları arasında kronik ön omuz instabilitesi nedeniyle Remplissage prosedürü ile birlikte artroskopik Bankart onarımı yapılan hastalarda
uygulandı. Hastaların demografik verileri, ameliyat öncesi ve sonrası
takip süreleri, spor yapma ve hipermobilite durumları, İnstabilite Ciddiyeti Skorları (ISIS), Sugaya endeksleri, Hill-Sachs defektleri, ameliyat
öncesi çıkık sayıları, artroskopik Calandra dereceleri, ameliyat sonrası
son kontrolde her iki omuzun eklem hareket açıklıkları (ROM), Rowe,
Walch-Duplay, Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahlarının (ASES) fonksiyonel skorları ve Manyetik Rezonans Görüntüsü’ne (MRG) göre Remplissage Dolum Endeksi Skorları (FISOR) bağımsız gözlemciler tarafınca
değerlendirildi.

Yöntem: Ülkemizde korunma önlemlerinin en üst düzeyde uygulanmakta olduğu 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında, Türk Omuz ve Dirsek
Cerrahisi Derneği (ODCD) üyelerinin tamamına, kimlikleri saklı kalarak
çevrimiçi doldurabilecekleri 25 sorudan oluşan bir anket gönderildi. Katılımcılarla önce elektronik posta yöntemiyle, ulaşılamaması halinde ise
telefonla iletişim kuruldu. Anketin oluşturulması ve yanıtların istatistiksel analizinde, web tabanlı güvenilir bir uygulamadan (SurveyMonkey
Inc, SanMateo, CA, USA) yararlanıldı.
Bulgular: Anketin iletildiği 125 üyenin 87’si (%69) katılım sağladı. Katılımcıların ortalama 13,9 yıldır omuz dirsek cerrahisi ile ilgilendiği
kaydedildi. Üyelerin %84,8’inin çalıştığı kurum pandemi hastanesi ilan
edilmiş, %27,5’i Covid19 poliklinik veya servis görevi üstlenmişti. Katılımcılar poliklinik ve ameliyat yoğunluklarının %75’den fazla azaldığını,
%90,3’ü ise yalnızca acil vaka opere ettiğini belirtti. %70,5 yanıtta subakromial steroid uygulamasının sürdürüldüğü görüldü. Üyelerin yarısının tele-tıp hizmeti verdiği ve %72,3’ünün Whatsapp uygulamasını
kullandığı kaydedildi. Kişisel korunma ekipmanları arasında poliklinik ve
serviste en sık kullanılanın cerrahi maske (%73,5), eldiven (%47,1) ve
N95 maske (%36,7); ameliyathanede ise koruyucu gözlük (%76,9), N95
maske (%64,1) ve siper (%38,4) olduğu görüldü. Katılımcıların %56,4’sı,
ameliyathanede asistan sayısını azaltarak önlem aldı. Olası medikolegal sorunlara karşı katılımcıların %67’si elektif cerrahileri ertelediğini,
%41,1’i ise Covid19 içerikli yeni onam oluşturduğunu bildirdi.

Bulgular: Ortalama yaşı 29.5±6.8 olan, çift ankor ile double-pulley
(n=18, Grup ÇA) ve tek ankor ile mattress dikiş tekniği (n=20, Grup TA)
kullanılarak Hill-Sachs Remplissage prosedürü uygulanan 34 hasta çalışmaya dahil edildi. Gruplar arasında ameliyat öncesi (p=0.642) ve sonrası takip süresi (p=0.46), Sugaya endeksi (p=0.426), Hill-sachs lezyonunun radyolojik (p=0.857) ve artroskopik ölçümü (p=0.633), ISIS skoru
(p=0.099), spor yapma (p=0.395), hipermobilite durumları (p=0.687)
ve Rowe fonksiyonel skoru (p=0.063) açısından anlamlı farklılık yoktu.
Son takipte Walch-Duplay (p=0.03), ASES (p=0.048) fonksiyonel skorları
ve FISOR (p=0.048) bakımından ÇA grubu lehine; nötral pozisyonda dış
rotasyon (p=0.038) ve 90° abduksiyonda dış rotasyonda ise (p=0.033)
TA grubu lehine anlamlı farklılık mevcuttu.
Sonuç: Remplissage prosedüründe double-pulley tekniği, lezyonun
daha az instabilite ile daha iyi doldurulmasını sağlar, ancak mattress
dikiş tekniğine kıyasla omuz dış rotasyonunu sınırlar.

Çıkarımlar: Çalışmamızda ODCD derneği veritabanı kullanılarak sonuçların tüm Türkiye’yi temsil etmesi sağlanmıştır. Covid-19 salgını
omuz ve dirsek cerrahisi pratiğini derinden etkilemiştir. Katılımcıların
%90’dan fazlasının elektif cerrahi uygulamaları durdurduğu, ancak olgu
örnekleri üzerinden elektif cerrahi tanımının büyük oranda değişkenlik gösterdiği saptandı. Ortopedi ve travmatolojinin görece dar bir özel
alanında çalışan hekimler arasında dahi yaklaşım birliğinin sağlanamaması, katılımcıların %75’inin de desteklediği üzere, kanıta dayalı ortak
algoritma gereksinimini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Double-pulley, Hill-Sachs, Mattress dikiş, Remplissage, Teknik

Anahtar Kelimeler: Covid-19, omuz ve dirsek cerrahisi, anket, elektif,
algoritma
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Tamir teknikleri

Hastaların demografik özellikleri ve sonuçları

A)Defektin ortasına bir adet çift yüklü ankor yerleştirilmesi ve mattress dikiş tekniği ile onarım öncesi ipler ile dörtgen şeklinin oluşturulması, B)Double-pulley tekniğinde iki
adet tek yüklü ankorun kıkırdağın bitişiğine yerleştirilmesi
Tamir Tekniklerinin Radyolojik Sonuçları

Remplissage prosedürü sonrası son poliklinik kontrolüne
ait MRG’de (A) tek ankor ile yapılan mattress dikişi ve (B)
çift ankor ile yapılan double-pulley tekniği sonucu mükemmel dolumun saptanması

Grup TA
n=20

Grup ÇA
n= 18

p-değeri

Cinsiyet (Erkek/Kadın)

19 / 1

14 / 4

0.17a

Yaş (Yıl)

29 ± 7

30 ± 7

0.963b

Taraf (Sağ/Sol)

13 / 7

15 / 3

0.278a

Dominantlık Durumu
(Dominant / Non-dominant)

12 / 8

11 / 7

0.944a

Ameliyat öncesi takip
süresi (Ay)

15 ± 8

14 ± 8

0.642b

Ameliyat öncesi çıkık
sayısı

4 (2-8)

3 (2-6)

0.141c

ISIS Skoru

4 (2-5)

4 (3-5)

0.099c

Hipermobilite (%)

15

22

0.687a

Sportif Aktivite (%)

10

22

0.395a

Sugaya Endeksi

10 (5-13)

10 (5-13)

0.426c

Hill-Sachs Defektinin
13 (11-15)
Radyolojik Ölçümü (%)

13 (11-17)

0.857c

Calandra Derecesi

3 (2-3)

3 (2-3)

0.633c

Bankart cerrahisinde
Kullanılan Ankor sayısı
(Adet)

2 (2-2)

2 (2-3)

0.251c

Ameliyat sonrası takip
süresi (Ay)

47 (28-65)

39 (30-56)

0.46c

Öne Fleksiyon Kaybı (˚) 0 (0-30)

0 (0-5)

0.276c

Nötral Pozisyonda ER
Kaybı (˚)

10 (5-15)

10 (10-15)

0.038c

90˚ Abduksiyonda ER
Kaybı (˚)

10 (5-15)

10 (5-15)

0.033c

İR Kaybı

0 (0-2)

0 (0-0)

0.303c

Rowe Skoru

90 (80-95)

90 (80-95)

0.063c

Walch-Duplay Skoru

90 (65-95)

92.5 (80-95)

0.03c

ASES Skoru

90 (85-95)

90 (85-95)

0.048c

FISOR Derecesi

6 (3-8)

7 (3-8)

0.048c

Nüks (%)

%5

%11

0.595a

ASES, Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahları; ÇA, Çift Ankor; ER, Eksternal rotasyon; FISOR, Remplissage Dolum
Endeksi Skoru; İR, İnternal rotasyon; ISIS, İnstabilite Ciddiyeti Skoru; TA, Tek Ankor a:Fisher’s Exact Testi, b:T-testi,c:
Mann-Whitney U Testi

29

1. SANAL OMUZ VE DİRSEK
CERRAHİSİ KONGRESİ
14-15 Kasım 2020
“Omuz Omuza”

Remplissage Dolum Endeksi Skorlarının (FISOR) sonuçları açısından grupların karşılaştırılması
Dolum derecesi

Grup TA

Grup ÇA

FISOR 0 (Yok)

-

-

FISOR 1-2 (Yetersiz)

-

-

FISOR 3-4 (Orta)

2/20 (%10)

1/18 (%6)

FISOR 5-6 (İyi)

13/20 (%65)

6/18 (%33)

FISOR 7-8 (Mükemmel)

5/20 (%25)

11/18 (%61)

manşet yırtığı için etkilidir; ancak TCR, ISR’den önemli ölçüde üstün biyomekanik ve histolojik özellikler sağlar.
Anahtar Kelimeler: Bursal taraf yırtık, İn situ tamir, Kısmi kalınlıktaki
rotator manşet yırtığı, Tam kat yırtığa çevirme ve tamir

Çalışmanın süreç şeması

FISOR, Remplissage Dolum Endeksi Skoru

[S-51]
Bursal Taraf Kısmi Kalınlıktaki Rotator Manşet Yırtıklarında
Tam Kat Yırtığa Çevirme ve Tamir ile İn Situ Tamir Metotlarının Karşılaştırılması: Hayvan Modelinde Biyomekanik ve Histolojik Çalışma
Anil Pulatkan1, Wasim Anwar2, Omer Ayik3, Ergun Bozdag4, Ayse Nur
Yildirim5, Mehmet Kapicioglu1, İbrahim Tuncay1, Kerem Bilsel1

Çalışmanın süreç şeması

Department of Orthopedics and Traumatology, Bezmialem Vakif
University School of Medicine, Fatih, Istanbul, Turkey
2
FCPS Department of Orthopaedic, Medical Teaching Institute,
Hayatabad Medical Complex, Peshawar, Pakistan
3
Department of Orthopaedics and Traumatology, Fatih, Istanbul
University Medical Faculty, School of Medicine, Istanbul, Turkey
4
Biomechanics Laboratory, Department of Mechanical Engineering,
Istanbul Technical University, Taksim, Istanbul, Turkey
5
Department of Pathology, Medeniyet University Goztepe Research
and Training Hospital, Istanbul, Turkey

Yırtık modelinin oluşturulması

1

Biseps tendonunun eksplorasyonu, (B) Supraspinatus
tendonunun kalınlığının gözlenmesi, (C) Bursal taraf
kısmi kalınlıkta supraspinatus yırtığının oluşturulması, (D)
Spontan iyileşmeyi engellemek amacıyla Penrose drenle
kaplanması. Kuzeybatı ok işareti ile biseps tendonu,
yıldız işareti ile tuberculum majus, sağ ok işareti ile de
supraspinatus tendonunun intakt yarısı gösterilmiştir.

Amaç: Bursal taraf kısmi kalınlıktaki rotator manşet yırtıklarının (PTRCT) tedavisinde tam kat yırtığa çevirme ve tamir (TCR) ile in situ tamir
(ISR) yöntemi yaygın olarak kullanılmaktadır. Her iki tamir yöntemi ile
de olumlu sonuçlar gösterilmiş olmasına karşın üstün olan yöntem açısından tartışmalar sürmektedir. Çalışmanın amacı tavşan modelinde bu
iki metodun histolojik ve biyomekanik sonuçlarını karşılaştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Bu deneysel çalışmada 27 tavşanın toplam 54 omuzu
kullanıldı. Çalışmanın başında intakt tendon kontrol grubunu test etmek için 7 tavşan sakrifiye edildi. 20 tavşanın her iki omuzunda kronik
bursal taraf kısmi kalınlıkta rotator manşet yırtık modeli oluşturuldu
ve kısmi yırtık tendon kontrol grubunu biyomekanik açıdan test etmek
amacıyla 5 tavşan sakrifiye edildi. Geriye kalan 15 tavşanın her iki omuzundaki yırtıklar 8 hafta sonra onarıldı. Sağ omuzdaki yırtıklar TCR, sol
omuzdaki yırtıklar ise ISR metodu ile onarıldı. Bütün tavşanlar tamirden 8 hafta sonra sakrifiye edildi. Tendonlar hasar yükü, doğrusal rijitlik
ve deplasman açısından biyomekanik olarak test edildi. Tendon-kemik
iyileşmesinin histolojik değerlendirilmesi modifiye Watkins skoru ile
yapıldı.
Bulgular: Makroskopik olarak bütün tamir edilen tendonların iyileştiği ve tuberkulum majusa sabitlendiği görüldü. TCR grubunun
(140.4±13.8N) hasar yükünün ISR grubundan (108.1±16.6N) daha
fazla olduğu saptandı (p=0.001). TCR grubunun 23.5 (22-27) modifiye
Watkins skorunun ISR grubuna 19.5 (16-22) göre daha yüksek olduğu
görüldü (p=0.009). Gruplar arasında doğrusal rijitlik açısından anlamlı
farklılık bulunamadı (p=0.62).
Sonuç: Her iki onarım tekniği de bursal taraf kısmi kalınlıktaki rotator
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Grupların histolojik sonuçlar açısından karşılaştırılması
p Değeri1

TCR vs ISR2

TCR vs ITCG2

ISR vs
ITCG2

Modifiye
Watkins
Skoru

Intrinsic tendinopathy of the rotator cuff is associated with
serum thiol/disulfide hemostasis and oxidative status: preliminary biochemical, MRI and clinical study

0.001

0.009

0.004

0.002

Cemil Ertürk1, Gürkan Çalışkan1, Erdal Eren1, Özcan Erel2

Vaskülarite

0.006

0.08

0.14

0.001

Hücre
Yoğunluğu

0.059

Paralel
Dizilimli Lif

0.008

0.014

0.269

0.007

Kollajen
Devamlılığı

0.16

Fibrokıkırdak
Doku

0.006

0.598

0.005

0.006

Tidemark
Oluşumu

0.013

0.336

0.006

0.019

Fibrosit

0.005

0.338

0.021

0.001

Paralel
Dizilimli
Hücre

0.002

0.03

0.019

0.002

Büyük Çaplı
Lif

0.003

0.336

0.006

0.002

TendonKemik Geçiş
Bölgesi

0.031

0.083

0.317

0.021

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kanuni Sultan Süleyman SUAM,
Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı,
Ankara.

1

Background: The etiopathogenesis of rotator cuff tendinopathy (RCT) is
still not fully explained. In previous limited in vitro studies, it has been
shown that oxidative stress may be associated with the pathogenesis
of RCT. However, the association between thiol/disulfide hemostasis
(TDH) and oxidative stress in patients with RCT is unknown, and we
believe that, if there is an association between serum TDH, and total
oxidant and antioxidant parameters may be a biomarker for follow-up
in RCT. Therefore, we investigated TDH and oxidative status in patients
with RCT and evaluate their relationship with radiological and clinical
parameters.
Materials-Methods: The study population comprised 88 patients with
RCT and 86 healthy volunteers. Patients with RCT were divided into
three subgroups according to the MRI grading. In addition, each patient was clinically evaluated by the Western Ontario Rotator Cuff Index (WORC). TDH was assessed by measuring with a new colorimetric
method. Furthermore, the oxidative stress was indirectly measured by
serum total oxidant status (TOS), oxidative stress index (OSI) and total
antioxidant capacity (TAC).

TCR: Tam kat yırtığa çevirme ve tamir, ISR: İn situ tamir,
ITCG: İntakt tendon kontrol grubu 1:Kruskal Wallis testi 2:
Bonferroni düzeltmeli anlamlılık seviyesi p< 0.016

Results: Serum disulfide levels and the other oxidative stress parameters (disulfide/native thiol ratio, disulfide/total thiol ratio, TOS, and OSI)
of the RCT group were significantly greater than those of the control
group (p<0.001 for all), whereas the anti-oxidative stress parameters (–
native thiol, native thiol/total thiol ratio and TAC) remained unchanged
(p>0.05 for all) Table I. The lowest and highest serum disulfide levels
were detected in patients with grades 1 and 3, respectively (ANOVA,
p<0.001) Figure 1. The correlation between serum disulphide level and
WORC score is shown in Figure 2. Furthermore, in a multiple regression analysis, the disulfide/natural thiol ratio (β=0=–4.886, p=0.004) and
the MRI grading (β=0.314, p=0.001) were independently associated
with the WORC score.Table II.

Biyomekanik değerlendirmelerde hasar şeklinin gruplar
arası karşılaştırılması
Grup

SS Tendonu

Tendon-Kemik Sınırı

Avülsiyon
Kırığı

ITCG

4

2

3

PTCG

6

3

-

ISR

5

3

1

TCR

5

3

1

Conclusions: We found an association between the levels of various
serum markers of oxidative injury, especially serum disulphide level,
and increasing severity of RCT. TDH seems to play a critical role in RCT,
both in the beginning, and during progression of the disease. Therefore, TDH may be a useful adjunctive indicator of the severity of RCT for
follow-up.

SS: Supraspinatus, ITCG: İntakt tendon kontrol grubu,
PTCG: Parsiyel yırtık kontrol grubu, ISR: İn situ tamir, TCR:
Tam kat yırtığa çevirme ve tamir

Keywords: Thiol, disulfide, oxidative status, rotator cuff tendinopathy,
WORC score and MRI grading
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Figure 1. Graph demonstrating that the lowest and highest mean serum disulphide levels were detected in
patients with grade 1 and grade 3, respectively (ANOVA,
p <0.001).

Native thiol/total thiol
ratio

88.7±5.37

91.8±2.79

<0.001

TOS (µmol H2O2 equiv/L)

12.93±7.23

6.14±3.77

<0.001

OSI (Arbitrary unit)

1.65±1.63

0.66±0.47

<0.001

TAC (mmol Trolox
equiv/L)

0.94±0.25

0.99±0.19

>0.05

BMI, body mass index; TOS, total oxidant status; OSI, oxidative stress index; TAC, total antioxidant capacity. *Measurements are given as the mean ± SD.
Table II. Relationship between the WORC score and clinical characteristics and laboratory parameters.

Figure 2. The correlation of serum disulphide levels with
the WORC score of rotator cuff tendinopathy.

Age (years)

Controls*
(n=86)

p-value

55.9±8.0

53.6±8.1

>0.05

Gender (M:F)

59/29

66/20

>0.05

BMI (kg/m2

28.8±3.15

29.9±5.14

>0.05

Disulphide (µmol/L)

21.06±9.97

15.11±5.24

<0.001

Native thiol (µmol/L)

335.1±50.0

341.4±51.9

>0.05

Total thiol (µmol/L)

377.2±47.8

371.6±53.6

>0.05

Disulphide/native thiol

6.56±3.59

4.50±1.66

<0.001

Disulfide/total thiol
ratio

5.63±2.69

4.08±1.40

<0.001

p value

Disulphide
(µmol/L)

0.590

<0.001

Disulfide/
natural thiol
ratio

0.567

Disulfide/
total thiol
ratio

β regression
coefficient*

p value

<0.001

-4.886

=0.004

0.569

<0.001

15.903

=0.017

Native thiol/
total thiol
ratio

–0.563

<0.001

TOS (µmol
H2O2
equiv/L)

0.329

=0.002

OSI
(arbitrary
units)

0.312

=0.003

MRI grading
of RCT

0.483

<0.001

0.314

=0.001

WORC, Western Ontario Rotator Cuff Index; TOS, total
oxidant status; OSI, oxidative stress index; TAC, total antioxidant capacity; RCT, rotatory cuff tendinopathy; MRI,
magnetic resonance imaging. *From multiple linear regression.

Table I. Demographic characteristics of the rotator cuff
disease and control groups.
Patients*
(n=88)

Spearman’s
rho
correlation
coefficient
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Resim 1

Omuz instabilitesinde başarısız Bristow cerrahisi sonrası 25
yıllık bir olgunun revizyonu
Necip Güven, Mehmet Rauf Koç, Ulan İsmailov
yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesi ortopedi ve travmatoloji ad, van
Amaç: Glenoid kemik defektine bağlı tekrarlayan omuz instabilitesinde
korakoid kemik transferleri ilk tercih edilen yöntemlerden biridir. Bristow prosedürü, korokoid kemik ucunun anteroinferior glenoid riminin
geniletilerek omuz ekleminin stabilitesine katkı sağlamak için kullanılan
bir tekniktir. Yapılan cerrahinin başarısız olması sonrası hastanın 25 yıl
boyunca bu şekilde yaşaması ve sonrasında yapılan revizyon cerrahisi
nedeni ile bu vakayı sunmayı amaçladık.
Yöntem: Kırkbeş yaşında erkek hasta, yaklaşık 25 yıl önce İran’da sol
habitüel omuz eklemi çıkığı nedeni ile açık korakoid kemik transferi
(Bristow) yapılmış. Yapılan ameliyat sonrası omuz çıkığı şikayeti devam
etmiş. Hastanın istemsiz olarak tekrarlayan omuz çıkığının neredeyse
her gün olması ve çalışmasını engelleyecek düzeyde olması nedeni ile
polikliniğimize başvurmuş. Hastanın yapılan muayenesinde sol üst ektremitede nörovasküler defisiti yoktu. Omuz eklem hareketleri tamdı.
Omuz korkutma pozitifti. Hastanın yapılan tetkiklerinde glenoid anteriorunda geniş kemik defekti, glenoid anteroinferiorunda eklem seviyesinin aşağısında kemik transferi olarak yerleştirilmiş ve 1 adet vida
ile tespit edilmiş korakoid kemik grefti konulduğu görüldü. Hastanın
tekrarlayan omuz çıkığının, uygun şekilde yapılmayan kemik transferinin omuz stabilitesine katkı sağlamadığı ve glenoid kemik yetersizliğinin
devam etmesine bağlı olduğu düşünüldü. Hastaya Eden-Hybinette tekniği olarak tanımlanmış iliak kanat kemik transferi yapılması planlandı.

Uygun yerleştirilmemiş korakoid kemik greftinin intraop
görüntüsü
Resim 2

Bulgular: Hastanın sol omuzuna eski korakoaksiller insizyon üzerinden
girildi, subskapularis kası kaldırıldıktan sonra, eklem kapsülünde defekt
olduğu ve labrumun olmadığı, eklemde erken dönme osteoartritik değişikliklerin olduğu, preop görüntülemede olduğu gibi korakoid kemik
greftinin eklem seviyesinin aşağısında ve uygun olmayan bir pozisyonda konulduğu görüldü. Tespit vidası ve korakoid kemik parçası çıkarıldı. Glenoid anteriyor kenarı hazırlandı. iliak kanattan alınan 3x2 cm’lik
greft parçası eklemde basamaklanma olmayacak şekilde yerleştirilip 2
adet kanüle vida ile tespit yapıldı. Eklem kapsülü ve subskapularis kası
onarıldı. Operasyon sonrası tüm eklem hareketleri boyunca instabilite
bulgusuna rastlanmadı.
Çıkarımlar: Glenoid kemik yetmezliklerinde korakoid kemik transferleri
ile yüz güldürücü sonuçlar alınabilmektedir, ancak vakamızda olduğu
gibi uygun yapılmayan cerrahilerde başarısız sonuçlara yol açabilmektedir. Glenohumeral eklem uyumunu sağlamak için otogreft ve allogreft kemik dokusu kullanılarak birçok farklı cerrahi tedavi korakoid kemik transferine alternatif olarak tariflenmiştir. İliak kanat serbest kemik
transferi (Eden-Hybinette tekniği) özellikle revizyon vakalarda kullanılabilecek güvenli ve başarılı bir teknik olarak kullanılabilir.

İliak kanat rekonstrüksiyonu sonrası postop BT görüntüsü

Anahtar Kelimeler: Eden-Hypnette, omuz instabilitesi, revziyon Bristow
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Şekil 1

Omuz Ekleminin Sinovyal Non-Langerhans Hücreli Histiositozu: Vaka Sunumu ve Literatür Değerlendirmesi
Rıza Mert Çetik, Gazi Huri
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı
Amaç: Çalışmamız, sağ omuz ekleminde yerleşen ve pigmente villonodüler sinoviti (PVNS) taklit eden bir sinovyal non-Langerhans hücreli
histiositoz vakasını sunmaktadır. Omuz eklemi ile ilgilenen ortopedistler için, pratiklerinde dikkat etmeleri gereken noktaları belirtmektedir.
Bu vakanan PVNS olarak tedavi edilmesi, yetersiz veya yanlış bir tedavi
uygulamasına sebep olabilir. Amacımız, literatürde daha önce bildirilmemiş olan bu yeni tanıya dikkat çekmektir.
Metodlar: Çalışmamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dalı’nda yapılmıştır. Hastanın takip süresi 2 yıldır.
Sonuçlar: 24 yaşında kadın hasta, sağ omuzda ağrı ve hareket kısıtlılığı şikayetleri sebebiyle tarafımıza başvurdu. Şikayetlerinin 1 yıl önce
başlamış olduğu ve son 1 ayda günlük yaşantısını etkileyecek düzeyde şiddetlendiği öğrenildi. Fizik muayenede, hareket açıklığının belirgin şekilde azaldığı görüldü: abdüksiyon 45°, fleksiyon 45°, iç ve dış
rotasyon 30° olarak tespit edildi. Omuz direkt grafiklerinde eklem
aralığında daralma ve osteofit oluşumları gözlendi. Hareket kısıtlılığının sebebini ortaya koymak için istenen MRG tetkiki; “yaygın sinovit, sinovyal kalınlaşma/proliferasyon alanları ve 12 mm çaplı sinovyal nodül, bulgular PVNS ile uyumludur“ olarak raporlandı (Şekil 1).
Bu sonuçlarla beraber hastaya PVNS ön tanısıyla artroskopik debridman
ve sinovyal örnekleme yapıldı. Patoloji sonucu, sinovyal non-Langerhans hücreli histiositoz olarak tespit edildi (Şekil 2). Bu sonucun ışığında
hasta, onkoloji bölümüne konsülte edildi. İstenen PET ve beyin MRG tetkiklerinin normal sonuçlanması sebebiyle, ek tedaviye gerek görülmedi.
Postoperatif 1. aydan itibaren hastanın ağrısının tamamen gerilediği ve
hareket açıklığının geri kazanıldığı görüldü.

Kontrastlı (gadolinium) T2 sekanslı MRG: sinovit ve kapsüller kalınlaşma, PVNS ile uyumlu.
Şekil 2

Sonuç: Histiositik neoplaziler, ortopedik cerrahi pratiğinde oldukça nadir görülmektedir ve büyük çoğunluğu Langerhans hücreli histiositoz
alt grubuna aittir. Bizim vakamız, tek eklemi etkilemesi ve farklı bir alt
gruba ait olması dolayısıyla özgündür ve literatürde daha önce bu şekilde bir vaka bildirilmemiştir.
Omuz cerrahisi yapan ortopedistler için, bu tanı konusunda bir farkındalık oluşmalı ve PVNS ile ayırıcı tanıda yer aldığı bilinmelidir, gerekli
durumda dokudan uygun örnekler alınmalı ve tedavi yönlendirilmelidir.

Histiositik hücreler ve dağınık lenfositler (H&E, x460).

Anahtar Kelimeler: omuz, histiositoz, non-Langerhans hücreli histiositoz, sinovit, PVNS
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yapılmıştır. 2 adet K-teli ile AC eklem tespit edilmiştır. 2. Hafta kontrolünde hasta cilt dışında bulunan tel uçlarından rahatsız olduğu ve tel
dibi reaksiyonu geliştiği için poliklinikte pin dibi debridmanı yapılmış,
tel uçları kısaltılarak cilt altına alınmış. Ameliyattan 38 gün sonra boyun
hareketleri ile artan omuz ve kol bölgesine yayılan uyuşma şikayetleri
başlayan hasta, boyundan göğüse doğru yayılan şiddetli ağrı nedeniyle acil servise başvurmuş. Acil serviste akut miyokard enfarktüsü (MI)
ve pulmoner emboli ön tanısıyla EKG, troponin, rutin biyokimya, hemogram tetkikleri yapılmış ve normal olarak değerlendirilmiş. Hastanın
ameliyat öyküsünü anlatmasıyla omuz ön-arka grafisi alınmış. Grafide
1 adet K- telinin toraksa yer değiştirdiği tespit edilmiş. Bilgisayarlı tomografide K-telinin T2-T3 arasından spinal kanala penetre olduğu görülmüştür.

Profesyonel Erkek Voleybol Sporcularının Omuz Kas Kuvveti
ile Servis Hızı arasındaki ilişkinin araştırılması
Baran Akay1, İrem Düzgün2
Halkbank Spor Kulubü, Ankara
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

1
2

Amaç: Voleybol sporunda servis önemli atak aksiyonlarından biridir.
Atılan servisin etkili olması topun hızına, havadaki akışına, servis türünün gizlenmesine ve düştüğü yere bağlıdır. Bu çalışmanın amacı profesyonel erkek voleybol sporcularının servis hızı ile omuz kas kuvvetleri
arasındaki ilişkiyi belirlemekti.

Sonuç: Özellikle omuz çevresi ameliyatlarda tespit için ‘‘K’’ teli kullanıldığında tel uçlarının bükülmesi, hastanın ameliyat sonrası dönemde
yakın radyolojik takibini ve tedavi sonunda tellerin çıkarılması önemlidir. Acil servise şiddetli göğüs ağrısı ve solunum sıkıntısı gibi şikayetle
başvuran olgularda geçmiş cerrahi öykü de sorgulanarak buna yönelik
tetkikler ve konsültasyonların istenmesi göz önünde bulundurulmalıdır.

Gereç-Yöntem: Efeler liginde forma giyen yaşları 18-36 arasında olan
20 voleybolcu (yaş:26,15±5,3; VKİ:23,42±3,4) dahil edildi. Tüm sporcuların omuz internal ve eksternal rotasyon konsantrik kas kuvveti Isomed
2000 (D. & R. Ferstl GmbH, Hemau, Germany) izokinetik cihazı ile 60°/
sn ve 300°/sn hızlarda değerlendirildi. Oyun sırasında tercih ettiği servis
şekli göz önünde bulundurulmaksızın, 10 smaç servis atmaları istendi.
Smaç servis hızı ölçümleri BALL COACH RADAR™ (MODEL PR1000-BC)
cihazı ile yapıldı. Servis hızı ortalamaları ile omuz kas kuvveti arasındaki
ilişki Pearson korelasyon testi ile analiz edildi.

Anahtar Kelimeler: K-teli, Akromiyoklavikuler eklem, İmplant migrasyonu, Spinal kanal

Figür 1

Sonuçlar: 300°/sn ve 60°/sn omuz internal rotatör kuvvetleri ile servis
hızı ortalamaları arasında orta kolerasyon vardı (Sırasıyla, p: 0.01 r300i:
0,65 ve p: 0.05 r60i:0,53). 300°/sn ve 60°/sn omuz eksternal rotatör
kuvvetleri ile servis hızı ortalamaları arasında zayıf kolerasyon vardı (Sırasıyla p: 0.05 r300e:0,37 ve p: 0.05 r60e:0,41).
Tartışma: Yüksek hız smaç servisin etkinliği etkileyen en önemli kriterlerden biridir. Smaç servis etkinliğini arttırmak isteyen sporcuların
omuz iç rotatör kaslarını kuvvetlendirmeleri servis hızlarının artmasını
sağlayabilir. 300°/sn’deki ölçümde kuvvetin yanında endurans da ölçülmektedir. Tekrar sayısı yüksek olan voleybol sporunda bu açısal hızdaki
korelasyonun yüksek olmasını enduransın etkisinden kaynaklandığını
düşünmekteyiz.
Anahtar Kelimeler: Kuvvet, Omuz, Servis, Voleybol
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postop grafi

Akromiyoklavikuler eklem çıkığı cerrahisi sonrası spinal kanala K-teli migrasyonu: Vaka sunumu

Figür 2

Sinan Kılıç1, Mehmet Soyarslan2, Mehmet Kerem Canbora2, Ahmet
Fatih Parmaksızoğlu2
Dr. Nazif Bağrıaçık Kadıköy Hastanesi
Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D

1

2

Giriş: Akromiyoklavikuler(AC) eklem çıkıklarının tedavisinde K- telleri
tek başlarına ya da diğer tekniklerle kombine olarak kullanılabilmektedirler. K-telleri ile tedavinin çeşitli komplikasyonları tanımlanmıştır. Pin
dibi enfeksiyonu, osteomiyelit, redüksiyon kaybı tel migrasyonu bunlardan bazılarıdır. K-teli, nadiren spinal kanala penetre olarak bu bölgedeki nörovasküler yapıların yaralanmasına da sebep olabilir.
Vaka Sunumu: 44 yaşında kuaför olarak çalışan erkek hastada sol omuzu üzerine düşme sonrası Rockwood tip 3 AC eklem yaralanması tespit
edilmiştir. Açık redüksiyon sonrası askı yöntemi ile AC eklem bağ tamiri

Postop2
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Şekil 1a, b: Ameliyat öncesi radyolojik görüntüleri

Nadir görülen pediatrik skapula kırığında, cerrahi tedavi sonrası klinik ve fonksiyonel sonuçları: Olgu sunumu
Fatih Doğar, Ahmet Temiz, Duran Topak, Ökkeş Bilal
K.S.Ü Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
Giriş-Amaç: Skapula kırıkları, tüm iskelet sistemi yaralanmalarının%
1’ini oluşturan nadir kırıklardır. Genellikle yüksek enerjili travmalardan
sonra oluşur ve bu kırıklara eşlik eden major yaralanmaların oranı yüksektir. Bu nedenle ilk muayenede bazı kırıklar gözden kaçabilir. Genelikle konservatif takip edilen skapula kırıklarında, cerrahi tedavi özellikle
eklem içi kırıklar, humerus baş subluksasyonu ile ilişkili glenoid kırıkları
veya skapular boynun stabil olmayan kırıklarında endikedir. Bu çalışmamızda, araç içi trafik kazasından sonra gelişen, omuz eklemi yapısını
bozan ve glenoide uzanan sağ skapula kırığına, açık redüksiyon - plak
vida fiksasyon yöntemi ile tedavi ettğimiz13 yaşında erkek hastamızı
sunuyoruz.

1a: Ameliyat öncesi sağ skapula A-P grafisi 1b: Ameliyat
öncesi sağ skapula bilgisayarlı tomografi görüntüsü
Şekil 2a, b, c: Ameliyat sırasında ve ameliyat sonrası
görüntüleri

Olgu: 13 yaşında erkek hasta, araç içi trafik kazası sonrası acil servisimize başvurdu, fizik muayene ve görüntülemelerden sonra, (Düz grafi
ve bilgisayarlı tomografi), sağ skapulada glenoide uzanan kırık, kaburga
kırıkları ve hemo-pnömotoraks olduğu tespit edildi (Şekil la, b ). Hastanın fizik muayenesinde sağ omuz hareketleri ağrılı ve kısıtlı idi, damar
ve sinir yaralanması yoktu. Fizik muayene ve görüntülemeden sonra
hastaya ameliyat önerildi, ailesinden cerrahi onam alındı. Hasta prone
pozisyonuna alındı. Yapılan judet insizyonla deltoid ve infraspinatus kas
lifleri eksplore edilip, kırık hattı ortaya konuldu. Redüksiyon sağlandıktan sonra, glenoid ininferioruna uzanan plak ile kilitli-kortikal vidalar
kullanılarak kırık fiksasyonu sağlandı. Serum fizyolojik ile yıkandıktan
sonra cilt, cilt altı ve kas dokuları usulüne uygun kapatıldı. Floroskopi
yardımıyla kırık fiksasyonunun görüntüsü alındı. Hasta 3 hafta boyunca bandajla takip edildikten sonra pasif ve aktif egzersizlere başlandı.
Omuz hareket açıklığı ameliyattan 6 ay sonra tam ve ağrısızdı (Şekil 2a,
b, c ).

2a: Ameliyat sırasındaki sağ skapula floroskopi görüntüsü
2b: Ameliyat sonrası sağ skaplua A-P grafisi 2c: Ameliyat
sonrası sağ omuz hareket açıklığı (ROM)

Sonuç: Skapula kırıkları çoğunlukla konservatif olarak tedavi edilmesine rağmen, anatomik olmayan dizilim üst ekstremite fonksiyonlarında
kayba neden olur. Bu nedenle skapula kırıklarında uygun dizilim, anatomik bütünlük, sıkı fiksasyon gibi prensiplerin önemi ve uygulaması
artmakta, doğru cerrahi endikasyon ve erken rehabilitasyon sonrasında
tatmin edici sonuçlar elde edilmektedir.

[P-06]
Dirsek ekleminde nadir görülen sinovyal kondromatozis: Olgu
sunumu
Fatih Doğar, Kadir İsmail Dere, Duran Topak, Ökkeş Bilal
K.S.Ü Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş

Anahtar Kelimeler: Skapula kırığı, pediatrik, cerrahi tedavi

Giriş-Amaç: Sinovyal kondromatozis eklem sinovyumunda metaplastik değişiklerle seyreden, eklem içi kartilajenöz kıkırdak ile karakterize
bening nodüllerin olduğu bir hastalıktır. Bu nodüller, loose body veya
sekonder kalsifkasyon ve proliferasyon şeklinde de görülebilir. Sinovyal kondromatozis yaşamın 3. ve 4. dekatlarında, erkeklerde sık görülür
ve daha çok diz ekleminde görülse de, nadir olarak kalça, ayak bileği
ve dirsek ekleminde de görülebilir. Hastalar da daha çok ağrı, şişlik ve
hareket kısıtlılığı görülür. Bu çalışmamızda kliniğimize sol dirsekte ağrı
ve hareket kısıtlılığı ile başvuran ve Kocher lateral insizyonla ile cerrahi uyguladığımız dirsek eklemindeki sinovyal kondromatozis olgumuzu
sunacağız.
Olgu: Kırk üç yaşında erkek hasta sol dirsekte hareket kısıtlılığı ve ağrı ile polikliniğimize başvurdu. Hastanın yapılan fizik mu-
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Şekil 2a,b,c,d: İntraoperatif ve ameliyat sonrası
görüntüleri

ayenesinde dirsek ekleminin fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerinde kısıtlılık vardı. Çekilen röntgen ve Manyetik Rezonans
Görüntülerinde (MRG) dirsek ekleminde daralma, hafif efüzyon ve
dirsek ekleminin anterolateral ve posteriorunda çok sayıda kondral kitlelerin olduğu görülmüştür (Şekil 1). Hastamıza dirsek ekleminde sinovyal kondromatozis ön tanısı ile operasyon planlandı ve onamları alındı.
Hastamıza rejyonel anestezi altında ve pnömotik turnike eşliğinde
Kocher lateral insizyonla ankoneus kasının anteriorundan eklem içine
ulaşılarak, en büyüğü 1*1 cm boyutunda en küçüğü 0,2*0,2 cm boyutunda olmak üzere eklem içi multiple serbest kondral fragmanlar
çıkarıltıldı. Eklem içi yıkanıp, parsiyel sinovyektomi yapıldı ve cilt- cilt
altı dokular kapatıldı. Hastanın işlem sonrası skopi görüntüleri alınarak
eklem içi loose body’lerin çıkarılıp çıkarılmadığı kontrol edildi (Şekil 2).
Alınan örnekler patolojiye gönderildi. Ayrıca işlem sonrası intraoperatif
hastanın pasif olarak eklem hareket açıklığının tam olduğu gözlemlendi. Histopatolojik inceleme sonrası sinovyal kondromatozis gelen hastaya post operatif dirsek egzersizleri gösterilip, erken hareket başlandı.
Ameliyat sonrası erken postopertif dönemde özellikle hareket kısıtlılğı,
ağrı ve şişlik şikayetlerine rastlanmadı.
Sonuç: Sinovyal kondromatozis malign dejenerasyon riskinin olması nedeni ile erken teşhisi ve tedavisi önemlidir. Cerrahi tedavide eklem içi
serbest parçaları çıkarmak ve sinovyektominin, ağrıyı azalttığı, eklem
hareket açıklığını arttırdığı ve ileriye yönelik osteoartrit riskini azalttığı
görülmüştür. Bizim vakamızda da hastamızın ağrısı azalmış ve tam eklem hareket açıklığı kazanılmıştır. Sinovyal kondromatozis muayene ve
radyolojik tetkiklerle kolaylıkla tanı konulabilen, cerrahi tedavi sonrası
iyi bir fizik tedavi egzersizleri ile başta ağrı ve eklem hareket kısıtlığı
olmak üzere şikayetlerinin düzeldiği, dirsek ekleminde nadir görülen
benign sinovyal hastalıktır.
Anahtar Kelimeler: Sinovyal kondromatozis, dirsek eklemi, eklem içi
loose body

[P-07]

Şekil 1 a,b,c:Ameliyat öncesi sol dirsek röntgenleri ve
MR görüntüsü

Tüberkülüm Majus Ödemi ile D Vitamini Düzeyleri Arasında
İlişki Var Mıdır?
Mustafa Özer1, Numan Duman1, Haluk Yaka1, Veysel Başbuğ2, Faik
Türkmen1, Burkay Kutluhan Kaçıra1
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi,Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dalı,Konya
2
Anamur Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dalı,Mersin

1

Giriş-Amaç: D vitamini eksikliğinin yaygın kas ve kemik ağrısına sebep
olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada izole tüberkülüm majus ödemi olan
hastalardaki d vitamini düzeylerinin omuz ağrısının etyolojisindeki rolünün araştırılması amaçlamıştır.
Yöntem: Çalışmamızda, 2016-2018 yılları arasında N.E.Ü. Meram Tıp
Fakültesi Ortopedi polikliniğine izole omuz ağrısı ile başvuran hastalar;
fizik muayene, direkt grafi ve omuz MRG ile değerlendirilmiştir. İzole
tüberkülüm majus ödemi saptanıp ek patolojisi olmayan 37 hastanın
d vitamini düzeylerine bakılarak, ödeme yol açan mekanizma (spontan/dejeneratif veya travmatik) ve meslekleri sorularak ilgili veri tabanı
oluşturuldu. D vitamin eksikliği ve yetersizliği tespit edilen hastalara
d vitamini replasmanı yapıldı. D vitamini eksikliği ve yetersizliği olan
hastalar 24 ay süresince takip edildi. Hastalara tedavi öncesi ve tedavi
sonrası olmak üzere iki kez constant skorlaması yapıldı.
Bulgular: Hastaların 51,4’ü (19) erkek %48,6’sı (18) kadındı. Yaş ortalamaları 49,70±13,01 (29-73) idi. Hastaların %65,2’sinde spontan/de-
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jeneratif, %34,8’inde ise travmatik tüberkül ödemi meydana gelmişti.
29 hastada (%78,4) d vitamin eksikliği, 5 hastada (%13,5) d vitamin yetersizliği ve 3 hastada (%8,1) ise d vitamin düzeyinin yeterli olduğu saptandı. D vitamini eksikliği ve yetersizliği olan hastaların replasman öncesi constant skorları ortalaması 63,07±6,46 (53-70), replasman sonrası
hesaplanan constant skorlarının ortalaması 90,02±9,24 (76-100) olarak
hesaplandı. Replasman öncesindeki constant skorlarına göre %43’lük
bir artış gösterdiği tespit edildi.

repairs was not significantly different than open repairs (P
=.831). Pain according to a visual analog scale improved from
5.5 (range, 4.6-6.4) preoperatively to 1.3 (range, 0.5-2.3) postoperatively.
Conclusion: RCR among patients 70 years old shows high clinical success rates with good outcomes and overall excellent pain
relief. Although patients in this age group have a high potential for retear or persistent defects on imaging studies, RCR offers
a joint-preserving option with significant functional and clinical improvement for the appropriately indicated patient.

Sonuç: Çalışmamızda izole tüberkülüm majus ödemi olan hastaların
%92’sinin d vitamin seviyelerinin düşük veya yetersiz olduğu saptanmıştır. D vitamini replasmanı yapılan hastaların omuz ağrısı şikayetlerinde %70 oranında azalma olduğu, eklem hareket açıklığının ve sosyal
hayata geri dönüşün hızlandığı ve ek medikal ya da cerrahi tedavi ihtiyacının büyük ölçüde azaldığı tespit edilmiştir.

Keywords: rotator cuff tear, arthroscopic repair, open repair, elderly

[P-09]

[P-08]

Biomechanical and Histopathological Analysis of a Retrieved
Dermal Allograft After Superior Capsule Reconstruction: A
Case Report

Repair of Rotator Cuff Tears in the Elderly: Does It Make
Sense? A Systematic Review

Burak Altintas1, Alex Scibetta2, Hunter Storaci2, Lucca Lacheta2, Nicole
Anderson2, Peter Millett2

Anahtar Kelimeler: Tüberkülum Majus, D vitamini, Ödem, Omuz
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Burak Altintas1, Nicole Anderson2, Rafael Pitta2, Patrick Buckley2,
Sanjeev Bhatia3, Matthew Provencher2, Peter Millett2

2

Hospital for Special Surgery, New York
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3
Northwestern Medicine, Warrenville, Illinois

1

2

The purpose of this study was to evaluate biomechanical and histopathological results of a retrieved acellular human dermal allograft
(AHDA) after superior capsule reconstruction (SCR). A 67-year-old man
with pseudoparalysis was treated with SCR for an irreparable posterosuperior rotator cuff tear. The patient failed clinically 4.5 months postoperatively and elected to undergo reverse total shoulder arthroplasty
(RTSA). At the time of RTSA, the AHDA was harvested. Biomechanical
and histopathologic analyses were performed and compared to native grafts. Failure loads for the explanted graft and native grafts 1 and
2 were 158, 790, and 749 N, respectively. The stiffness values were
20.2, 73, and 100.5 N/mm. The displacement at failure for each graft
was 10.1, 27.9, and 17.0 mm. Hematoxylin and eosin and Masson’s
trichrome staining revealed the presence of cells in all portions of the
AHDA. The medial portion presented extensive cellular infiltration, the
middle portion moderate, and the lateral portion the least infiltration.
Although the only identifiable cells in the lateral portions were found in
pockets on the interior of the graft, cells were mainly localized on the
exterior. Postoperative cell incorporation could be found in acellular
dermal allograft after SCR. However, biomechanical properties in the
early postoperative phase were inferior compared with unimplanted
allografts.

Background: The indications and outcomes for rotator cuff repair (RCR) among patients 70 years old are not widely reported.
Many active patients in this age range desire a joint-preserving option, and several small series reported successful clinical outcomes
after RCR among patients aged 70 years.
Purpose: The purpose of this study was to systematically review the literature on the outcomes of RCR among patients 70
years old.
Study Design: Systematic review; Level of evidence, 4.
Methods: A systematic review of the literature was performed
following the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic
Reviews and Meta-Analyses) guidelines. The electronic databases of PubMed and Cochrane were used for the literature search.
The quality of the included studies was evaluated according to
the Coleman Methodology Score. Studies in English evaluating
repair of full-thickness rotator cuff tears among patients aged 70 years
were included.
Results: Eleven studies were reviewed, including 680 patients
(694 shoulders) who were treated with arthroscopic and/or open
RCR with a mean follow-up of 24.2 months (range, 12-40.8 months). Forty patients were lost to follow-up, leaving 654 shoulders
with outcome data. This age group demonstrated a significant
increase in clinical and functional outcomes after RCR with high
satisfaction. American Shoulder and Elbow Surgeons scores
showed an improvement from 44.2 (range, 35.4-56) preoperatively
to 87.9 (range, 84-90.3) postoperatively, while Constant scores
improved from 41.7 (range, 22.6-53.6) to 70.8 (range, 58.6-76).
Postoperative imaging evaluation was performed on 513 shoulders, revealing a retear rate of 27.1% (139 shoulders). There
were 45 retears after open repair and 94 after arthroscopic repair.
The difference in retear rate among patients receiving arthroscopic

Keywords: Superior capsule reconstruction, allograft, failure
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[P-10]

brakial arter eksplorasyonu

Brakial arterin spongiöz kemik içinde sıkıştığı nabız
alınamayan fakat perfüzyonun bozulmadığı suprakondiler
humerus kırıkları
Cenk Ermutlu, Bartu Sarısözen, Teoman Atıcı, Kemal Durak, Adnan
Çakar
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD
Amaç: Çocuklarda suprakondiler humerus kırıklarında (SHK) vasküler
yaralanma varlığı açık redüksiyon endikasyonudur. İlk muayenede nabızların olmaması ya da redüksiyon sonrası zayıf alınması eksplorasyon
için yeterli görülebilse de, el perfüzyonunda bozulma bulgularının beklenmesi gerektiği de öne sürülmektedir. Kendi pratiğimizde, nabız alınamamasını vasküler yaralanma işareti olarak kabul etmekte ve anterior açık redüksiyon uygulamaktayız. Bu çalışmada nabız alınamaması
sebebi ile anterior açık redüksiyon yaptığımız iki olgunun intraop bulgularını bildirerek kapalı redüksiyon denemesi esnasında ortaya çıkabilecek olası komplikasyonları ortaya koymayı planladık.
Yöntem: Bir aylık dönemde 4 (kız) ve 5 (erkek) yaşında iki çocuk Gartland tip 3 SHK sebebi ile acil servise başvurdu. Radial ve ulnar nabızlar
elle ve Dopplerle alınamayan hastalarda el perfüzyonu bozulmamıştı.
Antekubital açık redüksiyon planlandı ve kalp damar cerrahisine olası
bir girişim için haber verildi.
Bulgular: Transverse antekubital yaklaşım kullanılarak humerus distaline ulaşıldı. Brakial arterin kırığın proksimal kenarı üzerinde gerildiği,
arterin bundan sonraki kısmının ise kırığın spongiöz kemik yüzeyinin
içine sıkıştığı görüldü. Brakial arter adventisyasının takıldığı çevre spongiöz kemik ufak bir hemostatın ucuyla kazınarak serbestleştirildikten
sonra gevşetilebildi. Median sinirin de kortikal kemiğin kenarı boyunca
gerilmiş olduğu görüldü.
Serbestleştirilen nörovasküler yapılar korunarak kırık redükte edildi
ve K telleri ile sabitlendi. İlk vakada, damar bütünlüğü korumuştu ve
kısa bir beklemeden sonra nabızlar alındı. İkinci vakada, damar bütünlüğünün korunduğu görüldü, fakat ulnar ve radial nabızlar elle ya da
Dopplerle alınamadı. İntimal hasar ve arteriyal trombus tanısı kondu.
Arteriotomi sonrası 3 numara Fogarty kateter kullanılarak trombektomi
yapıldı ve akım sağlandı.
Sonuç: Bu 2 olguda da brakial arterin serbestleştirilebilmesi içine gömüldüğü spongiöz kemiğin dikkatlice kazınması ile mümkün olmuştur.
Adventisyayı serbestleştirmeden yapılacak bir redüksiyon denemesi interpoze olmuş arterin daha da hasarlanması ile sonuçlanacaktı.
Distal nabızların alınamadığı fakat el perfüzyonunun bozulmadığı SHK
olgularında, acil servisteki ilk redüksiyon denemesi son derece dikkatli
yapılmalı, distal fragmanın nörovasküler yapılar üstündeki basıyı azaltacak bir pozisyona getirilmesi hedeflenmelidir. Deplase kırığı olan bu
hastalar zaten operasyona alınacağı ve interpoze yapıların zarar görme
riski sebebiyle anatomik redüksiyon denenmemelidir. Ameliyathanede
kapalı girişim denenmeden açık redüksiyona geçilmelidir. Her iki kolona ve nörovasküler yapılara erişim imkanı sunması ve vasküler girişim
gerektiğinde genişletilebilir olması sebebi ile antekubital yaklaşım bu
vakalarda idealdir.
Anahtar Kelimeler: Brakial arter, Median sinir, Suprakondiler humerus
kırığı
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