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DAVETL‹ KONUfiMACILAR
INTERNATIONAL GUEST SPEAKERS

Davetli konuflmac›lar›m›z›n özgeçmifllerine kongre web sayfam›zdan ulaflabilirsiniz.
CV’s of International Guest Speakers can be found at  www.omuzdirsekkongresi2014.org
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Assistant Professor of Orthopaedics, Head of Sports MedicineSection,
University of Missouri-Kansas City, Staff Orthopaedic Surgeon
Truman Medical Center, Kansas City, MO, USA
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SECEC/ESSE (European Shoulderand Elbow Society)
President 2012-2014
6, viaAntonio Locatelli 20124 Milano, ITALY
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Seattle, Washington / USA
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Private Practice Nice (France), Shoulder and Elbow Surgery
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University of Würzburg / Germany

6



KONGREY‹ DESTEKLEYEN KURULUfiLAR

7

PLAT‹N SPONSOR

ALTIN SPONSOR



KONGREY‹ DESTEKLEYEN KURULUfiLAR

8

GÜMÜfi SPONSORLAR

BRONZ SPONSORLAR



W
or

ks
ho

p 
1 

/ D
ep

uy
Sy

nt
he

s 
M

ite
k

W
or

ks
ho

p 
2 

/ S
m

ith
 &

 N
ep

he
w



20 Mart 2014, Perflembe SMYRNA I SALONU

10

07.00-08.00 KAYIT

08.00-09.00 KURS 1: Omuz Artroskopisi-Temel Teknikler

Oturum Baflkan›: Ahmet Ekin

08.00-08.10 Hasta Haz›rl›¤›, Portaller, Omuzun Tan›sal Artroskopik De¤erlendirilmesi Kerem Bilsel
08.10-08.20 Ankor Seçimi ve Yerlefltirme Teknikleri, Yumuflak Dokudan Ayd›n Budeyri

Dikifl Geçirme ve Dü¤üm Teknikleri
08.20-08.30 Artroskopi de Karfl›lafl›lan Temel Lezyonlar ve Cerrahi Prensipler: ‹nstabilite Umut Akgün
08.30-08.40 Artroskopi de Karfl›lafl›lan Temel Lezyonlar ve Cerrahi Prensipler: Rotator Manflet Nuri Ayd›n
08.40-09.00 Tart›flma

09.00-09.30 AÇILIfi TÖREN‹

09.30-10.30 PANEL 1: A¤r›l› Omuz (Vaka Takdimi 10 adet)

Oturum Baflkan›: Mustafa Karahan

10.30-10.45 KAHVE MOLASI

10.45-12.15 PANEL 2: (IBRA PANEL‹) Dirsek Travmalar›nda Sorunlardan
Kaç›nma ve Komplikasyonlar›n Tedavisi

Oturum Baflkanlar›: Ak›n Çil, Ufuk Nalbanto¤lu

10.45-11.00 Essex Lopresti Yaralanmas› ve Distal Humerus K›r›klar› Kilian Wegmann
11.00-11.15 Monteggia Benzeri K›r›klar› ve Proksimal Ön Kol yaralanmasi Rainer Meffert
11.15-11.30 Radius Bafl› K›r›klar›nda Osteosentez ve Protez Komplikasyonlar› Mehmet Demirtafl
11.30-11.45 Geriatrik Distal Humerus K›r›klar›nda Karfl›lafl›lan Problemler ve Çözümleri Ak›n Çil
11.45-12.00 Post Travmatik Sert Dirsek Ak›n Çil
12.00-12.15 Tart›flma

12.15-13.30 Ö⁄LE YEME⁄‹

Workshop 1 (DepuySynthes Mitek)      D‹D‹M SALONU
Artroskopik Rotator Manflet Tamiri Mustafa Karahan

Workshop 2 (Smith & Nephew)- Integra                                                                                    KARfiIYAKA SALONU
Omuz Artroplastisinde Geliflmifl Modularite T‹TAN modüler Omuz sistemi � Jean-Marc Glasson

13.30-13.50 KONFERANS 1

Oturum Baflkan›: Selçuk Bölükbafl›
Donuk Omuz Sercan Akp›nar

13.50-14.10 KONFERANS 2

Oturum Baflkan›: Mehmet Demirtafl
Masif Rotator Manflet Y›rt›¤›n›n Artroskopik Tedavisi Joseph C. Tauro

B‹L‹MSEL PROGRAM
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14.10-14.30 KONFERANS 3

Oturum Baflkan›: Mehmet Demirhan

Aç›k Subpektoral Biceps Tenodezi (Nas›l Yap›yorum) Joseph C. Tauro
Neden Art›k Artroscopik Proksimal Biceps Tenodezi Yapm›yorum?

14.30-15.00 KAHVE MOLASI

15.00-16.15 CANLI DEMONSTRASYON

Oturum Baflkanlar›: Gary Garstmann, Mustafa Karahan
(07:00 am CST USA)

Omuz Ekleminin Ultrason ile De¤erlendirilmesi Hussein Elkousy

16.15-17.00 PANEL 3: A¤r›l› Dirsek

Oturum Baflkanlar›: Erhan Coflkunol, Muhittin fiener

16.15-16.25 Lateral Dirsek A¤r›s› Nedenleri ve Tedavisi Mustafa Herdem
16.25-16.35 Medial Dirsek A¤r›s› Nedenleri ve Tedavisi Yüksel Özkan
16.35-16.45 Distal Biseps ve Triseps Tendon Problemleri Ak›n Çil
16.45-17.00 Tart›flma

17.00-18.30 SÖZLÜ B‹LD‹R‹ 1

Oturum Baflkanlar›: Hayati Durmaz, Murat Kayalar

S1 Lateral epikondilit tedavisinde trombositten zengin plazma, otolog kan ve steroid enjeksyonunun etkinli¤inin
karfl›laflt›r›lmas›
Hüseyin Gökhan Karahan, Levent Küçük, Recep Eyceyurt, Erhan Coflkunol
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

S2 Kapsüler kontraktürün efllik etti¤i dirsek sertli¤i olgular›nda aç›k cerrahi (kolon prosedürü) sonras› tedavi 
etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
Mehmet Kap›c›o¤lu1, Onur Tunal›1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1, Mehmet Demirhan2, Hayati Durmaz1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanb›l T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2Koç Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
S3 Artroskopik cerrahi gevfletme sonras› dirsek sertli¤i olgular›n›n fonksiyonel sonuçlar›

Mehmet Kap›c›o¤lu1, Onur Tunal›1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1, Mehmet Demirhan2, Hayati Durmaz1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2Koç Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

S4 Dirsekte valgus instabilitesi olan hastalarda medial kollateral ba¤ rekonstrüksiyonu sonuçlar›m›z
Mustafa Kürklü1, Selim Türkkan1, Yalç›n Külahç›1, Nuray Can2, Arsen Arsenishvili2,�Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
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S5 Pediatrik hasta popülasyonunda akut posterior dirsek ç›k›klar›nda cerrahiye kadar geçen sürenin fonksiyonel
sonuçlar üzerine etkisi
Göksel Dikmen2, Fuat Bilgili1,�Ali Bafl3, Sefa Giray Bat›bay1, Ali Asma1, Murat fiirikçi3, Atacan Atalar1

1�‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�Ac›badem Maslak Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
3�A¤r› Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, A¤r›

�
S6 Glenohumeral eklem enjeksiyonunda anterior ve modifiye süperior portal karfl›laflt›r›lmas›

Murat Gülçek1, Muhammet Cüneyt Günay1, Ahmet Özgür Y›ld›r›m1, Özdamar Fuad Öken1, Sualp Turan1

1�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
S7 Donuk omuzda interskalen blok ve hasta kontrollü analjezi ile konservatif tedavinin sonuçlar›

Teoman At›c›1, Mehmet Tunç Mocan1, Nam›k fiahin2, Hüseyin Tufan Kaleli1
1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa
2�fievket Y›lmaz E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Bursa

�
S8 Lokal anestezik ve steroidlerin rat tendonu üzerindeki histolojik ve biyomekanik etkisi

Bar›fl Kafa1, Gökhan Çakmak1, Mehmet fiükrü fiahin1, Fatma Helvac›o¤lu2, P›nar Ayran Fidan2, Teyfik Demir3,
Ayfle Canan Yaz›c›4, ‹smail Cengiz Tuncay1, Nihan Kafa5

1�Baflkent Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dal›, Ankara
2�Baflkent Üniversitesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i Fakültesi, Ankara
4�Baflkent Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
5�Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

�
S9 Adheziv kapsülitte artroskopik rotator interval gevfletme yeterli midir?

Neslihan Aksu,�Burak Abay, Ramazan Soydan, Cengiz Kopuz, Ertu¤rul Ercan, Ayhan Nedim Kara
‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

S10 Donuk omuz hastal›¤›n›n tedavisinde artroskopik selektif kapsül gevfletmesi ve manipulasyonun fonksiyonel
sonuçlar›
Haluk Çelik1, Mustafa Faik Seçkin2, Adnan Kara1, Savafl Çamur1, fienol Akman2

1�fiiflli Etfal E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, ‹stanbul
2�‹stanbul Bilim Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

S11 Donuk omuz tedavisinde uygulanan fizik tedavi yönteminin zamanlamas› önemli mi?
Ekinci Çini S. 1, Mehmet Akdemir 2, Tan G. 1, Mustafa Özkan3, Ahmet Ekin2

1‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal›, ‹zmir
2‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

S12 Skapula kanatlaflmas›nda uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerinin de¤erlendirilmesi
Mustafa Özkan1, Mehmet Akdemir2, Ahmet Cemil Turan2, Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Ekin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir
2‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir

18.30-20.00 AÇILIfi KOKTEYL‹

B‹L‹MSEL PROGRAM
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08.00-09.00 KURS 2: Distal Humerus K›r›klar› Tedavi Yöntemleri

Oturum Baflkan›: Mahir Mahiro¤ulllar›

08.00-08.10 Anatomik Cerrahi Yaklafl›mlar Hüseyin Arel Gereli
08.10-08.20 Distal Humerus K›r›¤›nda Temel Fiksasyon Prensipleri Mahmut Kömürcü
08.20-08.30 Pediyatrik Distal Humerus K›r›klar›nda Tedavi Yöntemleri O¤uz Durakbafla
08.30-08.40 Komplikasyonlar ve Tedavisi Murat Kayalar
08.40-09.00 Tart›flma

17.00-18.30 SÖZLÜ B‹LD‹R‹ 2

Oturum Baflkanlar›: Mustafa Yel, Semih Akkaya

S13 Subakromial s›k›flma sendromunun orta dönem do¤al seyri
Sema Ertan1, Egemen Ayhan2, Mehmet Fatih Güven3, Hayrettin Kesmezacar4, Muharrem Babacan3

1�Ceylanp›nar Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, fianl›urfa
2�Liv Hospital, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
3�Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
4�‹stanbul Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul

�
S14 Rotator manflet y›rt›¤› tedavisinde artroskopik tek ve çift s›ra (transosseöz eflde¤eri) tamir tekniklerinin 

karfl›laflt›r›lmas›
Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Orhan Balta3

1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat
3�Tunceli Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Tunceli

�
S15 Rotator cuff tamirinden sonra kastaki ya¤l› dejenerasyon ve atrofi düzelir mi?

Gökmen Deniz1, Özkan Köse2, Ali Tugay3

1�Özel Batman Medicalpark Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Batman
2�Antalya E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Antalya
3�Özelbatman Medicalpark Hastanesi Radyoloji Bölümü, Batman

�
S16 Transosseöz efl de¤eri çift s›ra tamir uygulanan hastalarda ko-morbiditenin klinik sonuçlar ve tendon iyileflmesi

üzerine etkisi
Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Murat Aflç›2
1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat

S17 Biceps tenotomi ve/veya tenodezi ile onar›m yap›lan ve tenotomi ve/veya tenodez yap›lmayan rotator manflet
y›rt›¤› bulunan hastalar›n klinik sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
An›l Akceylan, Ak›n Turgut
Osmangazi Üniversitesi Ortopedi Travmatoloji Spor Hekimli¤i ve El Cerrahisi Ana Bilim Dal›, Eskiflehir

�
S18 Artroskopik rotator kaf tamiri sonras› görülen asemptomatik defektler

Murat Gülçek, Muhammet Cünety Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, Hakan T›r›n, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

13
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S19 Omuz a¤r›l› hastalarda biseps uzun bafl› lezyonlar›n›n insidans›
Mehmet ‹flyar1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Melih Malkoç1, Selami Çakmak2, Hakan Turan Çift1, Sercan Yalç›n1

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klkini¤i, ‹stanbul

�
S20 Tamiri mümkün olmayan rotator manflet y›rt›klar›nda latissimus dorsi tendon transferi

Ali Erflen1, Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ata Can Atalar1, Taha K›z›lkurt1, Mehmet Demirhan2

1�‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

S21 Radyofrekans ile subakromiyel dekompresyon s›ras›nda, ›s›t›lm›fl y›kama s›v›s› kullan›m›, subakromiyel
boflluktaki ›s›y› zararl› seviyelere ulaflt›r›r m›?
Arel Gereli1, Bar›fl Kocao¤lu1, Görkem K›yak2, Umut Akgun1, Ufuk Nalbanto¤lu1, Osman Güven2

1�Ac›badem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
2�Ac›badem Kad›köy Hastanesi, ‹stanbul�

S22 Tam kat rotator manflet y›rt›klar›n›n artroskopik tamiri: klinik sonuçlar›n de¤erlendirilmesi
Cahit Emre Can, Ali Ayd›n, Ömer Selim Y›ld›r›m, Ahmet Köse, Murat Topal, Kutsi Tuncer
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Erzurum

�
S23 Lokal anestezik ve steroidlerin rat tendonu üzerindeki histolojik ve biyomekanik etkisi

Bar›fl Kafa1, Gökhan Çakmak1, Mehmet fiükrü fiahin1, Fatma Helvac›o¤lu2, P›nar Ayran Fidan2, Teyfik Demir3,
Ayfle Canan Yaz›c›4, ‹smail Cengiz Tuncay1, Nihan Kafa5

1�Baflkent Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dal›, Ankara
2�Baflkent Üniversitesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i Fakültesi, Ankara
4�Baflkent Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
5�Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

S24 Rotator manflet yaralanmalar›nda efllik eden eklem içi patolojiler
Alper Deveci1, Ahmet F›rat2, Serdar Y›lmaz1, Deniz Çankaya1, Bülent Özkurt1, Murat Bozkurt2
1�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara
2�Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara

B‹L‹MSEL PROGRAM
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08.00-09.00 KURS 3: Proksimal Humerus K›r›klar›

Oturum Baflkan›: Sinan Ad›yaman

08.00-08.10 Anatomik Cerrahi Yaklafl›mlar Bülent Da¤lar
08.10-08.25 Aç›k Redüksiyon ‹nternal Fiksasyon  Endikasyonlar› ve Uygulama Prensipleri Eduardo Gonzalez-Hernandez
08.25-08.40 Protez Endikasyonlar› ve Uygulama Prensipleri fienol Akman
08.40-09.00 Tart›flma

09.00-10.30 PANEL 4: Rotator Manflet Tedavisinde Tart›flmal› Konular

Oturum Baflkanlar›: Y›lmaz Akal›n, Taner Bekmezci

09.00-09.10 Parsiyel Y›rt›klar›n Tedavisi Murat Bozkurt
09.10-09.20 Tek s›ra ya da Çift S›ra Rotator Cuff Tamiri Aras›nda Bir Çeliflki Yok; Joseph C. Tauro

Sadece Anatomik Neyse Onu Yap›n
09.20-09.30 Masif Y›rt›klara Yaklafl›m Mustafa Yel
09.30-09.40 Travmatik ve Çoklu Tendon Lezyonlar›n›n Tedavisi ‹brahim Yanm›fl
09.40-09.50 Baflar›s›z Manflet Cerrahisi Sonras› Çözümler Ulunay Kanatl›
09.50-10.00 Manflet Cerrahisinde Fizik Tedavi Elif Akal›n
10.00-10.30 Tart›flma

10.30-10.45 KAHVE MOLASI

10.45-11.15 KONFERANS 4

Oturum Baflkan›: Ifl›k Akgün

Genç Dejeneratif Omuzda ‹nter Pozisyon Artroplastisi Alessandro Castagna

11.15-12.15 ‹NTERAKT‹F VAKA TARTIfiMASI: Humerus K›r›klar›nda Problemli Vakalar

Oturum Baflkan›: Volkan Öztuna
Panelistler: Neslihan Aksu, Egemen Altan, F.Erkal Bilen, Kadir Ertem

12.15-13.30 Ö⁄LE YEME⁄‹

Workshop  1 (DepuySynthes Trauma) D‹D‹M SALONU
Proksimal Humerus K›r›klar› U¤ur Ifl›klar

Workshop 2 (‹mplantcast) KARfiIYAKA SALONU
Ters Omuz Protezi Uygulama Prensipleri Mustafa Özkan

13.30-14.00 KONFERANS 5

Oturum Baflkan›: Mehmet U¤ur Özbaydar

Artroskopik Çok Yönlü ve Posterior Instabilite Tedavisi Alessandro Castagna
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14.00-14.30 BEN NASIL YAPARIM?

Oturum Baflkan›: Mehmet U¤ur Özbaydar

Instabilite Cerrahisinde Artroskopik Kapsüler Plikasyon Teknikleri Joseph C.Tauro

14.30-15.30 CANLI OTURUM:  Ters Omuz Artroplastisi

Oturum Baflkanlar›: Gary Gartsmann, Mehmet Demirtafl

Ankor Kullanmadan Artroskopik Rotator Manflet Tamiri Sumant “Butch” Krishnan
(06:30 am.CST USA)

15.30-16.00 KAHVE MOLASI

16.00-17.00 PANEL 5: Proksimal Humerus K›r›klar› Tespit Yöntemlerinde Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözümleri

Oturum Baflkanlar›: Yüksel Özkan, Cem Zeki Esenyel

16.00-16.15 Perkütan Fiksasyonda Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözümleri Haluk Hayri Öztekin
16.15-16.30 Aç›k Redüksiyon ‹nternal Fiksasyon - ‹ntramedüller Çivilemede U¤ur Ifl›klar

Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözümleri
16.30-16.45 Travma Sonras› Artroplasti Uygulamas›nda Karfl›lafl›lan Sorunlar ve Çözümleri Ahmet Ekin
16.45-17.00 Tart›flma

17.00-18.30 SÖZLÜ B‹LD‹R‹ 3

Oturum Baflkanlar›: F.Erkal Bilen Umut Akgün

S25 Akut akromiyoklavikuler eklem dislokasyonunda artroskopik tedavi sonuçlar›
Kerem Bilsel1, Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mustafa Sungur2, Mehmet Elmada¤1, Ahmet Can Erdem1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Rize Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Rize

S26 Arthroscopic removal of inproperly applied metallic anchors while or after bankart reconstruction
Olcay Güler1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Mehmet ‹flyar1, Selami Çakmak2, Melih Malkoç1, Mehmet Halis Çerci1, Harun Mutlu3

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�Gaziosmanpafla Taksim E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
S27 Primer travmatik ilk öne omuz ç›k›¤›nda uygulanacak tedavi seçiminde ‘‘Instability Severity Index Score

(ISIS)’’ un etkinli¤i
Teoman At›c›1, Nam›k fiahin2, Soner To¤aç1, Recep Karasu2, Kemal Durak1

1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa
2�fievket Y›lmaz E¤itim-Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Bursa

�
S28 Tip 3 akromioklavikular ç›k›klarda artroskopik olarak cerrahi tedavi yap›lan olgular›m›z

‹brahim Kaya, Erhan Bayram, Murat Y›lmaz, Samed Ordu, Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araflt›rm Hastanesi, ‹stanbul
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S29 Akut ac eklem ç›k›¤› tedavisinde tightrope ile artroskopik stabilizasyonun erken dönem sonuçlar›
Taner Günefl1,�Orhan Balta2, Erkal Bilgiç1, Recep Kurnaz3, Murat Aflç›1, Sezer Astan1

1�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat
2�Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
3�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat
4�Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari
5�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat
6�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat

S30 Habitüel anterior omuz ç›k›¤›na sekonder anterior glenoid labrum dismorfolojisinde artroskopik anterio inferior kapsül
plikasyonunu ve kayd›rman›n klinik sonuçlar›
Hakan Çiçek, Hasan Ulafl O¤ur, F›rat Seyfettino¤lu, Ümit Tuhanio¤lu, Osman Çilo¤lu
Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Adana

�
S31 Artroskopik latarjet: Ö¤renme e¤risi ve erken dönem sonuçlar›

Kerem Bilsel1, Mehmet Elmada¤1, Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mustafa Sungur2, Necdet Demir1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Rize Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Rize

�
S32 Aras›ndan geçifl bulgusunun derecelendirilmesi kapsüler gevflekli¤in objektif bir bulgusu olabilir mi?

‹brahim Yanmis1, Hüseyin Özkan2, Mustafa Kürklü2, Nuray Can2, Özgür Uysal3
1�Gata Haydarpafla, ‹stanbul
2�Gata, Ankara
3�100. Y›l Hastanesi, Ankara

�
S33 Artroskopik tedavi edilen izole bankart lezyonu ile kombine bankart ve slap lezyonu olan hastalar›n prospektif olarak

karfl›laflt›r›lmas›
Nuri Ayd›n1, Mustafa Aflansu2, Evrim fiirin3, Okan Tok1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3�Fatih Sultan Mehmet E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

S34 Comparison of two different measurement methods to determine glenoid bone defects
Egemen Altan1, Mehmet U¤ur Özbaydar2, Murat Tonbul3, Levent Yalç›n4

1 Assistant Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey
2 Associate Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Acibadem University, Istanbul, Turkey
3 Associate Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Nam›k Kemal University, Tekirdag, Turkey
4 Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul Bilim University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

S35 Hiperlaksitesi olan hastalarda kalça eklemi asetabular displazi insidans›
Kerem Bilsel1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Mehmet Erdil1, Ali Toprak3, Tunay Erden1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
S36 TipIII akut akromiyoklaviküler eklem ç›k›klar›nda perkütan çift dü¤me tespit yöntemi ile tedavisi

Mehmet Ali Acar1, Fatih Durgut1, Ömer Faruk Erkoçak1, Ali Güleç1, Güney Y›lmaz1, Mehmet Elmada¤2

1�Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Konya
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

S67 Profesyonel sporcularda omuz slap lezyonlar›n›n tedavisi
Tahsin Beyzadeo¤lu1,�Esra Çirci2
1�Muayenehane
2�S.B. ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
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08.00-09.00 KURS 4: Omuz ‹nstabilitesi

Oturum Baflkan›: Tahsin Beyzadeo¤lu

08.00-08.10 ‹nstabilitenin Patofizyolojisi Semih Akkaya
08.10-08.20 Omuz ‹nstabiliteli Hastan›n De¤erlendirilmesi Bar›fl Kocao¤lu
08.20-08.30 Anterior ‹nstabilite Tedavisinin Ana ‹lkeleri Selçuk Bölükbafl›
08.30-08.40 Çok Yönlü ‹nstabilite Tedavisinin Ana ‹lkeleri Taner Günefl
08.40-09.00 Tart›flma

17.00-18.30 SÖZLÜ B‹LD‹R‹ 4

Oturum Baflkanlar›: Osman Güven, Afflar Timuçin Özkut

S37 Eklem içi humerus distal uç k›r›klar›nda paralel plaklama ile ortogonal plaklaman›n biyomekanik olarak karfl›laflt›r›lmas›
Onur Tunal›1, Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1, Mehmet Demirhan2

1�‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�

S38 Nörolojik defisitsiz humerus distal diafiz-metafiz cerrahisi olabilirmi? Anterior yaklafl›m ve periferik sinir 
stimülatörü
Murat Gülçek, Muhammet Cünety Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, Mehmet Karkuyu, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
S39 Çocuk interkondiler k›r›kl› suprakondiler humerus k›r›klar›n›n kapal› redüksiyon ve perkütan fiksasyonu

‹hsan Akan, Hasan Karap›nar, Tayfun Bacaks›z, Ali Reiso¤lu, Haluk A¤ufl
Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir

�
S40 Parçal› radius bafl› k›r›klar›nda titanyum protez uygulamalar›m›z

Mustafa Kürklü1,�Nuray Can2, Selim Türkkan1, Yalç›n Külahç›1, Arsen Arsenishvili2, Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
S41 Terrible triad' ta koronoid k›r›¤›n›n retrograd vida ile fiksasyonunun sonuçlar›

Çetin Ifl›k, Ahmet F›rat, Osman Tecimel, Safa Gürsoy, Ali fiahin, Murat Bozkurt
Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hast. Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
S42 Mason tip 2 radius bafl› k›r›klar›nda vida ile osteosentez sonuçlar›m›z

Murat Demiro¤lu, Kahraman Öztürk, Mehmet Baydar, Ömer Faruk Kümbülo¤lu, Ayfle fiencan, Serkan Aykut
Metin Sabanc› Baltaliman› Kemik Hastal›klar› E. A. H. El Cerrahisi Klini¤i, ‹stanbul

�
S43 Eriflkin kapitellum k›r›klar›nda cerrahi tadavi sonras› fonksiyonel sonuçlar k›r›¤›n tipi ile iliflkili midir?

Yavuz Akal›n, Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Nazan Çevik, Ahmet Murat Aksakal, Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu
fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa

�
S44 Olekranon k›r›klar›n›n olekranon pla¤i ile cerrahi tedavi sonuçlar›

Teoman At›c›, Arma¤an Can Ulusalo¤lu, Fatih Burgucu, Hüseyin Tufan Kaleli
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
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S45 Mason tip 2-3 radius bafl› k›r›¤› tedavisinde aç›k redüksiyon-internal tespit ile radius bafl› eksizyonu uygulamas›
sonuçlar›n karfl›laflt›r›lmas›
Teoman At›c›, Fatih Canflah Bar›flhan, Hüseyin Tufan Kaleli
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
S46 Pediatrik humerus suprakondiler k›r›klar›n›n perkütan tespitinde h›zl› ve güvenilir bir yöntem: lokal povidin-iyot

uygulamas›
Burak Önvural, Ali Turgut, Haluk Agus, Cenk Koroglu, Hasan Ali Akkan
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Izmir

�
S47 Pediatrik humerus alt uç k›r›klar›n›n aç›k redüksiyon ve pinleme ile tedavisinde iki farkl› cerrahi yaklafl›m›n 

karfl›laflt›r›lmas›
Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mehmet Elmada¤1, Kerem Bilsel1, Tunay Erden1, Derya Çelik2, Volkan Gürkan1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�‹stanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, ‹stanbul

�
S48 Bankart tamiri s›ras›nda veya sonras›nda uygulanm›fl kötü pozisyonlu metal çapalar›n artroskopik yöntemle

ç›kar›lmas›
Olcay Güler1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Mehmet ‹flyar1, Selami Çakmak2, Melih Malkoç1, Mehmet Halis Çerçi1, Harun Mutlu3

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Gata Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�Gaziosmanpafla Taksim E¤itim Hastanesi, Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
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08.00-09.00 KURS 5: Rotator Manflet Lezyonlar› ve Tedavi Yaklafl›mlar›

Oturum Baflkan›: Muhittin fiener

08.00-08.15 Hastan›n Klinik ve Radyolojik De¤erlendirilmesi Tedavi Seçim Kriterleri Kerem Canbora
08.15-08.30 K›smi Y›rt›klar›n Cerrahi Tedavi ‹lkeleri Tahsin Beyzadeo¤lu
08.30-08.40 Tam Y›rt›klar›n Cerrahi Tedavi ‹lkeleri Osman Güven
08.40-09.00 Tart›flma

09.00-10.30 PANEL 6: Ters Omuz Protezi

Oturum Baflkanlar›: Ulunay Kanatl›, Hakan Özsoy

09.00-09.15 Rotator Manflet Artroplatisinde Ters Protez Uygulamas› Mustafa Özkan
09.15-09.30 Tümor ve Kemik Kay›plar›nda Ters Protez Uygulamas› Hayrettin Kesmezacar
09.30-09.45 Revizyon Cerrahisinde Ters Protez Uygulamas› Mehmet Demirhan
09.45-10.00 Komplikasyonlar Ata Can Atalar
10.00-10.15 Gelecek ve Sonuçlar› Gelifltirmek ‹çin Aray›fllar Niels Hellmers
10.15-10.30 Tart›flma

10.30-10.45 KAHVE MOLASI

10.45-11.15 KONFERANS 6

Oturum Baflkan›: fienol Akman

Biceps Problemleri Alessandro Castagna

11.15-12.15 SÖZLÜ B‹LD‹R‹ 5

Oturum Baflkanlar›: Hakan Gündefl, Murat Bozkurt

S49 ‹zole tüberkülüm majus k›r›klar›nda cerrahi tedavinin alt s›n›r› ne olmal›?
Hasan Hüseyin Ceylan1,�Kerem Bilsel2, Musa Atay3, Derya Çelik4, Tolga Tüzüner5

1�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
3�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Radyodiagnostik Ad, ‹stanbul
4�‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, ‹stanbul
5�‹stanbul E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
S50 Neer tip 3-4 proksimal humerus k›r›klar›nda kilitli plak (ph›los) uygulamas›n›n sonuçlar›

Kemal Durak1,�Teoman At›c›1, Emre Kalay1, Abdullah Küçükalp2

1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa
2�Suflehri Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Sivas

�
S51 Skapula k›r›klar›operatif cerrahi tedavi sonuçlar›

Murat Çalb›y›k1, Deniz ‹pek1,�Sinan Zehir2,
1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Çorum
2�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum Hitit Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Çorum
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S52 Philos pla¤› kullan›larak tedavi edilen proksimal humerus k›r›klar›nda erken dönem sonuçlar›m›z
Selim Türkkan1, Mustafa Kürklü1, Arsen Arsenishvili2, Harun Yasin Tüzün3,�Nuray Can2, Yalç›n Külahç›1, fiafak Ekinci4
1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
 2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
4�A¤r› Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, A¤r›

S53 Humerus üst uç bifokal k›r›klar›n›n kapal› redüksiyon ve eksternal fiksatör ile tedavisi
Gökçer Uzer, Kerem Bilsel, Mehmet Elmada¤, Fatih Y›ld›z, Tunay Erden, ‹brahim Tuncay
Bezmialem Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
S54 Klavikula orta cisim k›r›klar›nda ekspanse olabilen intramedüller kilitli çivi ile tedavi sonuçlar›

Murat Çalb›y›k1, Sinan Zehir2, Ali Aydo¤du1, Deniz ‹pek1

1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, Çorum
2�Hitit Üniversitesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, Çorum

�
S55 Humerus üst uç k›r›klar›nda retrograde intramedüller çivi ile tedavi sonuçlar›

Murat Çalb›y›k1, Sinan Zehir2, Deniz ‹pek1, Ali Aydo¤du1

1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum Devlet Hastanesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji, Çorum
2�Hitit Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Çorum
�

S56 Neer Tip 3 ve 4 humerus üst uç k›r›klar›n›n tedavisinde iki farkl› cerrahi tedavi yönteminin karfl›laflt›r›lmas›
Fatih Y›ld›z1, Gökçer Uzer1, Mehmet Elmada¤1, An›l Pulatkan1, Derya Çelik3, Burcu Gökflen2, Kerem Bilsel1
1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�‹stanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Meslek Yüksek Okulu, ‹stanbul

S57 Rotator manflet y›rt›¤› ve dört parçal› humerus üst uç k›r›¤› olan yafll› hastalarda primer ters omuz protezi
ameliyatlar›n›n fonksiyonel sonuçlar›
M. Faik Seçkin1, Meriç Enercan2, R. Erden Ertürer1, fienol Akman2

1�‹stanbul Bilim Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�‹stanbul Omurga Merkezi, ‹stanbul Florence Nightingale Hastanesi, ‹stanbul

12.15-13.30 Ö⁄LE YEME⁄‹

Workshop (Gentek / MEDARTIS) D‹D‹M SALONU
Dirsek Travmalar› ve Radius Bafl› ve Olekranon K›r›klar› Mehmet Demirtafl

13.30-14.30 PANEL 7: Baflar›s›z ‹nstabilite Cerrahisi

Oturum Baflkanlar›: Ata Can Atalar, Süleyman Bülent Bektafler

13.30-13.50 Hasta Seçimindeki Yanl›fll›klar Cerrahi Tedavi Yetersizlikleri ‹brahim Yanm›fl
13.50-14.10 Revizyon ‹nstabilite Cerrahisi Nas›l Planlanmal› ve Yap›lmal›? Alessandro Castagna
14.10-14.30 Tart›flma
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14.30-15.00 KONFERANS 7

Oturum Baflkan›: Sercan Akp›nar

Dirsek Ba¤ Yaralanmalar› ve Rekonstrüksiyon Ak›n Çil

15.00-15.30 KAHVE MOLASI

15.30-16.30 PANEL 8: Klavikula K›r›klar› ve Akromiyoklavikuler Eklem Yaralanmalar›na Yaklafl›m

Oturum Baflkanlar›: Taflk›n Altay, fiadan Ay

15.30-15.45 Klavikula K›r›klar›nda Endikasyonlar ve Tedavi Prensipleri Carl Basamania
15.45-16.00 Klavikula Kaynamama ve Tedavisi Carl Basamania
16.00-16.15 Akromiyoklavikuler Eklem Yaralanmalar›nda Tedavi Prensipleri Mehmet U¤ur Özbaydar
16.15-16.30 Tart›flma

16.30-17.00 KAPANIfi VE ÖDÜL TÖREN‹

B‹L‹MSEL PROGRAM
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08.00-09.00 KURS 6: Basit ve Kompleks Dirsek Ç›k›¤›na Yaklafl›m

Oturum Baflkan›: Mustafa Özkan

08.00-08.12 Akut Dirsek Ç›k›¤›na Yaklafl›m Hakan Gündefl
08.12-08.24 Kompleks Dirsek K›r›kl› Ç›k›¤›na Yaklafl›m Ufuk Nalbanto¤lu
08.24-08.45 Vaka Sunumu (4 adet) Tulgar Toros
08.45-09.00 Tart›flma

11.15-12.15 SÖZLÜ B‹LD‹R‹ 6

Oturum Baflkanlar›: Mahmut Kömürcü, Taner Günefl

S58 Malign tümör nedeniyle humerus üst uç rezeksiyon protezi uygulanan hastalarda fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesi
Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Gökçer Uzer, ‹brahim Tuncay
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul

�

S59 Proksimal humerus tümörlerinin reverse modüler protez ile rekonstrüksiyonu erken dönem fonksiyonel sonuçlar›
Mehmet Fatih Güven1, Hüseyin Botanl›o¤lu1, Lercan Aslan1, Gökhan Kaynak1, Hayrettin Kesmezacar2, R›fat Erginer1, 
Muharrem Babacan1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Kaktüs Sa¤l›k, ‹stanbul

�

S60 Çocuk yafl grubu humerus üst uç iyi huylu kemik tümörlerinin tedavisinde boflluk doldurma amac›yla kullan›lan
biyoseramik cam greft ve insan kaynakl› spongiöz greftlerin konsolidasyon baflar›s›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Ahmet Kaya,�Gokhan Ilyas, Mustafa Incesu, Ahmet Savran, H.Tamer Ursavas
‹zmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, ‹zmir

S61 Humerus bafl› içinde yerleflmifl kemik lezyonlar›n›n artroskopik tedavisi: Olgu sunumu ve teknik not
Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Orhan Balta3

1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat
3�Tunceli Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Tunceli

S62 Proksimal humerus fraktürü sonras› hemiartroplasti uygulamas›nda radyolojik parametrelerin ve ya¤l› dejenerasyonun
geç dönemde klini¤e etkisi
Onur Gürsan1, Mustafa Hulusi Özkan1, Ali Balc›2, Onur Baflc›1
1�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir
2�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

�

S63 Gleno›d kemik defektli primer osteoartrit tedavisinde greft kullan›lmadan uygulanan ters omuz protezlerinin
sonuçlar›
Gazi Huri, Yoon S. Hyun, Steve A. Petersen, Uma Sr›kumaran, Edward G. Mcfarland
Johns Hopkins Üniversitesi Omuz Cerrahisi Klini¤i, Baltimore, MD, ABD

S64 Farkl› tasar›m ters omuz protezlerinin skapular centiklenme riski ve protez instabilitesi üzerine etkisi
Gazi Huri, Filippo Familiari, Nima Salari, Steve Petersen, Edward G. Mcfarland
Johns Hopkins Üniversitesi Omuz Cerrahisi Klini¤i, Baltimore, MD, ABD

�

S65 Ters omuz protezi erken-orta dönem sonuçlar›
Ferhat Say1,�Numan Kuyubafl›1, Ahmet Piflkin1, Murat Bülbül2
1�Ondokuz May›s Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Samsun
2�Medipol Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�

S66 Tikhoff-linberg operasyonu yap›lan 3 hastan›n de¤erlendirilmesi
Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Fatih Y›ld›z
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
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19-22 Mart 2014 POSTER ALANI

P1 Kronik öne kilitli omuz ç›k›¤› için kombine cerrahi
Ali Turgut, Burak Önvural, Önder Kalenderer, Haluk A¤ufl
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

�
P2 Çift (dual) skapular osteokondrom: impingement sendromunun nadir sebebi

Atilla Ç›tlak1, Ulafl Akgün2, Tu¤rul Bulut1, Cihan Aslan1, Berna Dirim Mete3, Muhittin fiener1

1 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir
2 Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Mu¤la
3 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

�
P3 Management and prognostic factors for delayed reconstruction of neglected posterior shoulder

fracture-dislocation
Taner Bekmezci1,�Egemen Altan2

1�Özel Liv Hastanesi, Ortopedi Travmatoloji Servisi, ‹stanbul
2�‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi Travmatoloji, ‹stanbul

�
P4 Çocuklarda nadir bir yaralanma; ipsilateral proksimal ve distal humerus k›r›¤›

Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu, Yavuz Akal›n, Ahmet Murat Aksakal, Alparslan Öztürk,
Yüksel Özkan
fievket Y›lmaz E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa

�
P5 Radius bafl› parçal› k›r›¤› ile birlikte kapitellum k›k›rdak hasar›n›n tedavisi: Teknik not

Taner Günefl1,�Orhan Balta2, Erkal Bilgiç1, Recep Kurnaz3

1�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi ,Ortopedi Ve Travmatoloji AD,Tokat
2�Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
3�Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari

�
P6 Çocukta atipik bir yaralanma; airbag çarpmas› ile oluflan distal humerus k›r›¤›

Yavuz Akal›n, Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu, Alparslan Öztürk, Yüksel Özkan
fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa

�
P7 Total akromiyon-ektomi yap›lan bir hastan›n fonksiyonel sonucu

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Nuh Mehmet Elmada¤
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul

�
P8 Efl zamanl› ac eklem ç›k›¤›, korakoklaviküler ligament rüptürü ve ekleme uzanan korokoid taban

k›r›¤›
Murat Aflc›, Erkal Bilgiç, Enes Eser, Taner Günefl
Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat
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P9 Çocukta tan› ve tedavi güçlü¤üne sebep olan proksimal humerus anevrizmal kemik kisti olgusu
Ahmet Savran, Ahmet Kaya, Mustafa ‹ncesu, Volkan Tafldemir
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir

�
P10 ‹psilateral radius diafiz ve radius boyun k›r›kl› olguda intrameduller çivi uygulamas›

Ahmet Köse, Cahit Emre Can, Ali Ayd›n, Murat Topal
Atatürk Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Erzurum

�
P11 Omuzda masif sinovial kondromatozis olgusunun artroskopik tedavisi

Egemen Altan1, Osman Orman2, Bahattin Kerem Ayd›n3, Hakan fienaran3, Taner Bekmezci4
1�‹stanbul Bilim Üniversitesi, ‹stanbul
2�Silivri Devlet Hastanesi, ‹stanbul
3�Selçuk Üniversitesi, Konya
4�Liv Hospital, ‹stanbul

�
P12 Geç baflvuran posterior omuz kilitli ç›k›klar›nda küçük tüberkül transferi

Murat Y›lmaz, Erhan Bayram, ‹brahim Kaya, Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
P13 Parsiyel omuz protezi ameliyat› sonras› humeral bafl›n ola¤and›fl› olarak humeral stemden ayr›lma

komplikasyonu
Cüneyd Günay, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Ahmet Uçaner
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, A Grubu, Ankara

�
P14 Tümör rezeksiyon protezi uygulanan hastada geç geliflen komplikasyon ve ilginç baflvuru flekli

Cüneyd Günay, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Y›ld›r›m
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, A Grubu, Ankara

�
P15 Ulnada kolorektal adenokarsinomun soliter metastaz›

Ahmet Savran, Ahmet Kaya
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

�
P16 Delayed diagnosis ›n a neonate with transphyseal fracture of the distal humerus

Ozgur Baysal, Engin Eceviz, Fevzi Saglam, Halil Ibrahim Bekler
Dr.Lutfi Kirdar Training and Research Hospital,Orthopedic and Traumatology Department, ‹stanbul

�
P17 ‹zole distal korakoid avülzüyon k›r›¤›: olgu sunumu

Gökçer Uzer, Fatih Y›ld›z, Kerem Bilsel, An›l Pulatkan, Mehmet Elmada¤
Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanblul

�
P18 Artroskopik rotator manflet tamiri sonras› proksimal humerusun psödomonas osteomyeliti

Nuri Ayd›n1, Evrim fiirin2, Nadir Aydemir3, Gökhan Zengin1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul,
2�S.B. Fatih Sultan Mehmet E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�S.B. Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›,
‹stanbul
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P19 Do¤um travmas›na ba¤l› ipsilateral klavikula k›r›¤› ve distal humerus epifiz ayr›flmas›; olgu sunumu
Okyar Altafl1, Emre Minareci2, Hüseyin Özdemir3, Mehmet Asiltürk4, Bülent Da¤lar5, Sefa Akt›6

1�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
2�Tekirda¤ Çerkezköy Devlet Hastanesi, Tekirda¤
3�Siirt Devlet Hastanesi, Siirt
4�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
5�K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Trav. Ana Bilim Dal›, K›r›kkale
6�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu

P20 Yüzen omuz: ‹psilateral humerus segmente, intraartiküler glenoid, akromion, skapula cisim parçal›
aç›k k›r›¤›, akromioklavikuler eklem ç›k›¤›, brakial pleksus yaralanmas› ve hemotoraks
Okyar Altafl1, Sefa Akt›1, Bülent Da¤lar2, Özdamar Fuad Öken3, Ahmet Özgür Y›ld›r›m3, Murat Altay3

1�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
2�K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale
3�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
�

P21 Biseps braki yerleflimli primer kist hidatik ile iliflkili periferik nöropati
Serkan Tuna, Tahir Mutlu Duymufl, Serhat Hakan Yan›k, Mehmet O¤uz Durakbafla, fievki Erdem
S.B.Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
P22 Klavikulada destrüksiyona neden olan dev üremik tümoral kalsinozis olgusu

Kadri Y›ld›z2, Naci Ezirmik1

1�Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji ABD, Erzurum
2�Bölge E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Erzurum

P23 Endoskopik yöntem ile tedavi edilen dirsek eklemi yerleflimli snovyal kondromatozis olgusu
Seyit Ali Gümüfltafl1, Tolga Onay2, Önder Ofluo¤lu3, ‹brahim Halil Erdo¤du4

1�Ad›yaman Üniveristesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Klinin¤i, Ad›yaman
2�Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
3�Medical Park Göztepe Hastanesi. Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
4�Ad›yaman Üniveristesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, Ad›yaman

P24 Radius bafl› yerleflimli osteoma: Olgu sunumu
Seyit Ali Gümüfltafl1, ‹smail A¤›r1, Hac› Bayram Tosun1, Hac› Mehmet ‹nan2

1�Ad›yaman Üniversitesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi. Ortopedi Klini¤i, Ad›yaman
2�Ad›yaman Üniversitesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi. Patoloji Klini¤i, Ad›yaman

�
P25 Humeral kalkar; humerus proksimal uç k›r›klar›nda önemli olan parçalanma miktar› de¤il, medial

korteks bütünlü¤ünün devaml›l›¤›d›r
Sefa Akt›, Okyar Altafl
Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu

�
P26 Tamir edilemez rotator manflet y›rt›klar›nda latissimus dorsi transferi: Cerrahi tekni¤in gözden

geçirilmesi
Nuri Ayd›n, Okan Tok, Bar›fl Görgün, Eflref Terzi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
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P27 S›k›flma sendromu semptomlar›na yol açmayan subakromial osteokondrom
Nuri Ayd›n, Alp Arya, Yavuz Selim Karatekin
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
P28 Spinoglenoid çentikte ganglion kistine ba¤l› supraskapular sinir bas›s› (üç olgu)

Sercan Karadeniz, Kerim Öner, Osman Aynac›, Murat Özcan
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Trabzon

P29 K›r›¤›n efllik etmedi¤i damar yaralanmal› pediatrik aç›k dirsek ç›k›¤› olgusu
Gökhan Polat, Ali Erflen, Turgut Akgül, Ömer Naci Ergin, Mehmet Kap›c›o¤lu, Atacan Atalar
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
P30 Deplase orta cisim klavikula k›r›klar›nda intramedüller çivi ile klavikula medialden tespit -

vaka sunumu
Murat Çalb›y›k
Sa¤l› Bakanl›¤› Çorum E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ad, Çorum

P31 70 yafl›nda tekrarlayan omuz ç›k›¤›n›n artroskopik tedavisinin uzun dönem takip sonucu
Nuri Ayd›n1, R›za Erbölükbafl2, Bar›fl Görgün1, Okan Tok1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Marmara Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
P32 Proksimal humerus k›r›¤› cerrahisi sonras› pinlerin pectoralis major kas› boyunca migrasyonu

Kerem Bilsel1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Huzeyfe Çetin1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
P33 Dominant dirsekte görülen panner hastal›¤›n›n 30 y›ll›k konservatif takibi

Enes Uluyard›mc›, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder, ‹brahim Bozkurt
S.B. Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
P34 Olufl mekanizmas› ve klinik seyirleri tamamen farkl› iki ’’luxatio erecta’’ olgusu

Nadir Yalç›n, Enes Uluyard›mc›, Ali Öçgüder, Fatih Kemal Do¤an, Bülent Bektafler
S.B.Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
P35 Genç hastada 8 y›ll›k kronik anterior omuz ç›k›¤› olgusu

‹brahim Bozkurt, Enes Uluyard›mc›, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder
�S.B Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
P36 Distal humerusta görülen monostotik paget hastal›¤› olgusu

‹brahim Bozkurt, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder, Enes Uluyard›mc›
S.B Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
P37 Üst ekstremitenin kas iskelet tümörlerini taklit eden kedi t›rm›¤› hastal›¤›: 3 olgu

Ahmet Savran, Ahmet Kaya, Mustafa ‹ncesu
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir

�
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P38 Travmatik geç diverjan dirsek ç›k›¤› (olgu sunumu)
Kahraman Öztürk, Mehmet Baydar, Ayfle fiencan, Erdem Özden, Serkan Aykut
Metin Sabanc› Baltaliman› Kemik Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi El Cerrahisi Klini¤i, ‹stanbul

�
P39 ‹psilateral radius bafl› ve radius distal uç k›r›¤›: Olgu sunumu

Arsen Arsenishvili1, Selim Türkkan2, Yalç›n Külahç›2, Nuray Can1, Mustafa Kürklü2, Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
P40 Çift kolon pla¤› kullan›larak tedavi edilen humerus distal uç k›r›klar›nda erken dönem sonuçlar›m›z

Mustafa Kürklü1,�Harun Yasin Tüzün2, Arsen Arsenishvili3, Nuray Can3, Selim Türkkan1, Kenan Koca3,
Tolga Ege3, Mustafa Baflbozkurt3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
3�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara

�
P41 Metil metakrilat eksternal fiksatör ile redükte edilemeyen ve metafize uzanan suprakondiler humerus

k›r›klar›n›n tedavisi
Mehmet Ali Acar1, Ali Güleç1, Ömer Faruk Erkoçak1, Hakan fienaran1, Bahattin Kerem Ayd›n1,
Mehmet Elmada¤2

1�Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Konya
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
P42 Humerus alt uç rezeksiyon protezi uygulanm›fl hastalar›n de¤erlendirilmesi

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Mehmet Emin Erdil, Gökçer Uzer
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul

�
P43 Rotator manflet y›rt›¤› bulunan hastalarda anterior büyük tüberkül kisti insidans›n›n radyolojik

bulgular eflli¤inde incelenmesi
Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2,�Baybars Atao¤lu2, Zeynep Hazar1

1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ankara

�
P44 Rotator manflet y›rt›¤i ile birlikte anterior büyük tüberkül kisti bulunan hastalarda eklem hareket

aç›kl›¤›, kuvvet ve fonksiyonun karfl›laflt›r›lmas›
Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2, Seyit Ç›taker1, Bülent Çelik3, Mehmet Gem4, Nihan Karatafl1, Selçuk Bölükbafl›2
1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi ‹statistik Bölümü, Ankara
4�Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Diyarbak›r

�
P45 Yafl›n rotator maflet patolojileri üzerindeki etkisi

Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2, Seyit Ç›taker2, Nihan Kafa1,�Zeynep Hazar1

1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ankara

�
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P46 Çok parçal› distal humerus k›r›klar›nda komplikasyonlar›n sonuca etkisi
Mehmet Akdemir1, Mehmet Aykut Türken1, Ahmet Cemil Turan, Mustafa Özkan2, Ahmet Ekin1

1‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir

�
P47 Kaynamam›fl humerus cisim k›r›klar›nda aç›k redüksiyon ve kilitli plak ile osteosentez uygulamas›n›n

sonuçlar›
Kemal Durak,�Teoman At›c›, Gökay Eken
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi veTravmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
P48 Çocuklarda humerus lateral kondil k›r›klar›nda cerrahi tedavi sonuçlar›

Bartu Sar›sözen,�Teoman At›c›, Hüseyin Kavak
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
P49 Omuz instabilitesinin cerrahi tedavisinde processus coracoideus transferinin etkinli¤inin araflt›r›lmas›.

Sibel Ç›rpan1, Ayd›n Budeyri2, Amaç Kiray1, Mustafa Özkan2

1�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal›, ‹zmir
2�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

�
P50 Mason tip 3 radius bafl› k›r›¤› nedeniyle radius bafl› protezi veya rezeksiyon artroplastisi yap›lan

hastalarda fonksiyonel sonuç ve el kavrama kuvveti sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Mehmet Fatih Güven1, Okan Tok1, Lercan Aslan1, Hüseyin Botanl›o¤lu1, Gökhan Kaynak1,
Mustafa Gökhan Bilgili2, Alkan Bayrak2, Muharrem Babacan1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
P51 90º-90º Çift plak ve paralel plaklama yöntemi ile tedavi edilen AO Tip C humerus alt uç k›r›klar›nda

tedavi sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Murat Gülçek, Yunus Demirtafl, Muhammet Cüneyt Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, 
Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

P52 Humerus diafiz k›r›klar›nda çift plak ile tespit sonuçlar›m›z
Neslihan Aksu, Ramazan Soydan,�Burak Abay, Meriç Enercan, Murat fiirikçi, Metin Küçükkaya,
Azmi Hamzao¤lu
‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, 
‹stanbul

�
P53 Travmatik bankart lezyonlar›n›n anterior single porthal ve dü¤ümsüz kement tekni¤i ile onar›m›

Hakan Çiçek1, F›rat Seyfettino¤lu1, Hasan Ulafl O¤ur1, Ça¤r› Erdo¤an1, Mehmet Ali Deveci2
1�Adana Numune Egitim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Adana
2�Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji ABD, Adana

P54 Distal biseps tendon y›rt›klar›n›n endobutton tekni¤i ile cerrahi tedavisi
Mustafa Özkan1, Mehmet Akdemir2, Ahmet Cemil Turan2, Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Ekin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
2 ‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
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07.00-08.00 REGISTRATION

08.00-09.00 COURSE 1: Shoulder Arthroscopy; Core Know Ledge

Chairman: Ahmet Ekin

08.00-08.10 Patient Preparation, Portals, Diagnostic Evaluation Kerem Bilsel
08.10-08.20 Strategies on Anchor Selection and Placement-Suture Passing and Knot Tying Skills Ayd›n Budeyri
08.20-08.30 Common Lesions and Surgical Principles: Instability Umut Akgün
08.30-08.40 Common Lesions and Surgical Principles: Rotator Cuff Nuri Ayd›n
08.40-09.00 Discussion

09.00-09.20 OPENING CEREMONY

09.20-09.30 Rational Drag Use Mustafa Özkan

09.30-10.30 PANEL DISCUSSION 1: Painful Shoulder (Case Presentations)

Chairman: Mustafa Karahan

10.30-10.45 COFFEE BREAK

10:45-12:15 PANEL DISCUSSION 2: (IBRA PANEL) Avoiding Complications in Elbow Surgery and Treatment of Complications

Chairmans: Ak›n Çil, Ufuk Nalbanto¤lu

10.45-11.00 Essex Lopresti Injury and Distal Humerus Fractures Kilian Wegmann
11.00-11.15 The Monteggia Like Fractures & Proximal Forearm Injury Rainer Meffert
11.15-11.30 Radial Head Fractures; Osteo Syhthesis and Prosthesis Complications Mehmet Demirtafl
11.30-11.45 Geriatric Distal Humeral Fractures; Problems and Solutions Ak›n Çil
11.45-12.00 Posttraumatic Stiff Elbow Ak›n Çil
12.00-12.15 Discussion

12.15-13.30 LUNCH

Workshop 1 (Depuy Synthes  Mitek) D‹D‹M HALL
Artroscopic Rotator Cuff Repair Mustafa Karahan

Workshop 2 (Smith & Nephew)- Integra KARfiIYAKA HALL
Advanced Modularity in Shoulder Artroplasty TITAN Modular Shoulder System Jean-Marc Glasson

13.30-13.50 CONFERENCE 1

Chairman: Selçuk Bölükbafl›
Frozen Shoulder Sercan Akp›nar

13.50-14.10 CONFERENCE 2

Chairman: Mehmet Demirtafl
Arthroscopic Repair of Massive Rotator Cuff Tears Joseph C.Tauro
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14.10-14.30 CONFERENCE

Chairman: Mehmet Demirhan

Open Subpectoral Biceps Tenodesis; Joseph C.Tauro
How  to do it and Why I do not do Arthroscopic Proximal Tenodesis Anymore?

14.30-15.00 COFFEE BREAK

15.00-16.15 LIVE SESSIONS

Moderators: Gary Gartsmann, Mustafa Karahan
(07.00am CST USA)

Live Demonstration of “Ultrasound Evaluation of Shoulder Joint” Hussein Elkousy

16.15-17.00 PANEL DISCUSSION 3: Painful Elbow

Chairmans: Erhan Coflkunol, Muhittin fiener

16.15-16.25 Lateral Elbow Pain; Ethiology and Management Mustafa Herdem
16.25-16.35 Medial Elbow Pain: Ethiology and Management Yüksel Özkan
16.35-16.45 Distal Biceps and Triceps Tendon Problems Ak›n Çil
16.45-17.00 Discussion

17.00-18.30 ORAL PRESENTATIONS 1

Chairmans: Hayati Durmaz, Murat Kayalar

OP1 Lateral epikondilit tedavisinde trombositten zengin plazma, otolog kan ve steroid enjeksyonunun etkinli¤inin
karfl›laflt›r›lmas›
Hüseyin Gökhan Karahan, Levent Küçük, Recep Eyceyurt, Erhan Coflkunol
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

OP2 Kapsüler kontraktürün efllik etti¤i dirsek sertli¤i olgular›nda aç›k cerrahi (kolon prosedürü) sonras› tedavi 
etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
Mehmet Kap›c›o¤lu1, Onur Tunal›1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1, Mehmet Demirhan2, Hayati Durmaz1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanb›l T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2Koç Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
OP3 Artroskopik cerrahi gevfletme sonras› dirsek sertli¤i olgular›n›n fonksiyonel sonuçlar›

Mehmet Kap›c›o¤lu1, Onur Tunal›1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1, Mehmet Demirhan2, Hayati Durmaz1

1‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2Koç Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

OP4 Dirsekte valgus instabilitesi olan hastalarda medial kollateral ba¤ rekonstrüksiyonu sonuçlar›m›z
Mustafa Kürklü1, Selim Türkkan1, Yalç›n Külahç›1, Nuray Can2, Arsen Arsenishvili2,�Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
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OP5 Pediatrik hasta popülasyonunda akut posterior dirsek ç›k›klar›nda cerrahiye kadar geçen sürenin fonksiyonel
sonuçlar üzerine etkisi
Göksel Dikmen2, Fuat Bilgili1,�Ali Bafl3, Sefa Giray Bat›bay1, Ali Asma1, Murat fiirikçi3, Atacan Atalar1

1�‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�Ac›badem Maslak Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
3�A¤r› Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, A¤r›

�
OP6 Glenohumeral eklem enjeksiyonunda anterior ve modifiye süperior portal karfl›laflt›r›lmas›

Murat Gülçek1, Muhammet Cüneyt Günay1, Ahmet Özgür Y›ld›r›m1, Özdamar Fuad Öken1, Sualp Turan1

1�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
OP7 Donuk omuzda interskalen blok ve hasta kontrollü analjezi ile konservatif tedavinin sonuçlar›

Teoman At›c›1, Mehmet Tunç Mocan1, Nam›k fiahin2, Hüseyin Tufan Kaleli1
1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa
2�fievket Y›lmaz E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Bursa

�
OP8 Lokal anestezik ve steroidlerin rat tendonu üzerindeki histolojik ve biyomekanik etkisi

Bar›fl Kafa1, Gökhan Çakmak1, Mehmet fiükrü fiahin1, Fatma Helvac›o¤lu2, P›nar Ayran Fidan2, Teyfik Demir3,
Ayfle Canan Yaz›c›4, ‹smail Cengiz Tuncay1, Nihan Kafa5

1�Baflkent Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dal›, Ankara
2�Baflkent Üniversitesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i Fakültesi, Ankara
4�Baflkent Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
5�Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

�
OP9 Adheziv kapsülitte artroskopik rotator interval gevfletme yeterli midir?

Neslihan Aksu,�Burak Abay, Ramazan Soydan, Cengiz Kopuz, Ertu¤rul Ercan, Ayhan Nedim Kara
‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

OP10 Donuk omuz hastal›¤›n›n tedavisinde artroskopik selektif kapsül gevfletmesi ve manipulasyonun fonksiyonel
sonuçlar›
Haluk Çelik1, Mustafa Faik Seçkin2, Adnan Kara1, Savafl Çamur1, fienol Akman2

1�fiiflli Etfal E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, ‹stanbul
2�‹stanbul Bilim Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

OP11 Donuk omuz tedavisinde uygulanan fizik tedavi yönteminin zamanlamas› önemli mi?
Ekinci Çini S. 1, Mehmet Akdemir 2, Tan G. 1, Mustafa Özkan3, Ahmet Ekin2

1‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal›, ‹zmir
2‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir
3Dokuz eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

OP12 Skapula kanatlaflmas›nda uygulanan cerrahi tedavi yöntemlerinin de¤erlendirilmesi
Mustafa Özkan1, Mehmet Akdemir2, Ahmet Cemil Turan2, Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Ekin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir
2‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir

18.30-20.00 WELLCOME COCTEYL
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08.00-09.00 COURSE 2: Distal Humerus Fractures and Treatment Methods

Chairman: Mahir Mahiro¤ulllar›

08.00-08.10 Anatomical Surgical Exposures Hüseyin Arel Gereli
08.10-08.20 Fundamentals in Distal Humerus Fracture Fixation Mahmut Kömürcü
08.20-08.30 Treatment Strategies on Pediatric Distal Humerus Fractures O¤uz Durakbafla
08.30-08.40 Complications and Treatment Murat Kayalar
08.40-09.00 Discussion

17.00-18.30 ORAL PRESENTATIONS 2

Chairmans: Mustafa Yel, Semih Akkaya

OP13 Subakromial s›k›flma sendromunun orta dönem do¤al seyri
Sema Ertan1, Egemen Ayhan2, Mehmet Fatih Güven3, Hayrettin Kesmezacar4, Muharrem Babacan3

1�Ceylanp›nar Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, fianl›urfa
2�Liv Hospital, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
3�Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
4�‹stanbul Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul

�
OP14 Rotator manflet y›rt›¤› tedavisinde artroskopik tek ve çift s›ra (transosseöz eflde¤eri) tamir tekniklerinin 

karfl›laflt›r›lmas›
Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Orhan Balta3

1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat
3�Tunceli Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Tunceli

�
OP15 Rotator cuff tamirinden sonra kastaki ya¤l› dejenerasyon ve atrofi düzelir mi?

Gökmen Deniz1, Özkan Köse2, Ali Tugay3

1�Özel Batman Medicalpark Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Batman
2�Antalya E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Antalya
3�Özelbatman Medicalpark Hastanesi Radyoloji Bölümü, Batman

�
OP16 Transosseöz efl de¤eri çift s›ra tamir uygulanan hastalarda ko-morbiditenin klinik sonuçlar ve tendon iyileflmesi

üzerine etkisi
Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Murat Aflç›2
1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat

OP17 Biceps tenotomi ve/veya tenodezi ile onar›m yap›lan ve tenotomi ve/veya tenodez yap›lmayan rotator manflet
y›rt›¤› bulunan hastalar›n klinik sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
An›l Akceylan, Ak›n Turgut
Osmangazi Üniversitesi Ortopedi Travmatoloji Spor Hekimli¤i ve El Cerrahisi Ana Bilim Dal›, Eskiflehir

�
OP18 Artroskopik rotator kaf tamiri sonras› görülen asemptomatik defektler

Murat Gülçek, Muhammet Cünety Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, Hakan T›r›n, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

33
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OP19 Omuz a¤r›l› hastalarda biseps uzun bafl› lezyonlar›n›n insidans›
Mehmet ‹flyar1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Melih Malkoç1, Selami Çakmak2, Hakan Turan Çift1, Sercan Yalç›n1

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klkini¤i, ‹stanbul

�
OP20 Tamiri mümkün olmayan rotator manflet y›rt›klar›nda latissimus dorsi tendon transferi

Ali Erflen1, Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ata Can Atalar1, Taha K›z›lkurt1, Mehmet Demirhan2

1�‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

OP21 Radyofrekans ile subakromiyel dekompresyon s›ras›nda, ›s›t›lm›fl y›kama s›v›s› kullan›m›, subakromiyel
boflluktaki ›s›y› zararl› seviyelere ulaflt›r›r m›?
Arel Gereli1, Bar›fl Kocao¤lu1, Görkem K›yak2, Umut Akgun1, Ufuk Nalbanto¤lu1, Osman Güven2

1�Ac›badem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
2�Ac›badem Kad›köy Hastanesi, ‹stanbul�

OP22 Tam kat rotator manflet y›rt›klar›n›n artroskopik tamiri: klinik sonuçlar›n de¤erlendirilmesi
Cahit Emre Can, Ali Ayd›n, Ömer Selim Y›ld›r›m, Ahmet Köse, Murat Topal, Kutsi Tuncer
Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Erzurum

�
OP23 Lokal anestezik ve steroidlerin rat tendonu üzerindeki histolojik ve biyomekanik etkisi

Bar›fl Kafa1, Gökhan Çakmak1, Mehmet fiükrü fiahin1, Fatma Helvac›o¤lu2, P›nar Ayran Fidan2, Teyfik Demir3,
Ayfle Canan Yaz›c›4, ‹smail Cengiz Tuncay1, Nihan Kafa5

1�Baflkent Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dal›, Ankara
2�Baflkent Üniversitesi, Histoloji Ve Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�TOBB Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i Fakültesi, Ankara
4�Baflkent Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
5�Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara

OP24 Rotator manflet yaralanmalar›nda efllik eden eklem içi patolojiler
Alper Deveci1, Ahmet F›rat2, Serdar Y›lmaz1, Deniz Çankaya1, Bülent Özkurt1, Murat Bozkurt2
1�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara
2�Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji, Ankara
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08.00-09.00 COURSE 3: Proximal Humerus Fractures

Chairman: Sinan Ad›yaman

08.00-08.10 Anatomical Surgical Exposures Bülent Da¤lar
08.10-08.25 Open Reduction Internal Fixation; Indications and Principles Eduardo Gonzalez-Herhandes
08.25-08.40 Arthroplasty; Indications and Principles fienol Akman
08.40-09.00 Discussion

09.00-10.30 PANEL DISCUSSION 4: Controversies in Rotator Cuff Repair Surgery

Chairmans: Y›lmaz Akal›n, Taner Bekmezci

09.00-09.10 Partial Thickness Ruptures Murat Bozkurt
09.10-09.20 There is no Controversy between Single Row and Double Row Rotator Cuff Repair Joseph C. Tauro

Just do what is Anatomic
09.20-09.30 Massive Rotator Cuff Ruptures Mustafa Yel
09.30-09.40 Traumatic and Multiple Tendon Lesions and Treatment ‹brahim Yanm›fl
09.40-09.50 Solutions for a Failed Rotator Cuff Repair Surgery Ulunay Kanatl›
09.50-10.00 Physical Theraphy After Rotator Cuff Surgery Elif Akal›n
10.00-10.30 Discussion

10.30-10.45 COFFEE BREAK

10.45-11.15 CONFERENCE 4

Chairman: Ifl›k Akgün

Young Degenerative Shoulder; Interposition Arthroplasty Alessandro Castagna

11.15-12.15 INTERACTIVE CASE DISCUSSION: Problematic Cases of Fractures of the Humerus

Chairman: Volkan Öztuna
Panelist: Neslihan Aksu, Egemen Altan, F. Erkal Bilen, Kadir Ertem

12.15-13.30 LUNCH

Workshop 1  (DepuySynthes Trauma) D‹D‹M HALL
Proksimal Humerus Fractures U¤ur Ifl›klar

Workshop 2  (‹mplantcast) KARfiIYAKA HALL
Surgical Principles of Reverse Shoulder Artroplasty Mustafa  Özkan

13.30-14.00 CONFERENCE 5

Chairmans: Mehmet U¤ur Özbaydar

Arthroscopic Treatment of Posterior and Multidirectional Instability Alessandro Castagna

SCIENTIFIC PROGRAM
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14.00-14.30 HOW I DO IT?

Chairman: Mehmet U¤ur Özbaydar

Arthroscopic  Capsular Shift and Capsuler Plication Techniques in the Treatment of Shoulder Instability

14.30-15.30 LIVE SESSIONS: Reverse Shoulder Arthroplasty

Chairmans: Gary Gartsmann, Mehmet Demirtafl

Anchorless Rotator Cuff Repair Sumant “Butch” Krishnan
(06.30 am CST USA)

15.30-16.00 COFFEE BREAK

16.00-17.00 PANEL DISCUSSION 5: Fixation Methods for Proximal Humerus Fractures (Problems & Solutions)

Chairman: Yüksel Özkan, Cem Zeki Esenyel

16.00-16.15 Problems Encountered in Percutaneous Fixation and Their Solutions Haluk Hayri Öztekin
16.15-16.30 Problems Encountered in Open Reduction-Internal Fixation and U¤ur Ifl›klar

Intramedullary Nailing Their Solutions
16.30-16.45 Problems Encountered in Posttraumatic Shoulder Arthroplasty and Their Solutions     Ahmet Ekin
16.45-17.00 Discussion

17.00-18.30 ORAL PRESENTATIONS 3

Chairmans: Umut Akgün, F. Erkal Bilen

OP25 Akut akromiyoklavikuler eklem dislokasyonunda artroskopik tedavi sonuçlar›
Kerem Bilsel1, Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mustafa Sungur2, Mehmet Elmada¤1, Ahmet Can Erdem1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Rize Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Rize

OP26 Arthroscopic removal of inproperly applied metallic anchors while or after bankart reconstruction
Olcay Güler1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Mehmet ‹flyar1, Selami Çakmak2, Melih Malkoç1, Mehmet Halis Çerci1, Harun Mutlu3

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�Gaziosmanpafla Taksim E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
OP27 Primer travmatik ilk öne omuz ç›k›¤›nda uygulanacak tedavi seçiminde ‘‘Instability Severity Index Score

(ISIS)’’ un etkinli¤i
Teoman At›c›1, Nam›k fiahin2, Soner To¤aç1, Recep Karasu2, Kemal Durak1

1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa
2�fievket Y›lmaz E¤itim-Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Bursa

�
OP28 Tip 3 akromioklavikular ç›k›klarda artroskopik olarak cerrahi tedavi yap›lan olgular›m›z

‹brahim Kaya, Erhan Bayram, Murat Y›lmaz, Samed Ordu, Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araflt›rm Hastanesi, ‹stanbul
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OP29 Akut ac eklem ç›k›¤› tedavisinde tightrope ile artroskopik stabilizasyonun erken dönem sonuçlar›
Taner Günefl1,�Orhan Balta2, Erkal Bilgiç1, Recep Kurnaz3, Murat Aflç›1, Sezer Astan1

1�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat
2�Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
3�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat
4�Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari
5�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat
6�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji A.D, Tokat

OP30 Habitüel anterior omuz ç›k›¤›na sekonder anterior glenoid labrum dismorfolojisinde artroskopik anterio inferior kapsül
plikasyonunu ve kayd›rman›n klinik sonuçlar›
Hakan Çiçek, Hasan Ulafl O¤ur, F›rat Seyfettino¤lu, Ümit Tuhanio¤lu, Osman Çilo¤lu
Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Adana

�
OP31 Artroskopik latarjet: Ö¤renme e¤risi ve erken dönem sonuçlar›

Kerem Bilsel1, Mehmet Elmada¤1, Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mustafa Sungur2, Necdet Demir1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Rize Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Bölümü, Rize

�
OP32 Aras›ndan geçifl bulgusunun derecelendirilmesi kapsüler gevflekli¤in objektif bir bulgusu olabilir mi?

‹brahim Yanmis1, Hüseyin Özkan2, Mustafa Kürklü2, Nuray Can2, Özgür Uysal3
1�Gata Haydarpafla, ‹stanbul
2�Gata, Ankara
3�100. Y›l Hastanesi, Ankara

�
OP33 Artroskopik tedavi edilen izole bankart lezyonu ile kombine bankart ve slap lezyonu olan hastalar›n prospektif olarak

karfl›laflt›r›lmas›
Nuri Ayd›n1, Mustafa Aflansu2, Evrim fiirin3, Okan Tok1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
3�Fatih Sultan Mehmet E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

OP34 Comparison of two different measurement methods to determine glenoid bone defects
Egemen Altan1, Mehmet U¤ur Özbaydar2, Murat Tonbul3, Levent Yalç›n4

1 Assistant Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey
2 Associate Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Acibadem University, Istanbul, Turkey
3 Associate Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Nam›k Kemal University, Tekirdag, Turkey
4 Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul Bilim University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

OP35 Hiperlaksitesi olan hastalarda kalça eklemi asetabular displazi insidans›
Kerem Bilsel1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Mehmet Erdil1, Ali Toprak3, Tunay Erden1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
OP36 TipIII akut akromiyoklaviküler eklem ç›k›klar›nda perkütan çift dü¤me tespit yöntemi ile tedavisi

Mehmet Ali Acar1, Fatih Durgut1, Ömer Faruk Erkoçak1, Ali Güleç1, Güney Y›lmaz1, Mehmet Elmada¤2

1�Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Konya
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

OP67 Profesyonel sporcularda omuz slap lezyonlar›n›n tedavisi
Tahsin Beyzadeo¤lu1,�Esra Çirci2
1�Muayenehane
2�S.B. ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
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08.00-09.00 COURSE 4: Shoulder Instability

Chairman: Tahsin Beyzadeo¤lu

08.00-08.10 Instability Pathophysiology Semih Akkaya
08.10-08.20 Evaluation of the Patient with Shoulder Instability Bar›fl Kocao¤lu
08.20-08.30 Main Principles of Treatment for Anterior Instability Selçuk Bölükbafl›
08.30-08.40 Main Principles of Treatment for Multidirectional Instability Taner Günefl
08.40-09.00 Discussion

17.00-18.30 ORAL PRESENTATIONS 4

Chairmans: Osman Güven, Afflar Timuçin Özkurt

OP37 Eklem içi humerus distal uç k›r›klar›nda paralel plaklama ile ortogonal plaklaman›n biyomekanik olarak karfl›laflt›r›lmas›
Onur Tunal›1, Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1, Mehmet Demirhan2

1�‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�

OP38 Nörolojik defisitsiz humerus distal diafiz-metafiz cerrahisi olabilirmi? Anterior yaklafl›m ve periferik sinir 
stimülatörü
Murat Gülçek, Muhammet Cünety Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, Mehmet Karkuyu, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
OP39 Çocuk interkondiler k›r›kl› suprakondiler humerus k›r›klar›n›n kapal› redüksiyon ve perkütan fiksasyonu

‹hsan Akan, Hasan Karap›nar, Tayfun Bacaks›z, Ali Reiso¤lu, Haluk A¤ufl
Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir

�
OP40 Parçal› radius bafl› k›r›klar›nda titanyum protez uygulamalar›m›z

Mustafa Kürklü1,�Nuray Can2, Selim Türkkan1, Yalç›n Külahç›1, Arsen Arsenishvili2, Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
OP41 Terrible triad' ta koronoid k›r›¤›n›n retrograd vida ile fiksasyonunun sonuçlar›

Çetin Ifl›k, Ahmet F›rat, Osman Tecimel, Safa Gürsoy, Ali fiahin, Murat Bozkurt
Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hast. Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
OP42 Mason tip 2 radius bafl› k›r›klar›nda vida ile osteosentez sonuçlar›m›z

Murat Demiro¤lu, Kahraman Öztürk, Mehmet Baydar, Ömer Faruk Kümbülo¤lu, Ayfle fiencan, Serkan Aykut
Metin Sabanc› Baltaliman› Kemik Hastal›klar› E. A. H. El Cerrahisi Klini¤i, ‹stanbul

�
OP43 Eriflkin kapitellum k›r›klar›nda cerrahi tadavi sonras› fonksiyonel sonuçlar k›r›¤›n tipi ile iliflkili midir?

Yavuz Akal›n, Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Nazan Çevik, Ahmet Murat Aksakal, Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu
fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa

�
OP44 Olekranon k›r›klar›n›n olekranon pla¤i ile cerrahi tedavi sonuçlar›

Teoman At›c›, Arma¤an Can Ulusalo¤lu, Fatih Burgucu, Hüseyin Tufan Kaleli
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
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OP45 Mason tip 2-3 radius bafl› k›r›¤› tedavisinde aç›k redüksiyon-internal tespit ile radius bafl› eksizyonu uygulamas›
sonuçlar›n karfl›laflt›r›lmas›
Teoman At›c›, Fatih Canflah Bar›flhan, Hüseyin Tufan Kaleli
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
OP46 Pediatrik humerus suprakondiler k›r›klar›n›n perkütan tespitinde h›zl› ve güvenilir bir yöntem: lokal povidin-iyot

uygulamas›
Burak Önvural, Ali Turgut, Haluk Agus, Cenk Koroglu, Hasan Ali Akkan
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Izmir

�
OP47 Pediatrik humerus alt uç k›r›klar›n›n aç›k redüksiyon ve pinleme ile tedavisinde iki farkl› cerrahi yaklafl›m›n 

karfl›laflt›r›lmas›
Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mehmet Elmada¤1, Kerem Bilsel1, Tunay Erden1, Derya Çelik2, Volkan Gürkan1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�‹stanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, ‹stanbul

�
OP48 Bankart tamiri s›ras›nda veya sonras›nda uygulanm›fl kötü pozisyonlu metal çapalar›n artroskopik yöntemle

ç›kar›lmas›
Olcay Güler1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Mehmet ‹flyar1, Selami Çakmak2, Melih Malkoç1, Mehmet Halis Çerçi1, Harun Mutlu3

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Gata Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�Gaziosmanpafla Taksim E¤itim Hastanesi, Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
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08.00-09.00 COURSE 5: Rotator Cuff Lesions and Treatment Modalities

Chairman: Muhittin fiener

08.00-08.15 Clinical and Radiological Evaluation - Criterion for Treatment Modalities Kerem Canbora
08.15-08.30 Surgical Principles for Partial Thickness Rotator Cuff Ruptures Tahsin Beyzadeo¤lu
08.30-08.40 Surgical Principles for Complete Thickness Rotator Cuff Ruptures Osman Güven
08.40-09.00 Discussion

09.00-10.30 PANEL 6: Reverse Shoulder Prosthesis

Chairmans: Ulunay Kanatl›, Hakan Özsoy

09.00-09.15 Reverse Shoulder Arthroplasty for Rotator Cuff Arthropathy Mustafa Özkan
09.15-09.30 Reverse Shoulder Arthroplasty for Tumoral Lesions and Bony Losses Hayrettin Kesmezacar
09.30-09.45 Reverse Shoulder Arthroplasty for Revision Surgery Mehmet Demirhan
09.45-10.00 Complications Ata Can Atalar
10.00-10.15 The Future & The Seek for Improving Outcomes Niels Hellmers
10.15-10.30 Discussion

10.30-10.45 COFFEE BREAK

10.45-11.15 CONFERENCE 6

Chairman: fienol Akman

Biceps Problems Alessandro Castagna

11.15-12.15 ORAL PRESENTATION 5

Chairmans: Hakan Gündefl, Murat Bozkurt

OP49 ‹zole tüberkülüm majus k›r›klar›nda cerrahi tedavinin alt s›n›r› ne olmal›?
Hasan Hüseyin Ceylan1,�Kerem Bilsel2, Musa Atay3, Derya Çelik4, Tolga Tüzüner5

1�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
3�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Radyodiagnostik Ad, ‹stanbul
4�‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, ‹stanbul
5�‹stanbul E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
OP50 Neer tip 3-4 proksimal humerus k›r›klar›nda kilitli plak (ph›los) uygulamas›n›n sonuçlar›

Kemal Durak1,�Teoman At›c›1, Emre Kalay1, Abdullah Küçükalp2

1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa
2�Suflehri Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Sivas

�
OP51 Skapula k›r›klar›operatif cerrahi tedavi sonuçlar›

Murat Çalb›y›k1, Deniz ‹pek1,�Sinan Zehir2,
1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Çorum
2�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum Hitit Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Çorum
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OP52 Philos pla¤› kullan›larak tedavi edilen proksimal humerus k›r›klar›nda erken dönem sonuçlar›m›z
Selim Türkkan1, Mustafa Kürklü1, Arsen Arsenishvili2, Harun Yasin Tüzün3,�Nuray Can2, Yalç›n Külahç›1, fiafak Ekinci4
1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
 2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
4�A¤r› Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, A¤r›

OP53 Humerus üst uç bifokal k›r›klar›n›n kapal› redüksiyon ve eksternal fiksatör ile tedavisi
Gökçer Uzer, Kerem Bilsel, Mehmet Elmada¤, Fatih Y›ld›z, Tunay Erden, ‹brahim Tuncay
Bezmialem Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
OP54 Klavikula orta cisim k›r›klar›nda ekspanse olabilen intramedüller kilitli çivi ile tedavi sonuçlar›

Murat Çalb›y›k1, Sinan Zehir2, Ali Aydo¤du1, Deniz ‹pek1

1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, Çorum
2�Hitit Üniversitesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, Çorum

�
OP55 Humerus üst uç k›r›klar›nda retrograde intramedüller çivi ile tedavi sonuçlar›

Murat Çalb›y›k1, Sinan Zehir2, Deniz ‹pek1, Ali Aydo¤du1

1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum Devlet Hastanesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji, Çorum
2�Hitit Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Çorum
�

OP56 Neer Tip 3 ve 4 humerus üst uç k›r›klar›n›n tedavisinde iki farkl› cerrahi tedavi yönteminin karfl›laflt›r›lmas›
Fatih Y›ld›z1, Gökçer Uzer1, Mehmet Elmada¤1, An›l Pulatkan1, Derya Çelik3, Burcu Gökflen2, Kerem Bilsel1
1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�‹stanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Meslek Yüksek Okulu, ‹stanbul

OP57 Rotator manflet y›rt›¤› ve dört parçal› humerus üst uç k›r›¤› olan yafll› hastalarda primer ters omuz protezi
ameliyatlar›n›n fonksiyonel sonuçlar›
M. Faik Seçkin1, Meriç Enercan2, R. Erden Ertürer1, fienol Akman2

1�‹stanbul Bilim Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�‹stanbul Omurga Merkezi, ‹stanbul Florence Nightingale Hastanesi, ‹stanbul

12.15-13.30 LUNCH

Workshop 1 (Gentek/MEDARTIS) D‹D‹M HALL
Elbow Traumas; Fractures of the Radial Head  and Olecranon Mehmet Demirtafl

13.30-14.30 PANEL DISCUSSION 7: Failed Instability Surgery

Chairmans: Ata Can Atalar, Süleyman Bülent Bektafler

13.30-13.50 Mistakes in Patient Selection-Surgical Treatment Insufficiencies ‹brahim Yanm›fl
13.50-14.10 How to Plan and Perform a Revision Instability Surgery? Alessandro Castagna
14.10-14.30 Discussion
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14.30-15.00 CONFERENCE 7

Chairman: Sercan Akp›nar

Ligamentous Injuries of the Elbow and Reconstruction Ak›n Çil

15.00-15.30 COFFEE BREAK

15.30-16.30 PANEL 8: Fractures of the Clavicle and Management of Acromioclavicular Joint Injuries

Chairmans: Taflk›n Altay, fiadan Ay

15.30-15.45 Indications for the fractures of Clavicle and Treatment Principles Carl Basamania
15.45-16.00 Clavicular Nonunion and Treatment Principles Carl Basamania
16.00-16.15 Acromioclavicular Joint Injuries and Treatment Principles Mehmet U¤ur Özbaydar
16.15-16.30 Discussion

16.30-17.00 AWARDS and CLOSING CEREMONY
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08.00-09.00 COURSE 6: Management of  Basic and Complex Elbow Dislocations

Chairman: Mustafa Özkan

08.00-08.12 Management of Acute Elbow Dislocations Hakan Gündefl
08.12-08.24 Management of Complex Elbow Fracture Dislocations Ufuk Nalbanto¤lu
08.24-08.45 Case Presentations (4 cases) Tulgar Toros
08.45-09.00 Discussion

11.15-12.15 ORAL PRESENTAION 6

Chairmans: Mahmut Kömürcü, Taner Günefl

OP58 Malign tümör nedeniyle humerus üst uç rezeksiyon protezi uygulanan hastalarda fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesi
Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Gökçer Uzer, ‹brahim Tuncay
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul

�
OP59 Proksimal humerus tümörlerinin reverse modüler protez ile rekonstrüksiyonu erken dönem fonksiyonel sonuçlar›

Mehmet Fatih Güven1, Hüseyin Botanl›o¤lu1, Lercan Aslan1, Gökhan Kaynak1, Hayrettin Kesmezacar2, R›fat Erginer1, 
Muharrem Babacan1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Kaktüs Sa¤l›k, ‹stanbul

�
OP60 Çocuk yafl grubu humerus üst uç iyi huylu kemik tümörlerinin tedavisinde boflluk doldurma amac›yla kullan›lan

biyoseramik cam greft ve insan kaynakl› spongiöz greftlerin konsolidasyon baflar›s›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Ahmet Kaya,�Gokhan Ilyas, Mustafa Incesu, Ahmet Savran, H.Tamer Ursavas
‹zmir Tepecik Egitim ve Arastirma Hastanesi, ‹zmir

OP61 Humerus bafl› içinde yerleflmifl kemik lezyonlar›n›n artroskopik tedavisi: Olgu sunumu ve teknik not
Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Orhan Balta3

1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat
3�Tunceli Devlet Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Tunceli

OP62 Proksimal humerus fraktürü sonras› hemiartroplasti uygulamas›nda radyolojik parametrelerin ve ya¤l› dejenerasyonun
geç dönemde klini¤e etkisi
Onur Gürsan1, Mustafa Hulusi Özkan1, Ali Balc›2, Onur Baflc›1
1�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir
2�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

�
OP63 Gleno›d kemik defektli primer osteoartrit tedavisinde greft kullan›lmadan uygulanan ters omuz protezlerinin

sonuçlar›
Gazi Huri, Yoon S. Hyun, Steve A. Petersen, Uma Sr›kumaran, Edward G. Mcfarland
Johns Hopkins Üniversitesi Omuz Cerrahisi Klini¤i, Baltimore, MD, ABD

OP64 Farkl› tasar›m ters omuz protezlerinin skapular centiklenme riski ve protez instabilitesi üzerine etkisi
Gazi Huri, Filippo Familiari, Nima Salari, Steve Petersen, Edward G. Mcfarland
Johns Hopkins Üniversitesi Omuz Cerrahisi Klini¤i, Baltimore, MD, ABD

�
OP65 Ters omuz protezi erken-orta dönem sonuçlar›

Ferhat Say1,�Numan Kuyubafl›1, Ahmet Piflkin1, Murat Bülbül2
1�Ondokuz May›s Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Samsun
2�Medipol Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
OP66 Tikhoff-linberg operasyonu yap›lan 3 hastan›n de¤erlendirilmesi

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Fatih Y›ld›z
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
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March 19-22, 2014 POSTER AREA

PP1 Kronik öne kilitli omuz ç›k›¤› için kombine cerrahi
Ali Turgut, Burak Önvural, Önder Kalenderer, Haluk A¤ufl
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

�
PP2 Çift (dual) skapular osteokondrom: impingement sendromunun nadir sebebi

Atilla Ç›tlak1, Ulafl Akgün2, Tu¤rul Bulut1, Cihan Aslan1, Berna Dirim Mete3, Muhittin fiener1

1 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir
2 Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Mu¤la
3 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

�
PP3 Management and prognostic factors for delayed reconstruction of neglected posterior shoulder

fracture-dislocation
Taner Bekmezci1,�Egemen Altan2

1�Özel Liv Hastanesi, Ortopedi Travmatoloji Servisi, ‹stanbul
2�‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi Travmatoloji, ‹stanbul

�
PP4 Çocuklarda nadir bir yaralanma; ipsilateral proksimal ve distal humerus k›r›¤›

Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu, Yavuz Akal›n, Ahmet Murat Aksakal, Alparslan Öztürk,
Yüksel Özkan
fievket Y›lmaz E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa

�
PP5 Radius bafl› parçal› k›r›¤› ile birlikte kapitellum k›k›rdak hasar›n›n tedavisi: Teknik not

Taner Günefl1,�Orhan Balta2, Erkal Bilgiç1, Recep Kurnaz3

1�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi ,Ortopedi Ve Travmatoloji AD,Tokat
2�Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
3�Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari

�
PP6 Çocukta atipik bir yaralanma; airbag çarpmas› ile oluflan distal humerus k›r›¤›

Yavuz Akal›n, Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu, Alparslan Öztürk, Yüksel Özkan
fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa

�
PP7 Total akromiyon-ektomi yap›lan bir hastan›n fonksiyonel sonucu

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Nuh Mehmet Elmada¤
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul

�
PP8 Efl zamanl› ac eklem ç›k›¤›, korakoklaviküler ligament rüptürü ve ekleme uzanan korokoid taban

k›r›¤›
Murat Aflc›, Erkal Bilgiç, Enes Eser, Taner Günefl
Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Tokat
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PP9 Çocukta tan› ve tedavi güçlü¤üne sebep olan proksimal humerus anevrizmal kemik kisti olgusu
Ahmet Savran, Ahmet Kaya, Mustafa ‹ncesu, Volkan Tafldemir
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir

�
PP10 ‹psilateral radius diafiz ve radius boyun k›r›kl› olguda intrameduller çivi uygulamas›

Ahmet Köse, Cahit Emre Can, Ali Ayd›n, Murat Topal
Atatürk Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Erzurum

�
PP11 Omuzda masif sinovial kondromatozis olgusunun artroskopik tedavisi

Egemen Altan1, Osman Orman2, Bahattin Kerem Ayd›n3, Hakan fienaran3, Taner Bekmezci4
1�‹stanbul Bilim Üniversitesi, ‹stanbul
2�Silivri Devlet Hastanesi, ‹stanbul
3�Selçuk Üniversitesi, Konya
4�Liv Hospital, ‹stanbul

�
PP12 Geç baflvuran posterior omuz kilitli ç›k›klar›nda küçük tüberkül transferi

Murat Y›lmaz, Erhan Bayram, ‹brahim Kaya, Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
PP13 Parsiyel omuz protezi ameliyat› sonras› humeral bafl›n ola¤and›fl› olarak humeral stemden ayr›lma

komplikasyonu
Cüneyd Günay, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Ahmet Uçaner
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, A Grubu, Ankara

�
PP14 Tümör rezeksiyon protezi uygulanan hastada geç geliflen komplikasyon ve ilginç baflvuru flekli

Cüneyd Günay, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Y›ld›r›m
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, A Grubu, Ankara

�
PP15 Ulnada kolorektal adenokarsinomun soliter metastaz›

Ahmet Savran, Ahmet Kaya
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir

�
PP16 Delayed diagnosis ›n a neonate with transphyseal fracture of the distal humerus

Ozgur Baysal, Engin Eceviz, Fevzi Saglam, Halil Ibrahim Bekler
Dr.Lutfi Kirdar Training and Research Hospital,Orthopedic and Traumatology Department, ‹stanbul

�
PP17 ‹zole distal korakoid avülzüyon k›r›¤›: olgu sunumu

Gökçer Uzer, Fatih Y›ld›z, Kerem Bilsel, An›l Pulatkan, Mehmet Elmada¤
Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanblul

�
PP18 Artroskopik rotator manflet tamiri sonras› proksimal humerusun psödomonas osteomyeliti

Nuri Ayd›n1, Evrim fiirin2, Nadir Aydemir3, Gökhan Zengin1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul,
2�S.B. Fatih Sultan Mehmet E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�S.B. Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›,
‹stanbul
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PP19 Do¤um travmas›na ba¤l› ipsilateral klavikula k›r›¤› ve distal humerus epifiz ayr›flmas›; olgu sunumu
Okyar Altafl1, Emre Minareci2, Hüseyin Özdemir3, Mehmet Asiltürk4, Bülent Da¤lar5, Sefa Akt›6

1�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
2�Tekirda¤ Çerkezköy Devlet Hastanesi, Tekirda¤
3�Siirt Devlet Hastanesi, Siirt
4�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
5�K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Trav. Ana Bilim Dal›, K›r›kkale
6�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu

PP20 Yüzen omuz: ‹psilateral humerus segmente, intraartiküler glenoid, akromion, skapula cisim parçal›
aç›k k›r›¤›, akromioklavikuler eklem ç›k›¤›, brakial pleksus yaralanmas› ve hemotoraks
Okyar Altafl1, Sefa Akt›1, Bülent Da¤lar2, Özdamar Fuad Öken3, Ahmet Özgür Y›ld›r›m3, Murat Altay3

1�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
2�K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, K›r›kkale
3�Ankara Numune E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
�

PP21 Biseps braki yerleflimli primer kist hidatik ile iliflkili periferik nöropati
Serkan Tuna, Tahir Mutlu Duymufl, Serhat Hakan Yan›k, Mehmet O¤uz Durakbafla, fievki Erdem
S.B.Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
PP22 Klavikulada destrüksiyona neden olan dev üremik tümoral kalsinozis olgusu

Kadri Y›ld›z2, Naci Ezirmik1

1�Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji ABD, Erzurum
2�Bölge E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Erzurum

PP23 Endoskopik yöntem ile tedavi edilen dirsek eklemi yerleflimli snovyal kondromatozis olgusu
Seyit Ali Gümüfltafl1, Tolga Onay2, Önder Ofluo¤lu3, ‹brahim Halil Erdo¤du4

1�Ad›yaman Üniveristesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Klinin¤i, Ad›yaman
2�Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
3�Medical Park Göztepe Hastanesi. Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
4�Ad›yaman Üniveristesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i, Ad›yaman

PP24 Radius bafl› yerleflimli osteoma: Olgu sunumu
Seyit Ali Gümüfltafl1, ‹smail A¤›r1, Hac› Bayram Tosun1, Hac› Mehmet ‹nan2

1�Ad›yaman Üniversitesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi. Ortopedi Klini¤i, Ad›yaman
2�Ad›yaman Üniversitesi E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi. Patoloji Klini¤i, Ad›yaman

�
PP25 Humeral kalkar; humerus proksimal uç k›r›klar›nda önemli olan parçalanma miktar› de¤il, medial

korteks bütünlü¤ünün devaml›l›¤›d›r
Sefa Akt›, Okyar Altafl
Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu

�
PP26 Tamir edilemez rotator manflet y›rt›klar›nda latissimus dorsi transferi: Cerrahi tekni¤in gözden

geçirilmesi
Nuri Ayd›n, Okan Tok, Bar›fl Görgün, Eflref Terzi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�

46



SCIENTIFIC PROGRAM

PP27 S›k›flma sendromu semptomlar›na yol açmayan subakromial osteokondrom
Nuri Ayd›n, Alp Arya, Yavuz Selim Karatekin
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
PP28 Spinoglenoid çentikte ganglion kistine ba¤l› supraskapular sinir bas›s› (üç olgu)

Sercan Karadeniz, Kerim Öner, Osman Aynac›, Murat Özcan
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Trabzon

PP29 K›r›¤›n efllik etmedi¤i damar yaralanmal› pediatrik aç›k dirsek ç›k›¤› olgusu
Gökhan Polat, Ali Erflen, Turgut Akgül, Ömer Naci Ergin, Mehmet Kap›c›o¤lu, Atacan Atalar
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

�
PP30 Deplase orta cisim klavikula k›r›klar›nda intramedüller çivi ile klavikula medialden tespit -

vaka sunumu
Murat Çalb›y›k
Sa¤l› Bakanl›¤› Çorum E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Ad, Çorum

PP31 70 yafl›nda tekrarlayan omuz ç›k›¤›n›n artroskopik tedavisinin uzun dönem takip sonucu
Nuri Ayd›n1, R›za Erbölükbafl2, Bar›fl Görgün1, Okan Tok1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Marmara Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
PP32 Proksimal humerus k›r›¤› cerrahisi sonras› pinlerin pectoralis major kas› boyunca migrasyonu

Kerem Bilsel1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Huzeyfe Çetin1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi Ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul

�
PP33 Dominant dirsekte görülen panner hastal›¤›n›n 30 y›ll›k konservatif takibi

Enes Uluyard›mc›, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder, ‹brahim Bozkurt
S.B. Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
PP34 Olufl mekanizmas› ve klinik seyirleri tamamen farkl› iki ’’luxatio erecta’’ olgusu

Nadir Yalç›n, Enes Uluyard›mc›, Ali Öçgüder, Fatih Kemal Do¤an, Bülent Bektafler
S.B.Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
PP35 Genç hastada 8 y›ll›k kronik anterior omuz ç›k›¤› olgusu

‹brahim Bozkurt, Enes Uluyard›mc›, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder
�S.B Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
PP36 Distal humerusta görülen monostotik paget hastal›¤› olgusu

‹brahim Bozkurt, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder, Enes Uluyard›mc›
S.B Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

�
PP37 Üst ekstremitenin kas iskelet tümörlerini taklit eden kedi t›rm›¤› hastal›¤›: 3 olgu

Ahmet Savran, Ahmet Kaya, Mustafa ‹ncesu
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir

�
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P38 Travmatik geç diverjan dirsek ç›k›¤› (olgu sunumu)
Kahraman Öztürk, Mehmet Baydar, Ayfle fiencan, Erdem Özden, Serkan Aykut
Metin Sabanc› Baltaliman› Kemik Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi El Cerrahisi Klini¤i, ‹stanbul

�
P39 ‹psilateral radius bafl› ve radius distal uç k›r›¤›: Olgu sunumu

Arsen Arsenishvili1, Selim Türkkan2, Yalç›n Külahç›2, Nuray Can1, Mustafa Kürklü2, Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara

�
P40 Çift kolon pla¤› kullan›larak tedavi edilen humerus distal uç k›r›klar›nda erken dönem sonuçlar›m›z

Mustafa Kürklü1,�Harun Yasin Tüzün2, Arsen Arsenishvili3, Nuray Can3, Selim Türkkan1, Kenan Koca3,
Tolga Ege3, Mustafa Baflbozkurt3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El Ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim Dal›, Ankara
2�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
3�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Ankara

�
P41 Metil metakrilat eksternal fiksatör ile redükte edilemeyen ve metafize uzanan suprakondiler humerus

k›r›klar›n›n tedavisi
Mehmet Ali Acar1, Ali Güleç1, Ömer Faruk Erkoçak1, Hakan fienaran1, Bahattin Kerem Ayd›n1,
Mehmet Elmada¤2

1�Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Konya
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
P42 Humerus alt uç rezeksiyon protezi uygulanm›fl hastalar›n de¤erlendirilmesi

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Mehmet Emin Erdil, Gökçer Uzer
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul

�
P43 Rotator manflet y›rt›¤› bulunan hastalarda anterior büyük tüberkül kisti insidans›n›n radyolojik

bulgular eflli¤inde incelenmesi
Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2,�Baybars Atao¤lu2, Zeynep Hazar1

1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ankara

�
P44 Rotator manflet y›rt›¤i ile birlikte anterior büyük tüberkül kisti bulunan hastalarda eklem hareket

aç›kl›¤›, kuvvet ve fonksiyonun karfl›laflt›r›lmas›
Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2, Seyit Ç›taker1, Bülent Çelik3, Mehmet Gem4, Nihan Karatafl1, Selçuk Bölükbafl›2
1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi ‹statistik Bölümü, Ankara
4�Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Diyarbak›r

�
P45 Yafl›n rotator maflet patolojileri üzerindeki etkisi

Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2, Seyit Ç›taker2, Nihan Kafa1,�Zeynep Hazar1

1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Ankara

�
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PP46 Çok parçal› distal humerus k›r›klar›nda komplikasyonlar›n sonuca etkisi
Mehmet Akdemir1, Mehmet Aykut Türken1, Ahmet Cemil Turan, Mustafa Özkan2, Ahmet Ekin1

1‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir

�
PP47 Kaynamam›fl humerus cisim k›r›klar›nda aç›k redüksiyon ve kilitli plak ile osteosentez uygulamas›n›n

sonuçlar›
Kemal Durak,�Teoman At›c›, Gökay Eken
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi veTravmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
PP48 Çocuklarda humerus lateral kondil k›r›klar›nda cerrahi tedavi sonuçlar›

Bartu Sar›sözen,�Teoman At›c›, Hüseyin Kavak
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Bursa

�
PP49 Omuz instabilitesinin cerrahi tedavisinde processus coracoideus transferinin etkinli¤inin araflt›r›lmas›.

Sibel Ç›rpan1, Ayd›n Budeyri2, Amaç Kiray1, Mustafa Özkan2

1�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal›, ‹zmir
2�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹zmir

�
PP50 Mason tip 3 radius bafl› k›r›¤› nedeniyle radius bafl› protezi veya rezeksiyon artroplastisi yap›lan

hastalarda fonksiyonel sonuç ve el kavrama kuvveti sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Mehmet Fatih Güven1, Okan Tok1, Lercan Aslan1, Hüseyin Botanl›o¤lu1, Gökhan Kaynak1,
Mustafa Gökhan Bilgili2, Alkan Bayrak2, Muharrem Babacan1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul

�
PP51 90º-90º Çift plak ve paralel plaklama yöntemi ile tedavi edilen AO Tip C humerus alt uç k›r›klar›nda

tedavi sonuçlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Murat Gülçek, Yunus Demirtafl, Muhammet Cüneyt Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, 
Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara

PP52 Humerus diafiz k›r›klar›nda çift plak ile tespit sonuçlar›m›z
Neslihan Aksu, Ramazan Soydan,�Burak Abay, Meriç Enercan, Murat fiirikçi, Metin Küçükkaya,
Azmi Hamzao¤lu
‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, 
‹stanbul

�
PP53 Travmatik bankart lezyonlar›n›n anterior single porthal ve dü¤ümsüz kement tekni¤i ile onar›m›

Hakan Çiçek1, F›rat Seyfettino¤lu1, Hasan Ulafl O¤ur1, Ça¤r› Erdo¤an1, Mehmet Ali Deveci2
1�Adana Numune Egitim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Klini¤i, Adana
2�Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji ABD, Adana

PP54 Distal biseps tendon y›rt›klar›n›n endobutton tekni¤i ile cerrahi tedavisi
Mustafa Özkan1, Mehmet Akdemir2, Ahmet Cemil Turan2, Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Ekin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
2 ‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
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Hasta Haz›rl›¤›
• Omuz muayenesi
• Radyoloji
• Ön tan›
• Ameliyat öncesi planlama ve haz›rl›k
• Onam ve taraf iflareti!!!

 Anestezi- Pozisyon- ‹mplant seçimi
Anestezi:

- Genel (fiezlong, Lateraldekübit)
- Skalen blok (fiezlong)
- Kombine

(Bradikardi, Transient hipotansiyon, BezoldJarish refleksi)

Kanama kontrolü:
S‹STOL‹K BASINÇ 100 mm Hg
ARTERYEL BASINÇ  70-80 mm Hg
(Kontrolsüz hipotansiyon !Serebralhipoperfüzyon !)

KANAMA ÖNLENMES‹
- Hipotansif anestezi
- Elektrokoter (RF) (Kondroliz!)
- Adrenalin 0.33mg/L(Kardiyotoksik!)
- Ringerlaktat solüsyon
- Artro- Pump(sistolik Δ <49mmHg)
- Kanül
- Dutch tekni¤i (pluggingthe hole)
- Bernoulli Efekti

POZ‹SYON
• Beachchair (fiezlong)

60°-70° oturur, dizler 30° flex
• Lateraldekübitus (Yan- yatar pozisyon)

45°-70° abd / 20°-30° öne flex, 5-7kg tx

Beachchair (fiezlong)
Avantaj →Rotator manflet, Anatomik pozisyon, Kol kontrolü
cerrahta, Aç›¤a dönüfl kolay, Rejyonel anestezi
Dezavantaj → Hipotansiyon /Hipoperfüzyon, Görüntüde
kabarc›k- bu¤u, Posterior giriflte blok, Armholder ihtiyac›

Hasta Haz›rl›¤›
Portaller Omuzun Tan›sal Artroskopisi

Doç. Dr. Kerem B‹LSEL

Lateraldekübitus
Avantajinstabilitecerrahisi , Traksiyon ile genifl eklem aral›¤›,
Hipotansiyon yok, Serebralhipoperfüzyon yok, Anestezi konforlu,
Kabarc›k yok
Dezavantaj Non anatomic, Aç›¤a geçifl zor, Rejyonel anestezi
zor, Traksiyona ba¤l› NV defisit, Ant portalde NV yar riski
PORTALLER
Çizim (Kemik landmarklar): Akromion- Klavikula- Spinaskapula-
 Korakoid- KorakoAkramial lig- AkromioKlavikuler lig

Risk alt›ndaki yap›lar
• Aksiller sinir
• Supraskapular sinir
• Sefalikven

Portaller:
• Posterior ‘soft spot’
• Anterosantral
• Anterolateral
• Anterosuperior
• Posterolateral
• Superolateral
• Saat 5 ve 7
• Aksiller
• Neviaser
• Wilmington
• Trans rotatorcuff

Tan›sal artroskopi:Glenohumeral- Subakromiyal yap›lar›n
muayenesi ve temel patolojiler (Bankart, SLAP, Glenoid bone
loss, Hillsachs, Rotator manflet y›rt›¤›, SA impingement)
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• Kol(Bacak): Cerrahi dü¤ümlemede kullan›lan ipin serbest

iki ucu.

• Orijinal kol (Sabit kol): Glenoid merkezinden uzakta olan,

manipüle edilmek istenen dokudan gecen,  üzerinde ilmeklerin

at›ld›¤›,kayd›¤› ve dü¤ümleri oluflturdu¤u kol.

• ‹lmek kolu (Hareketli kol): Post üzerine ilmeklenen ve

dü¤ümleri oluflturan kol.

• Yeni Sabit kol (Gecici Sabit kol): At›lacak dü¤üm tipine

ve ard›na at›lacak dü¤ümlerin özelli¤ine göre, post kol geçici

olarak de¤ifltirildi¤inde oluflan, üzerinde at›lacak dü¤ümün

ilmeklerinin at›larak kayd›¤› ve dü¤ümleri oluflturdu¤u kol.

• ‹nterferans: Ard›fl›k iki dü¤üm aras›nda dü¤üm tipi ve

mekanik aç›dan var olan iliflki. Dü¤ümgücünün bir

parametresidir. Post de¤ifltirerek ve z›t yar›m ilmeklerle yap›lan

dü¤ümleme en iyi interferans özelli¤ine sahiptir.

• Bileflke: Cerrahi iki dü¤üm aras›ndaki temas/geçifl noktas›.

‹nterferans özellik dü¤ümdeki bileflke noktas›n›n kuvvetini

belirleyen önemli bir özelliktir.

• Üst (Düz) ilmek: O an kullan›lan sabit kol üzerinden at›lan

ilmekle yap›lan dü¤üm.

• Alt (Ters) ilmek: O an kullan›lan sabit kol alt›ndan at›lan

ilmekle yap›lan dü¤üm.

• Dolanma (Twisting): ‹p kollar›n›n birbiri üzerinde dönerek

dolaflmas›.

• Sabit Kol De¤ifltirmek (Post-flipping): Sabit olarak

kullan›lan kol gevfletilip, hareketli kolda atlama hissi al›nana

dek gerilimle oluflturulan bir çeflit pratik sabit kol de¤ifltirme

ifllemi.

• Sabit Kol De¤ifltirerek Dü¤ümlemek: Orijinal sabit kolu

ve hareketli kolu s›rayla de¤ifltirerek geçici sabit kol oluflturularak

yap›lan, dayan›kl› dü¤ümleme tekni¤i.

• Z›t Yar›m ‹lmeklerle Dü¤ümlemek: Sabit kol üzerinde

ard›fl›k alt ve üst ilmeklerle, z›t dü¤ümler at›larak oluflturulan

dayan›kl› dü¤ümleme tekni¤i.

• Dü¤üme ‹leri-Ek Gerginlik  Uygulamak (Past-pointing):

Dü¤üm oturtulduktan sonra dü¤üm itici ile sabit koludistale

iterek, sabit kolu ve hareketli kolu gererek dü¤ümü oturtma

ifllemi.

• Kayan Dü¤üm:Eklem d›fl›nda, sabit kol üzerineilmeklenerek

oluflturulan, sabit çekildikçe eklem içineilerleyen dü¤üm tipi.

Omuz Artroskopisinde Dü¤üm Teknikleri

Dr. Ayd›n BUDEYR‹
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• Kilitlenebilir/Kayan Dü¤üm: Eklem d›fl›nda oluflturulup,

eklem içindeki hedef dokuya kayd›r›larak yerlefltirildikten sonra,

hareketli kol çekilerek kilitlenen ve kaymadan, ilk dü¤üm

tansiyonunu koruyabilen dü¤üm tipi. Kayan Kilitlenebilen bir

dü¤ün atarken, dü¤ümüm tam olarak istenilen flekilde

oturdu¤undan emin olunmadan, hareketli kolu germemeye

özen gösterilmelidir. Yoksa dü¤üm tam oturmadan kilitlenerek

gevflek kalacakt›r.

Örn: Midshipmann’s, Tennessee, Roeder, Weston

• Kaymayan Dü¤üm:Doku üzerinde kaymadan, direkt  dokuya

oturan ve direkt gerilen dü¤üm

tipidir1-18.

Örn: Revo, Z›t Yar›m ‹lmeklerle Dü¤ümleme, Kare dü¤üm ve

di¤erleri

Dü¤üm Mekani¤i ve Kuvvet-Kopma ‹liflkisi:

• Dü¤üm üzerinde; gerilimkuvvetleri etkin.

• Dü¤üm – Halka bileflkesinde; makaslama kuvvetleri etkin

• Dü¤üm çözülmedi¤i taktirde, En zay›f noktas› B‹LEfiKE’dir18.

– Sürtünme

– ‹nterferans

– ‹lmekler aras› boflluk

– Kuvvet – Kopma iliflkisi4-6

Artroskopik Dü¤ümlemede Etkin Dü¤üm Manipulasyonu;

Dayan›kl› bir dü¤ümde ve doku iyileflmesinde rol oynayan en

önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle, etkin dü¤üm

manipülasyonu  al›flkanl›k haline gelmelidir. Bu terimle

amaçlanan, tüm dü¤üm konfigürasyonlar›n› bilmek de¤ildir4-

10. Önemli birkaç tip dü¤üm üzerinde tecrübe sahibi olmak,

sabit kol ve hareketli kollar› kar›flt›rmamak, beklenmeyen bir

durumda organize kalabilmek, att›¤›n›z ve ataca¤›n›z dü¤ümlerin

oryantasyonuna hakim olmak ve dü¤ümün gidece¤i yolu bilmek,

görmektir 2  .

Do¤ru dü¤ümün temel özellikleri:

- Hedef doku üzerinde iyi tansiyon

- Postoperatif bu tansiyonun devam etmesi

- Küçük boyut ve Dayan›kl›l›k Oran›

- Uygulama Kolayl›¤›1-4
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4. BurkhartSS,Wirth MA, Simonick M, Salem D, LanctotD,
Athanasiou K. Loop Security as a determinant of
tissuefixationsecurity. Arthroscopy 1998;14:773-776.

5. Loutzenheiser TD, Harryman DT II, JungSW, FranceMP,
Sidles JA. Optimizingarthroscopicknots. Arthroscopy
1995;11:199-206.

6. Abrams JS. Principles of arthroscopicstabilization. Presented
at the 16th Fall Course, ArthroscopyAssociation of North
America, Nashville, Tennessee,1997.

7. Fischer SP.Tyinggoodknotsarthroscopically. Presented at
theSpecialtyDayMeeting,ArthroscopyAssociation of North
America, San Francisco, California,1997.

8. Nottage WM. Arthroscopicknottying. Presented at the 15th

Fall Course, ArthroscopyAssosiciation of North America,
Palm Desert, California,1996.

9. Tauro JC. ArthroscopicRotatorCuffRepair: Analysis of
techniqueandresults at 2- an 3-year fllowup. Arthroscopy
1998;14:45-51.

10. McMillan ER. A simplifiedtechniqueforsuturehandlingduring
arthroscopicknottying. The “Master’sExperience “ KnotTying
Manual. Rosemont,IL: ArthroscopyAssociation of North
America, 1999.

11. Sweeney HJ. Knottying. Presented at the 17th Fall Course,
Arthroscopy Association of North America, Palm Desert,
California. November,1998.

12. Nottage WM, Aland CM, Schepsis AA, Tauro JC. How
tomake sense outof  arthroscopicknottying. TheMaster’s
Experience in Shoulder Arthroscopy Manual. Rosemont,
IL: Atrhroscopy Association of North America; March,2011.

13. Nottage WM, Lieruence RK. Arthroscopick nottying
techniques. Arthroscopy 1999;15: 515-521.

14. Chan KC. Classification of slidingk notsforuse in
arthroscopicsurgery. Presented at the 18th Annual Meeting,
ArthroscopyAssociation of North America, Vancouver, BC,
Canada, April, 1999.

15. Snyder SJ. Technique of arthroscopic rotatorcuffrepairusing
i m p l a n t a b l e  4 m m  R e v o ™  s u t u r e a n c h o r s ,
sutureshuttlerelaysand #2 nonabsorbablemattresssutures.
Presented at the 18th Annual Meeting, Arthroscopy
Association of North America,Vancouver, BC, Canada,
April, 1999.

16. Ashley CW. Hitchestosparandrail (right-anglepull). In:
TheAshleyBook of Knots. New York: Doubleday, 1944;296.

17. Bardana DD, Burks RT, West JR. Theeffect of
sutureanchordesignandorientation on sutureabrasions: an
in-vitrostudy. Arthroscopy2003;19:274-81.

18. Mazzocca AD, Bollier MJ, Ciminiello AM, et al. Biome-
chanicalevaluation of arthroscopicrotatorcuffrepairsover
time. Arthroscopy. 2010;26(5):592-9.

Önemli ‹puçlar› :
1- Bafllamadan önce ipi dokuda ileri-geri hareket ettirmek;

at›lacak dü¤üme haz›rl›k, dolaflma ve tak›lma kontrolü,
araya kaçan dokular›n kontrolü.

2- Tek delikli dü¤üm iticiyi orijinal sabit kola yerlefltirerek, sol
elinizde tutun, hemostat yerlefltirin.

3- Ba¤lamaya geçmeden önce mutlaka bir kez dü¤üm iticiyi
ekleme kadar ilerleterek, ip çaprazlama, dolaflmalar› ve
arada mevcut olabilecek doku parçalar›n› kontrol edin.

4- Orijinal sabit kolun uzunlu¤u, hareketli kolun maksimum
yar›s› kadar uzunlukta olmal›.

5-  Dü¤üme bafllamak için; her iki kolu da sol el baflparmak
ve orta parmak aras›nda tutun.

6-  ‹flaret parma¤›n›z› dü¤ümlere yard›mc› olmak için kullan›n.
7-  Kayan dü¤üm at›yorsan›z, mutlaka ard›n› ek dü¤ümler ile

güçlendirin.
8- Kanüller; Sürtünmeyi azaltmak için tüm dü¤ümlerinizi

kanülden ileri do¤ru itin.
 - Dü¤ümleri gözlemleyebilmek için fleffaft›r.

- Dü¤ümünüzü mutlaka kanül içinden at›n.
- Her seferinde kanül içinde mutlaka tek bir
  sutür çifti kullan›n.

9- Sabit kol de¤ifltirmeyi ö¤renin ve bol pratik yap›n 10-14.
10- Tecrübeli oldu¤unuz bir çapal› sutür tipi seçerek, kemik

üzerindeki oryantasyonu ve ip ile paralel yönde uzan›m›na
dikkat edin17.

Referanslar:
1. Nottage WM. Suture, AnchorsandKnots.Presented at the

18thAnnual Meeting, ArthroscopyAssociation of North
America, Vancouver, BC, Canada, April,1999.

2. De Beer JF. ArthroscopicBankartRepair: Someaspects of
sutureandknotmanagement. Arthroscopy 1999; 15:660-
662.

3. McMillan ER, Caspari RB. Arthroscopicknot-tyingtechniques.
In An Atlas of Shoulder Arthroscopy, Imhoff AB, Ticker JB,
FuFH (eds). London: Martin Dunitz, 2003. 81–95. © Martin
Dunitz 2003.



Artroskopik rotator manflet tamiri s›ras›nda uygun ekipman
ve flartlar sa¤land›ktan sonra iyi bir görüntü elde edilmesi
önceliklidir. Subakromial bölgeye girildikten sonra e¤er
akromioplasti gereklili¤i varsa bu ifllem vakan›n bafl›nda
yap›labilece¤i gibi tamir sonras›nda da yap›labilir. Ancak
anterior y›rt›klarda baz› durumlarda Tip 3 akromion afl›r› bir
s›k›fl›kl›¤a neden olarak tamir yap›labilecek alan oluflmas›n›
engelleyebilir. Bu gibi durumlarda önce akromioplasti yap›lmas›
bir gerekliliktir.  Bursektomi ifllemi shaver yard›m›yla
yap›labilece¤i gibi radyofrekansla da yap›labilir. Shaver
kullan›rken kanama sorunuyla karfl›lafl›labilir . Radyofrekans
kullan›l›rken de afl›r› yakma ifllemi yap›l›rsa, bu durum rotator
manflete zarar verebilir.  Bursektomi yap›ld›ktan sonra y›rt›¤›n
yeri ve fleklinin tespiti önemlidir. Bu ifllem hem eklem içerisinden
hem de subakromial bölgeden rahatl›kla yap›labilir. Her rotator
manflet y›rt›¤› ayn› de¤ildir. Bu nedenle tamir flekli vakadan
vakaya de¤ifliklik gösterir. Çok çeflitli y›rt›k tipi s›n›fland›rmalar›
olmas›na karfl›n, halen kabul edilmifl tek bir s›n›fland›rma
yoktur.

Burkhart ve arkadafllar› taraf›ndan y›rt›k flekilleri hilal
fleklinde, U- fleklinde, L fleklinde ve masif kontrakte y›rt›klar
olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. (1,2,3) Hilal flekilli y›rt›klar s›k görülen
tip olup retraksiyonu azd›r. Kolayl›kla redükte edilebilirler.  U
flekilli y›rt›klar ise daha fazla bir gevfletme ifllemi gerektirirler.
Tendonun üzerindeki yük daha fazla oldu¤undan tamir sonras›
baflar›s›zl›k daha yüksek oranda görülebilir. L fleklindeki
y›rt›klarda ise  y›rt›¤›n önce baca¤›n›n tamiri ve sonras›nda
y›rt›¤›n tamiri önem tafl›maktad›r.

‹yi bir rotator manflet tamiri için tamir edilen dokudaki stresi
azaltmak için uygun mobilizasyon önem tafl›maktad›r. Kronik
y›rt›kta olas› yap›fl›kl›klar› gevfletmek önemlidir. E¤er yeterli
derecede gevfletme yap›lmas›na ra¤men rotator manflet
yap›flma yerine çekilemiyorsa bu tamirin baflar›l› olabilme
flans› düflüktür. Y›rt›¤›n yerine ve flekline göre de¤iflik
artroskopik enstrümanlar kullan›labilir. Tabanca flekilli sütür
geçiriciler veya kufl gagas› flekilli sütür geçiriciler
kullan›lmaktad›r. Tendon kemik iyileflmesini etkileyen bir çok
faktör vard›r. Bunlar; tendon kemik temas yüzeyi, tamir
yüzündeki hareket, doku kalitesi ve biyokimyasal faktörler
olarak say›labilir.

Artroskopide Karfl›lafl›lan Temel Lezyonlar ve
Cerrahi Prensipler: Rotator Manflet

Doç. Dr. Nuri AYDIN
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
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 Tamir bölgesindeki temas yüzeyini art›rmak amac›yla daha
genifl bölgenin temas› için de¤iflik teknikler gelifltirilmifltir.
Yap›lan çal›flmalarda supraspinatusun yaklafl›k yap›flma alan›
2 cm olarak tespit edilmifltir. (6) Daha sonra yap›lan bir
çal›flmada, tek s›ra yap›lan tamirde orjinal tendon ayak izinin
%67’sinin temas etti¤i gösterilmifltir. (7)Çift s›ra tamirin avantaj›
tendon ayak izine daha uygun bir bas›nçta tamir sa¤lamas›d›r.
(4)Ancak yap›lan çal›flmalar çift s›ra tamir ile tek s›ra tamir
aras›nda anlaml› bir klinik fark ortaya koyamam›flt›r. (4,5)

Referanslar

1. Burkhart SS. A stepwise approach to arthroscopic rotator
cuff repair based on biomechanical principles. Arthroscopy
2000;16:82-90.

2. Partial repair on massive rotator cuff tears: The evalution
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Arthroscopy 2001;17:905-912.
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Radius bafl› k›r›klar› ilk 1600 y›llarda Paolo Vicini taraf›ndan
kadavralarda görülmüfl ve tan›mlanm›flt›r. Radius bafl›
k›r›klar›n›n tedavisinde on dokuzuncu yüzy›l›n bafl›nda uzun
süreli alç› immobilizasyonu yayg›n olarak kabul görmüfl bir
tedavi yöntemidir. Ancak bu yöntem ile ortaya ç›kan eklem
hareket k›s›tl›l›¤› ve elde edilen kötü sonuçlar  yeni tedavi
yöntemleri aramaya itmifl ve erken hareketle al›nan sonuçlar›n
iyileflece¤i görülmüfltür [Morgan]. ‹nternal fiksasyonun ve
artroplastini yeterince geliflmedi¤i dönemde erken harekete
bafllayabilmek için k›r›k fragmanlar›n veya çok parçal› k›r›klarda
bafl›n tamam›n›n eksizyonu yayg›n olarak uygulanm›flt›r
[Goldberg Broberg Miller, Morrey]. Eksizyon  kabul edilebilir
sonuçlar vermekle beraber [Coleman Goldberg, Morrey], valgus
dirsek instabilitesi, dirsek hareketlerinin ve önkol rotasyonunun
k›s›tlanmas›, proksimal radyal migrasyon ve dirsek, el bile¤inde
görülen dejeneratif de¤ifliklikler kronik a¤r›ya, kuvvet kayb›na
ve fonksiyonel k›s›tl›l›¤a yol açmakta oldu¤u tespit edildi [Geel
Frankle Fuery]. Bu tespitten sonra deplase olmayan k›r›klar›n
tedavisinde önemli bir de¤ifliklik olmazken deplase k›r›klar›n
tedavisinde fragman eksizyonun yerini internal fiksasyon, çok
parçal› ve fiske edilemeyecek durumdaki k›r›klar›n tedavisinde
radius bafl› eksizyonuna ek olarak implant artroplastisi geçmifltir
[Morgan, Rymaszewski ].

Radius bafl› k›r›klar› tüm dirsek k›r›klar›n›n %33 ‘ ünü oluflturur.
Kad›nlarda 2:1 oran›nda daha s›kt›r ve en s›k dördüncü dekadda
görülür. El bile¤inde ve özellikle distal radioulnar eklemde
simültane yaralanmalar meydana gelebilir.  Radius bafl›
yaralanmalar› izole olarak görülebilecekleri gibi dirsek yak›n›nda
yer alan çeflitli anatomik yap›lar›n, distal humerusun veya
önkol, el bile¤inin kompleks yaralanmalar›na da efllik edebilirler
[Itamura]. Tarih boyunca radius bafl› k›r›klar› hem aç›k hem
de kapal› olarak tedavi edilmifllerdir. Cerrahi tedavi metotlar›
aras›nda  k›r›k fragman›n fiksasyonu, eksizyonu veya radius
bafl›n›n metalik, silikon implantlarla replasman› say›labilir.
Ancak fragman›n eksizyonu sonras› görülebilen radiusun
proksimal migrasyonu ve radius bafl› replasman› sonras›
gözlenen sorunlar, anatomik redüksiyon ve internal fiksasyonun
tercih edilmesi gereken tedavi yöntemi oldu¤una iflaret
etmektedir. ‹zole bir radius bafl› k›r›¤› hemen her zaman kapal›
redüksiyon ve erken hareket ile tedavi edilir. Konservatif
tedavinin uygulanabilmesi için öncelikli koflul diresek eklem
hareketine engel olacak bir durumun bulunmamas›d›r. Tip I

Radius Bafl› K›r›klar›  Protez Osteosentez
Komplikasyonlar›

Prof. Dr. Mehmet DEM‹RTAfi
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k›r›klarda k›r›k fragman deplase olmad›¤› için hareket engel
olmaz ve bu ndenle genellikle konservatif tedavi edilirler. Ancak
bu süre boyunca yak›ndan muhtemel bir k›r›k deplasman›na
karfl› ilk 3-4 hafta boyunca haftal›k grafiler ile yak›ndan takip
edilmeleri gereklidir. A¤r›l› hemartrozu olan olgularda aspirasyon
sonras› %0.25 Bupivakain ile a¤r› kontrolü ve rehabilitasyon
kolayl›¤› sa¤lanabilir. Dirsek ilk 4 hafta boyunca uzun kol bir
atel ile korunur ve bu sürede mutlak olarak günde en az üç
kez olmak üzere aktif eklem hareket aç›kl›¤› egzersizleri
uygulan›r. Hastan›n tolere etmesi halinde zamanla dirence
karfl› egzersizlere bafllanabilir. Herbetsson ve ark 1 mm den
daha az deplasman› olan ve deplase Tip I olarak adland›rd›klar›
tipteki 32 hastan›n 15-30 y›ll›k uzun dönem takibi sonucunda
minimal deplase k›r›klarda da konservatif tedavi ile tatmin edici
sonuçlar al›nd›¤›n› göstermifllerdir [Herbertsson].

Deplase olan Tip II ve III k›r›klarda internal fiksasyon tercih
edilen tedavi yöntemidir. Bafl k›r›klar› için bafl›n eklem yüzeyinin
dörtte birinden fazlas›n› içeren k›r›k fragman, > 2mm deplasman
veya impaksiyon, efllik eden kapitellum, k›k›rdak yaralanmalar›
olmas› halinde cerrahi giriflim uygulan›r. Boyun k›r›klar›nda
ise 15 º’den fazla angulasyon cerrahi endikasyon olarak kabul
edilmektedir. Daha az deplasman görülmesi halinde konservatif
tedavi tercih edilebilmekle beraber öncelikle eklemde mekanik
blo¤un varl›¤› kontrol edilir. Bu durum dirsek eklemine uygulanan
lokal anestetik sonras› yap›lan eklem hareket aç›kl›¤› muayenesi
ile de¤erlendirilir. Mekanik blok varl›¤› halinde cerrahi tedavi
tercih edilir. ‹nternal fiksasyon teknikleri gelifltikçe yazarlar bu
yöntemi radius bafl› k›r›klar›n›n tedavisinde de uygulam›fllard›r.
Mümkün olan her durumda yap›lacak internal fiksasyonun
dirsek eklem bütünlü¤ünün korunmas›na yard›m edece¤i ve
potansiyel distal radioulnar eklem problemine yol açabilen
proksimal radyal migrasyonu önleyece¤i sonuca varm›fllard›r
[Odenheimer, Ebraheim].

Tip III k›r›klarda, yani parçalanm›fl fragman› olan durumlarda,
internal fiksasyon uygulanmas› teknik olarak zor bazen
imkans›zd›r. Bu nedenle bafl eksizyonu ile radyal bafl
artroplastisi ile rekonstrüksiyon uygulanabilir. Baz› Tip II
olgularda ameliyat öncesinde fiksasyon uygulanabilirli¤i yüksek
olarak de¤erlendirilen baz› k›r›klar›n ameliyat içerisinde erken
harekete izin verecek kadar güçlü fiske edilemedi¤i durumlarda
da eksizyon ve protez replasman› uygulanabilir. Bu nedenle
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cerrah gerekli haz›rl›¤› önceden yapmal› ve hastay› eksizyon
ihtimaline karfl› bilgilendirmelidir.

Protez replasman› özellikle dirsek veya el bile¤i instabilitesi
olan olgularda gereklidir [Chapman]. Radius bafl› protezleri
silastik protezlerin kullan›m› ile yayg›nlaflm›flt›r. Ancak afl›nma
ve afl›nma sonucu ortaya ç›kan partiküller, implant k›r›klar›
ile ilgili problemler nedeniyle kullan›malr› giderek azalm›flt›r
[Mackay, Mayhall, Morrey]. Metalik radyal bafl protezleri ise
dayan›kl›l›klar› nedeniyle popülerleflmifl ve iyi sonuçlar bildiren
seriler yay›nlanmaya bafllanm›flt›r [Knight, Moro].

Osterosentez  Komplikasyonlar›
K›r›k deplasman›
Posterior interossöz sinir yaralanmas›
Tesbit bozulmas›
Dirsek sertli¤i
Radio-Kapitellar artrit
Enfeksiyon
Artroplasti Komplikasyonlar›
Ligament zedelenmesine ba¤l› valgus deformitesi
Eklem sertli¤i
Radiusun proksimale yer de¤ifltirmesi
Sinovit
Kronik ulnar taraf el bile¤i a¤r›s›

Radius bafl› k›r›klar›nda cerrahi tedavi iyi sonuçlar vermekle
beraber dirse¤in dinamik anatomok dengesi yani ba¤
yaralanmalar› kesinlikle de¤erlendirilmeli ve ayn› seansta
tedavi edilmelidir.



Medial dirsek bölgesi a¤r›s›n›n teflhis ve tedavisi zordur. Bafl
üstü aktivitelerde afl›r› valgus zorlanmas›n›n dirse¤in medial
k›sm›nda odaklanmas›,  postero-medialde s›k›flma ve medail
dirsek bölgesinde a¤r› sebeplerin biridir. Medial epikondilite
yol açan fleksör/pronator kas grubunun afl›r› kullan›m› veya
kas y›rt›¤› di¤er sebepler aras›nda olup daha s›k karfl›lafllan
bir tablodur. Beysbol at›c›lar›nda dirsek a¤r›s›n›n nadir
sebeplerinden birisi de anconeus epirtoklearis dir.

I. Valgus - Ekstansiyon Yüklenmesi
Beysbol oynayanlarda(9-19 yafl) %18-69 medial dirsek a¤r›s›
bildirilmifltir. Bennet  1959 de medial dirsek bölgesinde a¤r›,
lateralde  kompresyon, posteriorda makaslama  tan›mlam›flt›r.
King 1969 ise “medial dirsek-stres sendromu”, medialde
yumuflak doku yetmezli¤i, posteromedial kompartmanda
s›k›flma, lateral kondrosis tan›m›n› kullanm›flt›r.Wilson 1983
da,  valgus-ekstansiyon yüklenmesinde at›c›larda ivmelenme
esnas›nda olekranun olekranon fossa içinde takoz etkisini
vurgulam›flt›r. Baflüstü atma esnas›nda , dirsekte kas, ba¤ ve
eklem taraf›ndan s›n›rland›r›lan valgus dönme momenti oluflur.
Valgus momenti taraf›ndan bu afl›r› germe gücü primer olarak
MUCL ön band› taraf›ndan engellenir.Tam ekstansiyona do¤ru
MUCL dan ziyade kemik eklemleflmesi stabiliteyi sa¤lar.
Posterior kompartmanda troklea ile posteromedial olekranon
aras›nda makaslama meydana gelir. Yavafllama döneminin
dinamik kas gücü ile kötü kontrolü söz konusu ise olekranon
travmatik olarak tam ekstansiyona do¤ru posterior kompartmana
dayan›r. Olekranonun fossa içinde tekrarlayan hareketleri ile
 posteromedial olekranonda kondromalasi ve osteofit geliflir.
Bu ostefitlerin k›r›lmas› sonucu non union gözlenebilir.  Valgus
stabilitesi ile posteromedial s›k›flma ars›ndaki iliflki biyomeknik
olarakda araflt›r›lm›fl. Kadavra çal›flmas›nda MCL de bir
yetmezlik varsa bunun posteromedial köflede temas› de¤ifltirdi¤i
ve buda semptomatik kondromalazi ve ostefite yol açt›¤› buda
 kendini valgus ekstansiyon sendromu olarak göstermektedirler.
Çal›flmac›lara göre, klinik olarak posteromedial s›k›flma ile
birlikte valgus ekstansiyon yüklenmesi olan olgularda asl›nda
klinik belirti vermeyen bir valgus instabiltesi vard›r (Ahmad CS
et al. et al. AmJ Sport Med.2004).

Klinik
‹sole posteromedial s›k›flmada a¤r› olekranonun medialinde
dir. At›fl›n yavafllama döneminde dirsek tam ekstansiyona
geldi¤inde oluflur. E¤er a¤r› at›fl›n ivmelenme dönemimde
artar ise medial dirsek instabilitesinin efllik etti¤i flüphelenmelidir.

Medial Dirsek A¤r›s› Nedenleri ve Tedavisi

Doç. Dr. Yüksel ÖZKAN
Bursa fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,Ortopedi ve Travmatoloji E¤itim Klini¤i
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S›k›flma testi; dirse¤in k›smi fleksiyondan h›zl› bir flekilde tam
ekstansiyona getirilmesi. Ayn› zamanda valgus zorlamas› da
a¤r›y› art›r›r.

Kol-bar testi; hasta eli omuz 90 derece öne elevasyonda ve
tam iç rotasyonda olacak flekilde koyar. Olekranon bast›r›larak
dirsek ekstansiyona götürülür. Bu esnada a¤r›, ayr›ca
ekstansiyonun son derecelerinde k›s›tlanma gözlenebilir.
Hareket k›s›tl›l›¤› ve tak›lma; osteofite ba¤l› ekstansiyonda
k›s›tl›l›k, eklem faresine ba¤l› tak›lma, sporcularda performans
düflüklü¤ü gözlenir. MUCL bölgesinde palpasyonla ve valgus
stres testi ile a¤r›. Ulnar sinir araz›n›n efllik etmesi; Tinel (+),
subluksasyon, intrinsik zay›fl›k ve duyu kusuru saptan›r.

Radyolojik De¤erlendirme
Direkt grafiler; ön-arka/yan/oblik/aksiller grafiler; olekranon
posteromedialinde osteofit mevcudiyeti. Posterior s›k›flma
grafisi(modifiye ön-arka); humerus 40 derece d›fl rotasyon,
dirsek 140 derece fleksiyonda(Conway, 2009).
BT; sagital, koronal ve 3 boyutlu rekonstruksiyonda; osteofit,
eklem faresi gözlenir.
MRG; MUCL de¤erlendirilmesi, osteokondral hasar, sinovial
plika, olekranonda stres k›r›¤›(erken dönem) araflt›r›lmal›d›r.

Tedavi
Konservatif; Aktivite de¤iflikli¤i ve istirahat. ‹ntraartiküler
kortizon enjeksiyonu NS‹‹ ilaçlar

Cerrahi
Oluflan osteofitler MUCL n›n yaralanmas›na karfl› bir dirençtir,
bunlar›n osteotomize edilmesi asemptomatik MUCL yetmezl¤ini
semptomatik hale getirir(Ahmad CS, et al. AmJ Sport
Med.2004). Olekrarnon debridman› ve posteromedial
dekompresyon yap›lan profesyonel beysbol oyuncular›n %25
de valgus instabilitesi geliflmifl ve MUCL’de rekonstruksiyon
gerektirmifl.Olekranonun afl›r› rezeksiyonu sonras› valgus
stresinde MUCL daha fazla yük düfltü¤ü çal›flmalarda
gösterilmifltir, rezeksiyonun sadece osteofitlerin ç›kar›lmas› ile
s›n›rland›r›lmas› gerekti¤i savunulmufl (Kamineni S, et al. JBJS
Am. 2004). Atroskopik giriflim; posteromedial s›k›flma da
debridman için primer portaller; posterolateral portal( olekranon
tepesinin 3 cm proksimal ve posterolateral gutter da tirseps
tendonu d›fl›nda) ve direkt posterior portald›r( olekranon
tepesinin 3 cm proksimalinde ve triesepsin ortas›nda).187
dirsek atroskopisi serisi; en s›k sebep potserior s›k›flma(%51),
 Figgie skoru 27.7 den 45.4 puana ve özelliklede a¤r›, %85
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diklofenak, salisilatlar gibi baz› ajanlar kullan›labilir (Spacca
G., et al Drug Exp Clin Res 2005). Nitrik oksitin inhibisyonu
kollajen miktar›n›n ve fibroblaslar üzerinden kollajen sentezinin
azalmas›na yol açan gliseril trinitrat (GTN) kronik tendinopatilerin
tedavisinde etkilidir. Hipotansiyona yol açma riski oldu¤undan
sildenafil gibi fosfodiesteraz  inhibitörü kullanan kiflilerde
kullan›lmamal›d›r(Paoloni JA., et al. AmJ Sport Med 2005).

Botox
Botilinyum toksini tip A (Botoks) nöromüsküler kavflaktan
nörotransmitter asetilkolin sal›n›m›n› inhibe eden ve iskelet
kas kontraksiyonunu engelleyen bir nörotoksindir.  Tendon
yaralanmalar›nda botoks enjeksiyonlar›na dair yeterli kan›t
olmamas›na ra¤men, intramusküler botoks enjeksiyonu k›sa
zamanda lokal musküler aktivitenin geri kazan›lmas›n› sa¤lad›¤›
bildirilmifl. Botox uygulananlarda  2., 6., 12. ve 18. haftadaki
muayenelerinde kavrama gücüde art›fl ve a¤r›da azalma oldu¤u
saptanm›fl(10,11).

B. Farmakoloji d›fl› tedaviler
Eksta korporal flok dalga tedavisi (ESWT)
ESWT tendinopatilerde uygulan yeni bir nonfarmakolojik tedavi
yöntemidir. ESWT vücut d›fl›nda flok dalgalar üreterek onlar›
spesifik bölgelere odaklar. Tendinopati tedavisinde , flok
dalgalar›n›n tekrarlad›¤› mikro dalgalar etkilenen bölgedeki
iyileflmeyi tetikleyen  vaskülarizasyonu uyar›r.

Plateletten Zengin Plazma (PRP) enjeksiyonu
PRP yumuflak doku yaralanmalar› için yeni gelifltirilen bir tedavi
yöntemidir. PRP hastan›n kendi kan›n›n santrifüj edilip plateletleri
hastan›n tam kan›ndan ay›rmas› ile elde edilir. Böylece normal
platelet miktar›n›n 4 ila 8 kat› kadar zenginlefltirilmifl
konsantrasyon ortam›na  ulafl›l›r( ‹GF-1, FGF, PGF, EGF,
VEGF, TGF-1).  De¤iflik uygulamalarda tendinopatilrde  6 ay
içerisinde PRP grubundaki iyileflme oran› %81 olarak
bildirilmifltir(Mishra A, et al. Am J Sports Med 2006).Her ne
kadar PRP enjeksiyonlar›n›n faydal› oldu¤u görülse de
muskulotendinöz bileflkeye kontrollü yük bindiren rehabilitasyon
programlar› ile kombine edilmeleri gerekmektedir.

Proloterapi
Proloterapi kronik ligaman, eklem kapsülü, fasya ve tendon
yaralanmalar›n›n tedavisinde kullan›lan bir enjeksiyon biçimidir.
Prototerapi a¤r›l› bölgeleri güçlendirmek için  proliferatif ajanlar(
hipertonik dekstroz, fenol vs.)  verilerek fibroblast proliferasyonu
ve kollajen sentezi üzerinden etki edip tendonun hipertrofi
olmas› ile sonuçlan›r. Baz› yazarlar bu tekni¤i rejeneratif
enjeksiyon tekni¤i olarak adland›rm›fllard›r çünkü büyüme
faktörleri  hücresel düzeyde duruma dahil oluyor(Kim SR, et
al.Am J Phys Med Rehabil 2004).

Steroidler enjeksiyonu
Lizozomal enzim sal›n›m›n› engellebilmeleri  ve nötrofil
kümelenmesini ve inflamatuar mediatörlerin sal›nmas›n› inhibe
edebilmeleri onlar› etkili birer antiinflamatuar ilaç yapmaktad›r.

beysbola dönüfl (Reddy et al. Arthroscopy, 2000).

II. Medial Dirsek Tendinosis(Gofçü Dirse¤i)
Fleksör/pronator kaslar›n afl›r› kullan›m travmas› olarak
tan›mlan›r. Primer tutulum daha çok FCR ve PT, %5 FCU de
dir(bu üç tendonun birbirine kar›flm›fl yap›flma alan› mevcut).
‹nsidans; lateral epikondilitin 1/5, genç-orta yafl atletler de
daha s›k, 4.5.on y›lda zirve yap›yor. Kad›n/erkek tutulumu eflit.
Mekanizma; golf, raket ve atma sporlar›nda tekrarlayan önkol
pronasyonu ve el bile¤i fleksiyonu (afl›r› kullan›m mekanizmas›).
Histopatoloji; mikro y›rt›klara karfl› yetersiz bir cevaba
dayand›r›lan, iflamatuar olmayan, dejeneratif angiofibroblastik
hiperplazi.
Makroskopi; dokular soluk, gri, kolay y›rt›labilir ve ödemlidir.

Efllik eden rahats›zl›klar
Lateral epikondilit, kubital tunel sendromu, karpal tunel
sendromu, pronator sendrom, A.I. N sendromu, döndürücü
manflet tendinosis(mesankimal sendrom). Valgus instabilitesi
ile birlikte unlar kollateral ba¤ yaralanmas›(bafl üstü at›fl
sporlar›). Ulnar sinirin 3. bölgesinde(olukta) tutulumu %40 olup
ayr›c› tan›ya dikkat (Nirschl et al. ASSH,2006).

Klinik
A¤r› ve hassasiyet, medial epikondil üzerinde, fleksör/pronator
kas grubu ve ulnar kollateral ba¤ bölgesine yay›l›m gösterir.
Palpasyon ile  medial epikondilin hemen distalinde a¤r›(+). El
bile¤i ekstansiyon/supinasyon iken, el bile¤i fleksiyon/pronasyon
karfl› dirence karfl› a¤r›n›n ortaya ç›kart›lmas›. Hafif ekstansiyon
kayb›, EHA normal. Yetiflkin atletlerde medial dirsek a¤r›s›
varl›¤›nda Little Leauer dirse¤i(medial apofisitis ve lateral radial
kapitellar kompresyon) aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir.

Radyolojik de¤erlendirme
Direkt radyografi, normal olup yafll› atletlerde ise osteofit,
eklem içi serbest oluflum gözlenir.
MRG, gereksiz, ancak unlar kollateral ba¤ yaralanmas› flüphesi
olanlarda yararlan›lmal›d›r.

Tedavi
Konservatif  tedavide ile  %88-96 baflar› bildirilmektedir (Galel
Gt.,et al. JJBS Am.1995).
Medial epikondil ile literatürde çok az çal›flma bulunmaktad›r.
Çal›flmalar›n ço¤u lateral epikondilit ile ilgili olup olufl
mekanizmas›, histopatolojik de¤ifliklikler klinik( tutulumu bölgesi
farkl›l›¤› d›fl›nda) ayn› oldu¤undan konservatif tedavide  benzerlik
vard›r.

A. Farmakolojik tedaviler
NS‹‹ ilaçlar;  NSA‹‹ ço¤u kas ligaman ve tendon yaralanmas›nda
semptomlar›n giderilmesinde hafif etkili iken doku iyileflmesi
için zararlad›rlar .

Topikal preparatlar;  çok kullan›fll›d›r çünkü noninvazivdir ve
lokalize uygulanabilir. Kapsaisin, , lidokainli yamalar ve
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kas grubu ve ulnar kollateral ba¤’in epifizde sebep oldu¤u
mikro travmalara ba¤l›d›r (Pappas  A.,et al. Clin. Orthop. Relat.
Res. 1982).

Bu yaralanmalar›n sonucunda medial epikondilde hafif
geniflleme, ayr›lma, parçalanma ve hipertrofi meydana gelir.
Bir çal›flmada,  oyuncular›n %63’ünden fazlas›nda medial
epikondilde a¤r›n›n oldu¤unu ve at›c›lar›n %70’inde ayr›lma,
%40’›nda parçalanma ile ilgili kan›tlar›n oldu¤unu ortaya
konmufltur (Hang D.et al.  Am., J.Sports Med.2004).

Klinik olarak bu hastalarda at›fl ile fliddetlenen progresif medial
taraf a¤r›s› vard›r. Semptomlar›n triad›; at›fl›n geç  haz›rl›k  ve
erken ivmelenme fazlar›nda a¤r›,  f›rlatma h›z›nda ve
mesafesinde azalma, at›fl etkinli¤inde azalma olarak
tariflenmifltir.

Muayenede, medial epikondilede hassas noktalar ve fleksiyon
kontraktürü vard›r. Hastalarda valgus stres testinde a¤r› vard›r
fakat instabilite bulgusu yoktur. Konservatif tedaviye yan›t
veren kronik posterolateral dirsek hassasiyeti tan› koydurucudur.
Radyolojik bulgular; hafif bir epikondil genifllemesinden ayr›lma
ve parçalanma aflamas›na kadar olabilir. Kemik sintigrafisi ve
MRG ile  tan› do¤rulan›r.

‹stirahat ve aktivite düzenlemesi tedavi seçeneklerindendir
(Demirhan M, ve ark., Acta Orthop Traumadol Turc 2004.,
Cassas Kj, et al., Am Fam Physician. 2006)

Medial epikondil stres lezyonlar› at›fl yap›lmamas› durumunda
iyi yan›t al›nan, e¤er fleksiyon kontraktürü meydana gelmifl
ise germe için fizik tedaviden fayda gören  benign lezyonlard›r.
NS‹‹ kullan›m› ve steroid enjeksiyonu öneriler ars›ndad›r.
At›c›l›¤a geri dönüfl, mevcut semptomlar›n tamamen
kaybolmas›na ve muayenede hassasiyetin yoklu¤una ba¤l›d›r.
Ayr›ca ‘’ Little Leaguer’s elbow’’ tan›m› zaman zaman medial
epikondil avulsiyon k›r›klar›, OCD, Panner hastal›¤›, ulna
hipertrofisi, olekran›n apofizyel yaralanmad›, UCL yaralanmas›
gibi hastal›klar›n oldu¤u ‘’ wastebasket diagnosis’’ terimi gibi
kullan›lmaktad›r.

Anconeus Epitroklearis
Anconeus epitroklearis  kubital tunel sendromunda bilinen bir
sebep olmas›na ra¤men bafl üstü atletlerde medial dirsek
a¤r›n›n bir  sebebi olarak kabul edilir. Üç hastada  konservatif
tedavi yöntemlerine dirençli medial dirsek a¤r›s›nda ayr›ca
2’sinde EMG de kubital tunel sendromu saptanm›flt›r( MRG
ile anconeus epitroklearis kas mevcudiyeti). Anconeus
epitrokleris gevfletilmesi (unlar sinir transpozisyonu
gerekmeksizin) yeterli bulunmufltur (Li X, ve ark., Orthopedics
- Jul 2012., MR imaging of edematous anconeus epitrochlearis:
another cause of medial elbow pain? Jeon IH.,et al.Skeletal
Radiol. - Feb 2005)

A¤r› kontrolü 6.haftada sa¤lan›r. SF ile karfl›laflt›rmal›
çal›flmalarda 3. aydan sonra ve 1.y›ldan sonra fark yok (Sthal
S., ve ark., JJBS, Am.1997).

USG kontrollü otolog kan enjeksiyonu
Dördüncü hafta ve 10.ayda de¤erlendirmede, modifiye Nirsch
ve visual analog skalas›nda düzelme bildirimifltir (Suresh SP.,et
al., Br J Sports Med. 2006)

Cerrahi Tedavi
Alt›  ayl›k konservatif tedaviye cevap al›nm›yor ise, mini aç›k
bir kesi ile dejeneratif dokular ç›kart›larak sa¤l›kl› dokular
karfl›l›kl› dikilir ( Nirschl RP.,et al. Clin Sport Med 2003).
Patolojik de¤ifliklikler genelde intratendinöz olup ameliyat
öncesi palapsyonla hassasiyetin oldu¤u bölgenin iflaretlenmesi
önemlidir. En s›k patolojik de¤ifliklikler PT ve FCU içindedir.
Müflterek fleksör orijin dirsek stabilzasyonun da anahtar rol
oynad›¤›ndan, total gevfletmeden kaç›n›lmal›d›r. Sa¤lam
dokular korunarak longutinal ve eliptik olarak anjiyofibroblastik
 patolojik oluflumlar ç›kart›l›r. Neovaskülarizasyonu art›rmak
için medial epikondilin distaline  5/64 inch’i geçemeyecek
geniflilikte delik aç›l›r. Ulnar disfonksiyon mevcudiyetinde unlar
sinir 3. bölgede dekomprese edilir, kubiatl tuner retinakulumu
ve FCU kemeri devfletilir. Dirse¤in fleksiyon/ekstansiyon
hareketi ile unlar sinirin oluktan disloke olup olmad›¤› kontrol
edilir ve gerekirse öne transpozisyon yap›l›r. Medial
epikondilektomi ve müflterek fleksör yap›flma yerinin
gevfletilmesi di¤er bir seçenek olmas›na ra¤men tavsiye
edilmez. Cerrahi tedavi hakk›nda literatürde çok az ve s›n›rl›
çal›flmalar mevcuttur. Bir çal›flmada, objektif fonksiyonel
puanlaman›n %38 den %98 ç›kt›¤›n›, %90 da sportif aktivitede
k›s›tlama gerekmedi¤ini, %20 ulnar sinir tutulumu ve %20 efllik
eden lateral epikondilit belirtilmifltir(Vagsness CT., et al. JBJS
Br. 1991). Baflka bir çal›flmada ise, müflterek fleksör yap›flma
yerinin debridman› ve ulnar sinirin dekompresyonu sonras› 7
y›ll›k takipte, %87 çok iyi-iyi sonuç bildirilmifltir ( Gabel GT.,et
al. JBJS Am.1995).

Ameliyat sonras› bak›m; Lateral, medial ve posterior dirsek
tendinosisinde ameliyat sonras› tedavi ayn›d›r. 48 saat dirsek
 90 derece, önkol nötralde immobilize edilir ve daha sonra aktif
hareket ve egzersiz bafllan›r. Gerekli görüldü¤ünde
immobilizasyona 5 güne kadar devam edilebilir. Üçüncü haftada
dirence karfl› egzersizlere bafllan›r (1 lb = 453 gr a¤›rl›k). K›smi
ifle dönüfl 6.haftadan sonra bafllasa da tam olarak görevine
dönme 4-6 ay› bulabilir.

III. Medial  Epikondiler  Apofisit ( Little leaguer’s elbow)
Little leaguer’s  elbow terimi ilk olarak 1959 da Benneth
taraf›ndan genç at›c›larda medial gerilme kuvvetleri ve lateral
kompresyon streslerine ba¤l› geliflen kemik de¤iflikliklerini tarif
etmek için kulan›lm›flt›r. Little at›c› dirse¤i, dirse¤in medial
büyüme pla¤›nda enflamasyonla karakterizedir. On alt› yafl›ndan
sonra  görülmez. Bu sporcularda, medial epikondildeki
tekrarlayan gerilim stresi valgus kuvvetine ve fleksor-pronator



I. Lateral yaklafl›m
A. Kullan›ld›¤› yerler
kapitellum k›r›klar›, humerus lateral kolon k›r›klar›, lateral
kollateral ba¤ tamiri veya rekonstruksiyonu

B. Hasta pozisyonu
Hasta s›rtüstü yatar pozisyonda ve kol masa üzerinde olmal›d›r.

C. Kocher yaklafl›m›
Humerus laterali suprakondiler ç›k›nt›dan lateral epikondile
do¤ru radius bafl› üzerinden ulnaya uzanan cilt insizyonu
kullan›l›r. Ciltalt›nda proksimalde ekstensör karpi radialis longus,
brakioradialis ve triseps kaslar› kemikten kald›r›larak lateral
kolon ortaya konabilir. Daha genifl bir görüfl sa¤lamak için
genel ekstensör tendon yap›flma yeri  tekrar dikilmek üzere
kemikten kald›r›labilir.

II. Medial yaklafl›m
A. Kullan›ld›¤› yerler
Medial kolon k›r›klar›, ulnar sinir dekompresyonu ve transferi,
medial kollateral ligament tamiri.

B. Hasta pozisyonu
Hasta s›rtüstü yatar pozisyonda ve kol masa üzerinde d›fl
rotasyonda olmal›d›r.

C. Geniflletilmifl medial yaklafl›m
Medial epikondil merkezde kalacak flekilde proksimalde medial
intermuskuler septum hatt›nda  ve distalde fleksör karpi ulnaris
kas›na do¤ru uzanan düz insizyon kullan›l›r.Ulnar sinir
proksimalden distale do¤ru diseke edilerek serbestlefltirilmeli
ve korunmal›d›r.Triseps ile brakialis kas› aras›ndan humerus
medial kolonu ortaya konabilir.

III. Posterior yaklafl›m
A. Kullan›ld›¤› yerler
Distal humerus k›r›klar›, kompleks dirsek k›r›kl› ç›k›klar›

B. Hasta pozisyonu
Hastan›n yan yatt›¤› pozisyonda kol bir yast›k veya kol tutucu
ile alttan desteklenmelidir. K›r›k cerrahisi için kullan›ld›¤›nda
yerçekimi reduksiyonun sa¤lanmas›na yard›mc› olur. Yüzüstü
pozisyon ise dirse¤e posterior yaklafl›ma ve otogreft sahalar›na

Distal Humerus K›r›klar› Tedavi Yöntemleri:
Anatomik Cerrahi Yaklafl›mlar

Dr. Hüseyin Arel GEREL‹
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ulafl›ma izin verir. Ancak dirsek fleksiyonuna ve bölgesel
anestezi uygulamalar›na izin vermez . S›rtüstü pozisyon ise
bölgesel anestezi uygulamalar› için tercih edilen yöntemdir.
Kol gö¤üs üzerine al›nd›¤›nda dirsek fleksiyonuna izin verir.
K›r›k cerrahisinde kullan›ld›¤›nda reduksiyon yerçekimine karfl›
yap›ld›¤› için kolu tutacak birine ihtiyaç vard›r.

C. Cilt insizyonu ve ulnar sinir diseksiyonu
Olekranonun ucu merkezde olmak üzere 8-10 cm proksimal
ve distale uzanan cilt insizyonu kullan›l›r Triseps kas› medial
ve lateralde ciltalt›ndan serbestlefltirilmeli ve medialde ulnar
sinir bulunarak distale do¤ru diseke edilmelidir. Kubital kanal
aç›lmal› ve diseksiyon fleksör karpi ulnaris kas› girifline kadar
sürdürülerek sinir serbestlefltirilmelidir . Ameliyat sonras› ulnar
sinir yerine konulabilir. E¤er ulnar oluk uygun de¤ilse sinir
anteriora transfer edilebilir.

D.Triseps ay›ran yaklafl›m
Triseps kas› orta hattan olekranon distaline do¤ru uzanan
diseksiyon ile aç›l›r. Distalde orta hatta diseksiyon subperiostal
olarak devam eder ve tendon yap›flma yeri kemikten soyulur.
Lateralde ankoneus ve medialde fleksör karpi ulnaris kaslar›
da beraber ulnadan kald›r›l›r. Görüntülemeyi artt›rmak için
olekranonun eklem yüzü içermeyen uç k›sm› bir miktar
trafllanabilir.

E. Triseps kald›ran yaklafl›m
Bu yaklafl›mda amaç ekstensör mekanizmay› kald›r›rken triseps
tendonunun ankoneus kas› ile beraber önkol fasyas›na olan
devaml›l›¤›n› korumakt›r. Triseps kas› medialde diseksiyon ile
humerustan kald›r›l›r. Distalde triseps tendonu subperiostal
diseksiyon ile medialden laterale do¤ru olekranon ve ulnadan
kald›r›l›r. Triseps tendonu kemikten s›yr›l›rken lateralde triseps
ve ankoneus kas› ile önkol fasya devaml›l›¤› korunur. Eklem
kapsülü aç›ld›ktan sonra dirsek hiperfleksiyon ve d›fl rotasyon
ile eklem görüntülenebilir.

F. Triseps koruyan yaklafl›m
Bu yaklafl›mda triseps kas› ve ekstensör mekanizma devaml›l›¤›
korunur. Eklem d›fl› suprakondiler k›r›klar için uygundur. Triseps
kas› posteriorundan ortaya konduktan sonra medial ve lateral
kenarlar›ndan birer pencere aç›l›r. Distalde diseksiyon medialde
fleksör pronator grubu, lateralde ise ankoneus kas›n›
humerustan kald›rarak devam eder.Böylece triseps kas› gövdesi
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ve tendon devaml›l›¤› korunarak medial ve lateralden
serbestlefltirilir.

G. Triseps tendon flebi
Bu yaklafl›m olekranon osteotomisi yapmadan ve triseps
tendonunun do¤al yap›flma yerini bozmadan eklem içi
görüntüleme imkan› verir. Triseps adalesi içerisinde tendon
k›s›m ortaya konur. Taban› distalde kalacak flekilde tendon
k›s›mdan flep kald›r›l›r. Flep kenarlar›nda bir k›s›m tendonun
b›rak›lmas› daha sonraki tamiri kolaylaflt›r›r. Dil flekilde kald›r›lan
triseps tendon flebi distale devrilir ve altta yatan kas lifleri
aç›larak humerus ortaya konur.

H.TRAP
Trap yaklafl›m›nda ( triceps reflecting anconeus pedicle ) hasta
supin pozisyonda ve dirsekte hiperfleksiyona imkan
tan›nmaktad›r. Trisepsin yap›flma yeri medialde fleksör karpi
ulnaris kas›ndan  radiale do¤ru subperiostal olarak keskin
diseksiyon ile kemikten kald›r›l›r.Keskin diseksiyon ile radialde
genel ekstensörler ve brakialis kas›ndan itibaren subperiostal
olarak ankoneus kas› da kemikten kald›r›l›r. Triseps ve ankoneus
flebi proksimale do¤ru devrilerek görüntüleme sa¤lan›r.

I.Olekranon osteotomisi
Olekranon osteotomisi distal humerus k›r›klar›n›n tedavisinde
alt›n standart olarak bilinir. Humerus distali eklem yüzü ve
anterior k›sm› için mükemmel görüfl sa¤lar. Ulnar sinirin
serbestlefltirilip korunmas›n›n ard›ndan olekranon proksimali
triseps adalesi ile birlikte proksimale devrilmek üzere osteotomi
ile ayr›l›r. Osteotominin olekranonun tam ortas›ndan yap›lmas›
bu bölgede hyalin k›k›rda¤›n daha az olmas› nedeniyle eklem
k›k›rdak kayb›n› azalt›r. Tepesi distalde olan V fleklinde yap›lan
osteotomi ise kemik temas yüzeyini artt›rarak kaynamay› ve
primer stabiliteyi artt›r›r. Ameliyat sonras› ostetotomi hatt› tel
germe, plak vida tespiti veya büyük vida serkilaj teli
kombinasyonu ile kapat›labilir.



Distal Humerus K›r›klar›nda Temel Fiksasyon Prensipleri
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1.Humerus suprakondiler k›r›¤›
2.Humerus lateral kondil k›r›¤›
3.Humerus distal koronal plan k›r›¤›
4.Humerus medial kondil k›r›¤›
5.Humerus medial epikondil k›r›¤›

1. Humerus suprakondiler k›r›¤›
• Çocuk k›r›klar›nda distal radius k›r›klar›ndan sonra 2. s›kl›kta
• Çocuk dirsek k›r›klar› içerisinde 1. s›rada
• 2-11 yafl aras›, 5-8 yafl aras› doruk
• K›zlarda daha s›k
• Nondominant tarafta daha s›k
• %98’i indirekt k›r›k=ekstansiyon tipi k›r›k, distal fragman 

posteriorda
• % 90 posteromedial deplasmanl›
• %10 posterolateral deplasmanl›

• %2’si direkt k›r›k=fleksiyon tipi k›r›k, distal fragman anteriorda
• Ekstansiyon tipi k›r›klar için Gartland s›n›fland›rmas› 

kullan›lmaktad›r.

Pediyatrik Distal Humerus K›r›klar›nda
Tedavi Yöntemleri

Dr. O¤uz DURAKBAfiA
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Sinir araz› nas›l saptan›r?
• Radial sinir- ‘thumbs up’ sign= baflparmak ekstansiyonu
• Anterior interossöz sinir- ‘O’ sign= baflparmak IF ve iflaret 

parma¤› DIF eklem fleksiyonu
• Ulnar sinir- hastadan muayeneyi yapan kiflinin parma¤›n› 1.

ve 2. parma¤› aras›na al›p s›kmas› istenir.

Gartland s›n›fland›rmas›

Tip 1 Deplasmans›z

Tip 2 Angulasyon mevcut, posterior korteks sa¤lam

Tip 3 Deplase, kortikal temas yok

Tip 3, medial deplasmanl› Medial periostal ba¤lant› sa¤lam

Tip 3, lateral deplasmanl› Lateral periostal ba¤lant› sa¤lam

Tip 4 Hem fleksiyon hem de ekstansiyonda anstabil k›r›k

• K›r›¤›n deplasman› ile damar/sinir lezyonu olma olas›l›¤›
aras›nda ilinti mevcuttur.

Deplasman Damar/Sinir lezyonu

Posteromedial Radial sinir

Posterior Anterior interossöz sinir, median sinir

Posterolateral Brakial arter, median sinir

Fleksiyon tipi Brakial arter

Redüksiyon öncesi sinir araz› Eksplorasyon gerekmez,

6-8 haftada kendili¤inden iyileflir.

Aç›k k›r›kla  birlikte redüksiyon

öncesi sinir araz› Eksplorasyon gerekir.

Redüksiyon sonras› sinir araz› Eksplorasyon gerekir.

Brakial arter lezyonu nas›l saptan›r ve ne yap›lmal›d›r?

• El pembe renkte ve s›cak m›?
• El soluk ve so¤uk mu?
• Hemen kapal› redüksiyon yap!

- El pembe renkte ve s›caksa, radial ve ulnar nab›zlar 
 al›nmazsa yak›n gözlem.
• El soluk ve so¤uksa, radial ve ulnar nab›zlar al›namazsa
acil eksplorasyon yap.

• Arteryel yaralanmal› k›r›¤a cerrahi müdahale ederken k›r›¤›n
anatomik redüksiyonuyla vakit kaybedilmez, deplasman
düzeltilip K teli ile geçici osteosentez sa¤lan›r ve dirsek
ekstansiyona getirilerek anteriordan arter eksplorasyonu yap›l›r.

Acil poliklinikte ilk alç› atel tespiti nas›l yap›lmal›d›r?
• 20-30 derece fleksiyonda dirsek üstü alç› atel fleklinde

yap›lmal›d›r.
• Tam ekstansiyon-nörovaskuler yap›lar› gerer! 120 derecenin

üzerinde fleksiyon brakial arter kompresyonuna neden olur.

Pre/post-redüksiyon de¤erlendirme nas›l yap›l›r?
• Tafl›ma aç›s›

• Kol aks› ile önkol aks› aras›ndaki aç› gonyometre ile ölçülür.
• N: 9-15 derece
� Sa¤lam taraf dirsek grafisi

Sinir araz›nda ne yapmal›y›z?
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Tedavi yöntemleri
� Kapal› redüksiyon+alç›
• ‹ndikasyon

• Tip 1 k›r›klar
• Stabil tip 2 k›r›klar

• Kontrindikasyon=Cerrahi indikasyon
• Aç›k k›r›k
• Anstabil tip 2/3/4 k›r›klar
• Afl›r› ödem ya da kompartman sendromu
• ‹psilateral önkol k›r›¤›

� Cerrahi tedavi
• Kapal› redüksiyon+perkütan K teli osteosentezi

• Önce dirsek maksimum fleksiyonda lateralden K teli gönder.
• Medial teli gönderirken ulnar siniri zedelememek için dirse¤i

ekstansiyona al.
• AP ve lateral grafilerde Kirschner tellerinin distal ve

proksimalde kemi¤in içinde oldu¤undan emin ol.
• Lateral görüntüde rotasyonu kontrol et. (‘fishtail’ görüntüsü

olmamal›.)
• ‹ki tel de lateralden gönderiliyorsa uzak kortekste birbirinden
uzaklaflmal› ve k›r›k hatt›nda çaprazlaflmamal›d›rlar.

• Aç›k redüksiyon+K teli osteosentezi
• Cerrahi giriflim yollar›

Anterior
Lateral (posteromedial deplasman varsa)
Medial (posterolateral deplasman varsa)
Lateral+medial
Posterior

� Traksiyon
• Parçal› suprakondiler k›r›klarda Kirschner tellerinin proksimal

fragmanda tutunaca¤› korteks bulunmuyorsa uygulanabilir.
� Redüksiyon kayb› ve kubitus varus

• Dirsek eklemini 120 derece fleksiyona almak gerekli, bu 
baflar›lamam›flsa redüksiyon kayb› olas›l›¤› % 86

� Volkmann iskemisi
� Önce dirsek maksimum fleksiyonda lateralden K teli gönder.
� Medial teli gönderirken ulnar siniri zedelememek için dirse¤i

ekstansiyona al.
� AP ve lateral grafilerde Kirschner tellerinin distal ve 

proksimalde kemi¤in içinde oldu¤undan emin ol.

2. Lateral kondil k›r›¤›
� Salter-Harris Tip IV fizyal k›r›kt›r.
� 5-10 yafl (doruk 6 yafl)
� Efllik eden yaralanmalar

• Dirsek ç›k›¤›
• Radius bafl› k›r›¤›
• Olecranon k›r›¤›

� Milch s›n›fland›rmas›
• Tip 1: k›r›k hatt› kapitulotroklear olu¤a uzan›r, dirsek stabil.
• Tip 2: k›r›k hatt› troklean›n lateral kristas›n›n medialine

uzan›r, dirsek anstabil.

� AP grafi
• Baumann aç›s› (fiaft-fizis aç›s›): Kapitellum fizinden

geçen çizgi ile humerus aks›na paralel çizilen çizgi
aras›ndaki aç›

• N: 64-81°

• Medial epikondil epifiz aç›s›: Humerus aks› ile medial
epikondil epifizi aras›nda kalan aç›
• N: 25-46 derece

� Lateral grafi

• Posterior ya¤ yast›¤› belirtisi
• Anterior humeral çizgi: Humerus korteksinin anteriorundan 

çizilen çizgi kapitellumu kesmelidir.

• fiaft kondil aç›s›: Lateral grafide humerus aks› ile kapitellum
aks› aras›nda kalan aç›

• N: 40 derece



Deplasman Tedavi

< 2mm Alç› tespiti

2-4mm Kapal› redüksiyon+alç›

>4mm Aç›k redüksiyon+K teli osteosentezi

6-8 haftaya kadar gecikmifl olgular Aç›k redüksiyon+K teli osteosentezi
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• Tip III: Deplase, rotasyonlu k›r›k
� Tedavi: Kifoyle Tip I k›r›klarda alç› tespiti, Tip II ve Tip III 

k›r›klarda aç›k redüksiyon ve K teli ile osteosentez yap›l›r.

5. Medial epikondil k›r›¤›
� Cerrahi tedavi endikasyonlar›

• Eklem içine deplasman
• 10 mm’nin üzerinde medial ve/veya inferiora deplasman

De¤erlendirme
� Klinik muayene (flifllik, varus-valgus stres testinde instabilite)
� Baumann aç›s› (sa¤lam dirse¤in grafisi çekilmeli)
� ‘posterior fat pad’ belirtisi
� Deplasman derecesi (lateral ve oblik grafilerle)
� MR

Tedavi

3. Koronal plan k›r›¤›
� Tüm dirsek k›r›klar›n›n %1’i
� Distal humerus k›r›klar›n›n %6’s›
� Adölesanda da görülebilen k›r›klard›r.
� Direkt ya da indirekt mekanizma ile oluflabilir.
� S›n›fland›rmas› Dubberley taraf›ndan yap›lm›flt›r

Tedavi
� S›n›fland›rmas› Dubberley taraf›ndan yap›lm›flt›r.
� Cerrahi tedavi

• AP planda
• Konik bafls›z vida ile osteosentez
• Herbert vidas› ile osteosentez

4. Medial kondil k›r›¤›
� Salter-Harris Tip IV fizyal k›r›kt›r.
� Nadir görülen bir çocuk k›r›¤›d›r. Tüm çocuk dirsek k›r›klar›n›n

%1’ini içerir.
� Ço¤unlu¤u ileri yafl çocuklarda görülür.
� Kifoyle s›n›fland›rmas› kullan›l›r.

• Tip I: Deplasmans›z, k›r›k hatt› ekleme ulaflmaz.
• Tip II: Deplasmans›z, k›r›k hatt› ekleme ulafl›r.



Humerus proksimal uç k›r›klar›n›n % 85’i minimal yer
de¤ifltirmifltir ve k›r›¤›n sa¤laml›¤›na göre k›sa süreli
hareketsizlefltirme ve erken kontrollü hareketle tedavi edilebilir.
Bununla beraber yer de¤ifltirmeli humerus proksimal uç
k›r›klar›n›n tedavisi konusunda görüfl birli¤i yoktur. Bu zor
k›r›klar›n tespiti için birçok farkl› yöntem kullan›lm›flt›r. Perkütan
çivileme, antegrad veya retrograd intramedüller çiviler, 8 flekilli
gergin band› tel veya dikifllerle plak-vida sistemleri yöntemler
aras›ndad›r. Farkl› tespit seçenekleri için kendilerine özel birden
fazla cerrahi yaklafl›m tan›mlansa da en s›k kullan›lan
yaklafl›mlar; deltopektoral, lateral deltoid ay›ran, anterolateral
deltoid ay›ran ve perkütan yaklafl›mlard›r.

HASTA POZ‹SYONU
Hasta ameliyat masas›na s›rtüstü yat›r›l›r. Masan›n bafl

k›sm› 30-70 derece yükseltilerek de¤ifltirilmifl flezlong pozisyonu
verilir. Etkilenen omuzun alt›na küçük bir yükseklik konabilir.
Hasta kolu masaya tak›lmadan maksimum ekstansiyona
gelebilecek flekilde masan›n kenar›na çekilir. Ameliyat içi
yap›lacak radyolojik görüntüleme yöntemine göre bu aflamada
ulafl›lmak ve görüntülenmek istenecek tüm bölgelerin sorunsuz
bir flekilde görüntülendi¤inden emin olunur. Hasta pozisyon
de¤iflikliklerini engellemek için masaya sabitlenir. Tüm üst
ekstremite boyan›r ve tüm hareketlerine izin verecek flekilde
örtü yap›l›r.

DELTOPEKTORAL YAKLAfiIM
Humerus proksimal uç k›r›klar›n›n büyük bir bölümü için

cerrahi yaklafl›m deltopektoral yolla kolayl›kla yap›labilir.
Korakoidin ucundan bafllay›p lateralde humerus diyafizi üzerinde
deltoidin yap›flma yerine kadar uzanan düz bir kesi kullan›l›r.
Cilt alt› aç›l›r ve alttaki kas tabakas›na ulaflmak için medial ve
lateral katmanlar oluflturulur. Sefalik ven bulunarak deltopektoral
oluk belirlenir. Sefalik ven genellikle deltoid kasla birlikte laterale
ekarte edilir. Baz› vakalarda venin pektoralis majör ile birlikte
medaile do¤ru kolay çekilebildi¤i durumlar olabilir. Her iki
durumda da sefalik ven giriflim boyunca korunmal›d›r. Subdeltoid
boflluk, pektoralis majör ile ayn› flekilde oluflturulur. Birleflik
tendon bulunur ve klavipektoral fasya bu kaslar›n hemen
medialinden uzunlamas›na aç›l›r. Pektoralis majör ve birleflik
tendonlar mediale deltoid laterale çekilir. Bu akertasyon en
kolay otomatik bir ekartör ile yap›l›r. Hematom ç›kar›ld›ktan

Humerus Üst Uç K›r›klar›nda Anatomik
Cerrahi Yaklafl›mlar

Doç. Dr. Bülent DA⁄LAR
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sonra daha derindeki yap›lara ulafl›l›r. Biseps tendonu bulunur
ve bir dikifl veya penröz dren ile iflaretlenir. Tendon büyük ve
küçük tüberküllerin yönelimi için önemlidir. Küçük tüberkül
tendonun medialinde yer al›rken büyük tüberkül superior ve
lateralinde yerleflir. Belirlendikten sonra biseps tendonu bisipital
oluk ve oradanda rotator bofllu¤a do¤ru izlenir. Rotator boflluk
hali haz›rda k›r›k taraf›ndan aç›lmam›flsa glenoid boynuna
kadar kesilir. Rotator bofllu¤un aç›lmas› aç›l›m› rahatlat›r ve
k›r›k parçalar›n hareketlendirilmesini kolaylaflt›r›r.

Ayr›lm›fl olan tüberkül tendon yap›flma yerinden konulan kal›n
bir dikifl ile hareketlendirilir. �Bu dikifl kolayca y›rt›l›p
parçalanabilecek osteoporotik kemik yerine tendondan konur.
Büyük tüberkül e¤er bozucu güç supraspinatus ise superiora
akromiyon alt›na infraspinatus ve teres minör ise posteriora
do¤ru yer de¤ifltirir. Bafl ve bafla ba¤l› tüberkül cilt çengelleri
veya tendonlardan geçen dikifller ile hareketlendirilir. K›r›k
bölgesi küretle temizlenir ve y›kan›r. Parçan›n ayr›lm›fl tüberkülü
bafl ve di¤er tüberküle emilmeyen kal›n dikiflle redüksiyon
sonras› tespit edilir. Ayr›lm›fl cerrahi boyun k›sm› ortaya ç›kar›l›r.
K›r›k bölgesi kürete edildikten sonra y›kan›r. Rotator manfletinin
arka k›sm›na bafl› hareketlendirilebilmek için kal›n bir dikifl
geçirilir. K›r›k hatt›n›n 1-2 cm. distalinde bisipital olu¤un her
iki yan›nda dikifl için delikler oluflturulur. Elastik çivi uygulamas›
sonras› gergi band› görevi yapacak kal›n dikifller bu delikten
geçirilir. Emilmeyen dikifl yerine tel de kullan›labilir. Ancak ilk
sa¤laml›¤› daha iyi olsa da tellerin kemi¤i parçalama, k›r›lma
gibi riskleri vard›r. Tel k›r›ld›ktan sonra subakromiyal bofllukta
rahats›zl›k yaratabilir. Humerus bafl› diyafiz üzerindeki yerine
getirilir. Yerine getirme kolun öne fleksiyonu ve efl zamanl›
olarak bas›n posterioruna konulan dikifllerin öne çekilmesiyle
gerçeklefltirilir. Daha sonra k›r›k hatlar› iç içe geçirilir ve kol
ekstansiyonuna getirilirken yeniden ayr›lmay› engellemek için
proksimal dikifller gergin tutulur. Bu gerginlik kol ekstansiyona
getirilerken proksimal parçan›n ekstansiyonunu sa¤lar ve
böylece tepesi önde olan aç›lanman›n önüne geçilebilir. Yeterli
yerine getirme sa¤land›ktan sonra tespit seçilen yöntem ve
cihazlarla sa¤lan›r.

LATERAL ve ANTEROLATERAL DELTO‹D AYIRAN
YAKLAfiIM
Son y›llarda giderek artan flekilde kullan›lmaya bafllanan ve
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az hasarl› giriflimlerde s›kl›kla tercih edilen bir yaklafl›md›r.
Deltopektoral yaklafl›mda anterior ileri yumuflak doku ayr›lmas›
ve muhtemel anterior humeral sirkümfleks arter yaralanmas›
sonucu oluflabilecek humerus bafl› kanlanma bozuklu¤u riskinin
bu yaklafl›mla azalt›labilece¤i öne sürülmektedir. Ancak
yaklafl›mda aksiler sinir hem aç›l›m hem implant uygulanmas›
aflamalar›nda iyatrojenik yaralanma riski alt›ndad›r.

Hasta posizyonu deltopektoral yaklafl›mda oldu¤u gibidir.
Görüntülemenin ameliyat içinde gerekece¤i unutulmamal›d›r.
Cilt kesisi akromiyonun lateral köflesinde klavikülan›n arka
s›n›r› çizgisi uzant›s› kesiflme noktas›ndan bafllayarak deltoid
kas› üzerinde kol ekseninde distale 3-6 cm düz olarak uzar.
Distal uzan›m gerekti¤inde iki seçenekten biri tercih edilebilir.
Cilt gerekti¤i kadar aç›labilir veya aksiler sinirin muhtemel geçifl
yeri üzerinde sa¤lam b›rak›larak distalinde gereken boyda
ikinci bir kesi yap›labilir. Cilt alt› flepleri oluflturulur. Proksimalde
deltoid kas lifleri uzunlamas›na aralan›r. Aralaman›n distal
uzan›m› akromiyonun 5-7 cm, tuberkülüm majusun 3-4 cm
distalinden daha distale ulaflmamal›d›r. Proksimal kas
aralamas›n›n distal ucunda kaslar›n istem d›fl› aralan›p aksiler
siniri risk alt›nda b›rakmamas› için bir dikifl kullan›labilir.
Subdeltoid boflluk genellikle künt yöntemlerle gelifltirilir. Daha
sonra ameliyat öncesi plana göre düzeltme ifllemine bafllanabilir
veya 3-4 parçal› k›r›klarda deltopektoral yaklafl›mda kullan›ld›¤›
gibi tendon kemik bileflkelerinden ask› dikiflleri geçirilerek
düzeltme ve tespit ifllemi kolaylaflt›r›labilir.

Anterolateral deltoid ay›ran yaklafl›m›n tek fark› cilt alt› fleplerin
oluflturulmas›n›n ard›ndan derin ay›rman›n deltoid kas lifleri
aras›ndan de¤il, özellikle anterior ve lateral deltoid kaslar›n›n
aras›nda bulunan rafeden (görece tendinöz bölge) bafllamas›d›r.
Bunun d›fl›nda yaklafl›m›n aflamalar› benzerdir. Anterolateral
deltoid ay›ran yaklafl›m s›kl›kla yeni jenerasyon humerus çivileri
ile birlikte kullan›l›r.

Omuz cerrahileri sonras› sinir hasar› çok nadir de¤ildir. K›r›k
cerrahisi özel olarak risk faktörü de¤ilse de hem anterior ve
lateral aç›k yöntemlerde hem de artroskopik ve perkütan
yöntemlerle yap›lan tedaviler sonras› iyatrojenik sinir hasar›
bildirilmifltir. Sinir hasarlar› terminal uçta olabilece¤i brakiyel
pleksus seviyesinde de olabilir. Bu lezyonlar›n saptanmas› ve
dolay›s›yla tedavisinde en önemli faktör flüphe ve iyi klinik
muayenedir.

Damar yaralanmas› olarak özellikle deltopektoral yaklafl›mda
anterior humeral sirkümfleks artere dikkat edilmeli, subskapularis
inferior 1/3’ü inferiorunda doku ay›rmas›ndan kaç›n›lmaya
çal›fl›lmal›d›r.



Yaklafl›k 12-16 mm olan "Rotator Cuff"›n anatomik olarak
bursal ve artiküler olmak üzere iki yüzü vard›r. Cuff'›n tamam›n›
kat etmeyen parsiyel y›rt›klar›n etyolojisinde dejeneratif nedenler,
impingement ve genç hastalarda travma (dislokasyonlarla
birlikte) yer almaktad›r.

S›n›flamas›nda, yayg›n olarak Ellman klasifikasyonu kullan›lan
bu tip y›rt›klar artiküler, bursal ve intertendinöz olarak
görülmektedir. Manyetik rezonans görüntülemenin tan›da
önemli bir yeri olsa da etkinli¤i tart›flmal›d›r.

Ellman S›n›flamas›:
Grade 1: < 3 mm
Grade 2: 3-6 mm
Grade 3: > 6 mm

Y›rt›¤›n derecesi ve lokalizasyonuna ba¤l› olarak farkl› tedavi
seçenekleri mevcuttur. Bunlar; debridman, transtendon (PASTA)
tekni¤i, in situ tamir ve tam kat haline getirilerek tamirdir.

Parsiyel Y›rt›klar›n Tedavisi

Dr. Murat BOZKURT
Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi, Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi
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Tedavi Algoritmas›:
• Artiküler yüzey y›rt›klar›
<3 mm Debridman
3 – 6 mm sedanter – debridman

aktif - transtendon tamiri
>6 mm Tamamla, tamir et

• Bursal yüzey y›rt›klar›
<3 mm Debridman / Akromioplasti
3 – 6 mm in situ tamir / Akromioplasti
>6 mm Tamamla, tamir et / Akromioplasti

Grade 1 y›rt›klarda debridman k›sa dönemde etkili olsa da,
uzun dönem sonuçlar› tart›flmal›d›r. Orta büyüklükte y›rt›klarda
transtendon tekni¤i aktif hastalarda ve atletlerde tercih
edilmelidir. Ancak uzun dönemde iyi sonuçlar elde etmek için
debridman sonras› 6 mmden büyük y›rt›klarda, y›rt›k tam kat
haline getirilip cerrah›n tercihine göre tam kat tamir tekniklerine
uygun olarak tamir edilmesi gerekmektedir.



Travmatik rotator kaf lezyonlar› dejeneratif kaf hastal›¤› üzerine
geliflen travmatik lezyonlardan farkl› özellikler içerir. Genelde
omuz ç›k›¤› veya humerus bafl› k›r›klar› ile birlikte olan bu
lezyonlar beklenmedik ve kompleks yaralanmalar fleklinde
karfl›m›za ç›kabilirler. Ç›k›k ve basit kr›r›klar ile birlikte
olduklar›nda s›kl›kla ihmal edilir ve komplikasyonlar ile
seyrederler.

Bu sunuda travmatik çoklu tendon yaralanmalar›n›n tedavi
seçenekleri ve sonuçlar› irdelenecektir.

Rotator Kaf Lezyonlar›
Travmatik ve çoklu Tendon Lezyonlar›

Prof. Dr. ‹brahim YANMIfi, Doç. Dr. Hüseyin ÖZKAN, Doç. Dr. Mustafa KÜRKLÜ

GATA Haydarpafla E¤itim Araflt›rma
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Rotator k›l›f tamirinde amaç a¤r›n›n ortadan kald›r›lmas›, kas
gücü ve eklem hareket aç›kl›¤›n›n sa¤lanmas› ve fonksiyonun
tekrar kazan›lmas›d›r. Cerrahi baflar›y› etkileyen faktörler,
aras›nda uygulanan fiksasyonun gücü, sa¤lanan mekanik
stabilite, tendon-kemik iyileflmesi gibi cerrahi tekni¤e ba¤l›
faktörler yan›ndauygun post operatifrehabilitasyonprogram›
yer almaktad›r.

Postoperatif program›n primerhedefi , a¤r›y› ve enflamasyonu
azaltmak, tamiri korumak, doku iyileflmesini desteklemek, pasif
hareketi ve kas gücünü sa¤lamak ve fonksiyonu kademeli
olarak kazanmakt›r. Tamirin yeterli çekme gücüne sahip
olabilmesi için en az 12 hafta gereklidir. Bu sebeple küçük-
orta y›rt›klarda: 3-6 hf., masif y›rt›klarda: 6-8 hf kadar 30-450
abd. skapular düzlemde abduksiyonbreysi ve hasta e¤itimi
verilir.

Rotatorkaf cerrahisi sonras›  rehabilitasyon program›n› etkileyen
faktörler flunlard›r:

1. Uygulanan cerrahi yöntem: Aç›k rotator k›l›f tamiri yap›ld›ysa
deltoid koruma için 6-8 hafta aktif deltoidkontraksiyonuna izin
verilmez.

2. Y›rt›¤›n çap›:  Buna göre küçük y›rt›klarda daha h›zl› agresif,
orta-büyük y›rt›klarda daha konservatif, masif y›rt›klarda zay›f
doku kalitesi, cerrahi öncesi retraksiyon miktar› sebebiyle
yavafl program uygulan›r.

3. Doku kalitesi: Rehabilitasyon h›z›n› etkileyen önemli
faktörlerden biridir. Doku kalitesi ile tendon kalitesi, kas dokusu
kalitesi ve  kemik kalitesi birlikte düflünülmelidir. De¤erlendirme
cerrahi öncesi MRG (atrofi, ya¤ infiltrasyonu) ve cerrahi gözlemin
rehabilitasyon ekibi ile paylafl›lmas›nda fayda vard›r. ‹nce,
ya¤l› ve zay›f dokularda sa¤l›kl› dokulara göre daha yavafl
postoperatif rehabilitasyon program› uygulan›r

4. Kullan›lan fiksasyon yöntemi: Çift s›ra fiksasyon tek s›ra
tekniklerden daha güçlü fiksasyon sa¤lar. Transossöz tamir
çift s›ra tamirden güçlü fiksasyon sa¤lar. Rehabilitasyon
program› uygulanan fiksasyon yöntemine göre adapte edilir.

Protator Kaf Cerrahisi Sonras› Rehabilitasyon

Prof. Dr. Elif AKALIN
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5. Y›rt›¤›n lokalizasyonu: Posterior k›l›f yap›lar›na kadar
uzanan (‹nfraspinatus-ters minör) tamir sonras› uygulanacak
rehabilitasyon protokolünde omuz d›fl rotasyon güçlendirmelere
ve afl›r› internal rotasyon hareketine dikkat edilir. Subskapularis
tamiri sonras› d›fl rotasyon hareketi kademeli olarak geçilir ve
dirençli iç rotasyona 4-6 hafta izin verilmez.

6. Rotatork›l›f  y›rt›k mekanizmas› ve tamir zaman›: Travmatik
olup erken cerrahi uygulanan hastalarda postoperatif
rehabilitasyon daha h›zl› uygulanabilir.

7. Çevre doku kalitesi: Kalan anterior ve posteriorrotator k›l›f
tendonlar›n›n (subskapularis, infraspinatus/teres minör) kalitesi
izole supraspinatus tamiri uygulanan olgularda rehabilitasyon
h›z›n› belirleyen faktörlerdendir.Butendonlar›n kalitesi kötüyse
çok dikkatli ve yavafl giden rehabilitasyon program›
uygulanmal›d›r.

8. Hasta özellikleri:  Hastan›n yafl›, genel sa¤l›k durumu,
aktivite düzeyi, dominans, al›flkanl›klar›, ifli, hastan›n hedefi
ve rehabilitasyon program›na uyumu çok önemlidir.

9. Rehabilitasyon uygulamas›: Bunlar›n d›fl›nda rehabilitasyon
uygulamalar› süreci boyunca, cerrah-rehabilitasyon ekibi
uyumu, rehabilitasyon ekibinin deneyimi, program›n süpervize
ya da ev program› olarak uygulanmas› ve tercih edilen
program›n h›zl›/ konservatif  olmas› da baflar›y› etkileyen
faktörer aras›ndad›r.

• Rehabilitasyonun fazlar›:
o Faz I: Erken postop. Faz (0-2 hf)

• Tamirin bütünlü¤ünü korumak
• Pasif EHA’nda dereceli art›fl
• A¤r› ve enflamasyonun azalt›lmas›
• Kas inhibisyonun önlenmesi

o Faz II: Koruma faz› (2-6/8 hf)
• Yumuflak doku iyileflmesine izin vermek
• Pasif EHA’da dereceli art›fl
• Dinamik omuz stabilitesinin tekrar sa¤lanmas›
• A¤r› ve enflamasyonun azalt›lmas›

o Faz III: Ara faz(6/7-14/16 hf.)
• Tam aktif EHA’n›n kazan›lmas›
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• Dinamik omuz stabilitesinin sa¤lanmas›
• Kas gücünde dereceli art›fl
• Hafif günlük aktivitelere dönüfl

o Faz IV: ‹leri güçlendirme faz›(4-6. ay)
• Tam a¤r›s›z EHA’n›n sürdürülmesi
• Üst ekstremite fonksiyonel kullan›m›n›n artt›r›lmas›
• Kas gücünün artt›r›lmas›
• Fonksiyonel aktivitelere kademeli dönüfl

o Faz V: Aktiviteye dönüfl dönemi(6-9 ay)

Postoperatif  rehabilitasyon planlanmas›nda önemli pratik
noktalar:
• Tüm egzersizler a¤r›s›z olmal›d›r..
• Hasta düzenli olarak de¤erlendirilmelidir. Doku iyileflmesi
h›z› do¤rultusunda dereceli progresyon uygulanmal›d›r.
• Pasif EHA egzersizleri ile bafllan›p aktif yard›ml›  ve daha
sonra aktif egzersizlere geçilmelidir.
• ‹zometrik kas güçlendirmeleri ile bafllan›p daha sonra k›sa
ark ve giderek tam arkboyunca egzersizler progrese olmal›d›r.
• Submaksimalgüçlendirmeler ile bafllan›p daha sonra
maksimal güçlendirmelere geçilir.
• Postoperastifrehabilitasyon protokolleri rehber olarak
kullan›lmakla birlikte her hasta için kifliye özel modifikasyonlar
yap›lmal›d›r.



Epidemiyoloji:

Yetiflkin k›r›klar›n % 4 ü proksimal humerus k›r›klar› olup, %
85 i tek parça ve non-deplasedir. Bu tip k›r›klar, yafll› ve
osteoporotik hastalarda düflük enerji ile geliflen k›r›klard›r.
Kad›n erkek oran› 2:1 dir(1,2 ve 3)

Tan›:
Hastan›n omuzundaki a¤r›, ödem, hareket k›s›tl›l›¤›,
pseudoparalizi ve krepitasyon kolayl›kla tan› koymam›za
yard›mc› olur. Direkt radyografilerde mutlaka gerçek AP(fiekil
1 A), Skapula yan grafileri(fiekil 1 B) Aksiller(fiekil 1 C) ve
birlikte çekilmelidir.

fiekil 1: Direkt radyolojik ideal pozisyonlar

S›n›flama:
Kocher-Codman ve Neer s›n›flamalar› en çok kullan›lan
s›n›flamalard›r. Genelde perkütan fiksasyon için ideal olan
k›r›k tipleri valgus impakte 2 veya 3 parçal› k›r›klard›r. K›r›k
hatt›ndaki medial metafizin 8 mm. den uzun olmas› ve medial
deste¤in varl›¤› bafl›n beslenmesi için olumlu radyolojik
kriterleridir(2).

Hangi k›r›klara Perkütan Fiksasyon(PF) uygulanmal›d›r?
Cerrahi boyun k›r›¤›, Neer 2 ve 4 parçal› valgus impakte k›r›klar,
PF için idealdir. Neer 3 parçal› k›r›klarda baflar› oran› düflüktür.
“Head splitting” , varus impakte ve osteoporotik k›r›klarda PF
kontrendike kabul edilmektedir(2).

Proksimal Humerus K›r›klar›n›n Tedavisinde Kullan›lan Perkütan
Fiksasyonlarda Karfl›lafl›lan Sorunlar Ve Çözümleri

Doç. Dr. Haluk Hayri ÖZTEK‹N

Serbest Hekim
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Cerrahi haz›rl›k:
Radyolojik omuz travma serisine ilaveten 3 boyutlu BT çekilmesi,
k›r›k hatlar›n›n detay›n›  ve bafl›n pozisyonunu göstermede
idealdir. Perkütan fiksasyon karar› verilince “Beach chair”
pozisyonu tercih edilmeli ve en az 2 planda C-Kollu skopi
görüntüleri elde edilecek flekilde haz›rl›k yap›lmal›d›r.(fiekil 2).

fiekil 2: Ameliyathane düzeni

K›r›k redükte edildikten sonra uygun pozisyonda, 5 adet ucu
yivli, kal›nl›¤› 0.25-0.28 mm. olan K-telleri skopi kontrolünde
geçirilmelidir. Aksiller sinir ve Muskülokutanöz sinirlerin
yaralanmamas› için K-telleri fiekil 3 deki pozisyonlarda
gönderilmelidir.

fiekil 3: Anterior-Lateral distal ve proksimal-Proksimal ve distal
Tub. Majus K-Telleri



8th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
8. TÜRK OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹OMUZ VE D‹RSEK CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹

TURKISH SOCIETY OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

77

Olgu 2: Valgus impakte, ancak k›sa metafizer parça ve medial
deste¤i olmayan Neer tip 2 k›r›¤›. Bafl perfüzyonu riskli. Bu
nedenle yap›lm›fl hemiartroplasti.

Sonuç:
Do¤ru endikasyon ile olgular seçildi¤i takdirde, proksimal
humerus k›r›klar›n›n perkütan fiksasyonu ile tedavisinde çok
iyi klinik sonuçlar bildirilmifltir(1). Komplikasyonlar düflüktür ve
ikinci bir cerrahi gerekti¤inde plak-vida seçene¤i ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda kolayl›k sa¤lamaktad›r.

Kaynaklar:
1. Braman J and Flatow E.L., How to Transition to Percutaneus

Pinning for Proximal Humerus Fractures? Techniques in
Shoulder and Elbow Surgery, 6(3):171-177, 2005.

2. Kayalar M, Toros T, Bal E, Ozaksar K et al., The Importance
of Patient Selection fort he Treatment of Proximal Humerus
Fractures with Percutaneus Technique. Acta Orthopaedica
et Traumatologica Turcica, 43(1):35-41, 2009.

3. Rowles DJ and McGrory JE., Percutaneus Pinning of the
Proximal Part of the Humerus: An Anatomic Study. Journal
of Bone and Joint Surgery, 83 A 11:1695-1699, 2001.

Sorunlar:
Post-op eklem sertli¤i, osteonekroz, malunion, nonunion,
potansiyel aksiller sinir yaralanmas›(3) olas›l›¤› ve heterotopik
kemik oluflumu bafll›ca sorunlard›r.

Bunlar›n en önemli nedenleri de: olgunun uygun seçilememesi,
yanl›fl pozisyonda pinleme, yetersiz enstrümanlar ile pinlemeye
bafllamak, pinlerin k›r›¤› tespit edememesi ve anatomiye dikkat
edilmemesidir.

Çözümler:
Perkütan fiksasyon içim yanl›fl endikasyonu engellemek en iyi
çözümdür. Varus impakte k›r›klardan uzak durulmal›d›r. Uygun
pozisyonda C-kollu skopi ile çal›fl›lmal› ve en az iki, hatta üç
planda görüntü al›nmal›d›r. Bafl›n ve Tub. Majüsün
redüksiyonuna azami özen gösterilmelidir. Çiviler ekleme geçti
ise hemen ç›kar›lmamal›, baflka çivi ile fiksasyon yap›ld›ktan
sonra di¤er çivi ç›kar›lmal›d›r. Çivi portalleri planlan›rken
anatomik oluflumlar göz önünde bulundurulmal›d›r. Tekni¤e
ba¤l› kal›nmal› ve önce lateral pinleme(distal veya proksimal)
yap›lmal›d›r. Deltoid insersiyosu girifl portali için idealdir.
Mutlaka küçük bir insizyon ile cilt-cilt alt› geçilmeli ve “drill
guide” kullan›lmal›d›r. Önce Tub. Mahus redükte edilmeli ve
mümkün ise 2 adet 4.5 mm. lik kanüle vida ile tespit edilmelidir.
Pinler cilt alt›ndan kesilmeli ve dört hafta omuz ask›s›
kullan›lmal›d›r. Her hafta radyolojik kontrol yap›lmal›d›r. A¤r›
s›n›r›nda minimal sarkaç egzersizlerine hemen bafllanmal›,
alt›nc› hafta çiviler ç›kar›l›nca rehabilitasyon h›zland›r›lmal›d›r.

Olgu örneklerimiz:

Olgu 1: Valgus impakte Neer tip 2 k›r›¤a uygulanan PF.



Omuz instabilitesi normal bir eklem rotasyonu sonras›nda
humerus bafl›n›n  glenoid kenar›ndan afl›r›  derecede ve
semptomatik translasyonudur.

Omuz eklem kompleksinin en önemli k›sm›n› oluflturan
glenohumeral eklem vücudumuzda hareketlili¤i en fazla olan
eklemdir. Glenohumeral eklem mobilitesinin fazla olmas› büyük
ölçüde artiküler yüzeyler aras›ndaki kemik uyumunun az
olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Artiküler yüzeyler aras›ndaki
kemik uyumu yetersiz oldu¤undan eklem stabilitesinin
sa¤lanmas›nda kaslar ve ligamanlar gibi yumuflak doku yap›lar›
oldukça önemlidir. Stabiliteyi herhangi bir pozisyonda ya da
tüm pozisyonlarda sa¤layan tek bir yap› yoktur. Genellikle
glenohumeral eklem stabilitesi hem ligamanlar ve tendonlar›n
statik etkisi ile,� hem de kas kontraksiyonu ile iliflkili dinamik
mekanizmalarla sa¤lan›r. Statik ve dinamik stabilizatörler
aras›ndaki iliflki dengesinde herhangi bir bozukluk omuz
instabilitesine yol açabilir.

Statik Stabilizatörler
• Glenoid versiyonu
• Humeral versiyon
• Eklem yüzey alan›
• Glenoid labrum
• Eklem içi negatif bas›nç
• Kapsül ve ligamanlar

Dinamik Stabilizatörler
• Eklem kompresyon etkisi
• Rotator manflet ve biceps
• Skapulotorasik hareket
• Propriosepsiyon

Aktiviteler s›ras›ndaki dinamik omuz stabilitesi omuz kaslar›
taraf›ndan sa¤lan›r.

• 1.GRUP KASLAR (AKS‹OSKAPULAR)
Trapezius,rhomboid,levator skapula,serratus anterior
Skapulay› stabilize eder ve rotasyon yapt›r›rlar.

Omuz ‹nstabilitesinin Patofizyolojisi

 Doç. Dr. Semih AKKAYA
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• 2.GRUP KASLAR(OMUZ EKLEM‹N‹N EKSTRENSEK
KASLARI)

Deltoid,biceps,triceps

• 3. GRUP KASLAR(ROTATOR CUFF KASLARI)
Supraspinatus,subskapularis,infraspinatus,teres minör

Dinamik ve statik faktörlerin birbirine katk›s›: Omuz
stabilitesini sa¤layan dinamik ve statik yap›lar›n karfl›l›kl›
etkileflimi halen tam olarak ortaya konamam›flt›r. Nötral
rotasyonda dinamik yap›lardan biseps kas›; d›fl rotasyonda
dinamik yap›lardan subskapularis kas›, statik yap›lardan ise
süperior, orta ve inferior glenohumeral ligamanlar›n omuz
stabilitesini sa¤layan en önemli etkenler oldu¤u gösterilmifltir.
Dinamik stabilizatörlerin humerus bafl›n›n küçük aç›l›
hareketlerinde önemli oldu¤u, statik stabilizatörlerin ise daha
büyük humeral bafl hareketlerinde önem kazand›¤›
düflünülmektedir. Küçük yer de¤ifltirmelerde kapsüler
ligamentöz yap›lar halen gevflek oldu¤undan stabilizatör olarak
fonksiyon görmeleri beklenmez. Kapsüler ligamentöz yap›lar
pozisyon hissi (kinestezi) ve gerilmeyi alg›larlar. Tüm bu duysal
modaliteler statik stabilizatörlerden dinamik stabilizatörlere bir
refleks ark ile tafl›n›r. Bu da propriosepsiyon hissi olarak
adland›r›l›r. Propriosepsiyon artiküler yüzeylerin kompresyonunu
artt›r›r ve bu da glenohumeral ekleme stabilite kazand›r›r.

‹nstabilite olufl mekanizmas›

‹nstabilitenin ortaya ç›kmas›nda travman›n rolü vard›r. Tek bir
travma da, tekrarlayan mikrotravmalar›n birleflimi de instabilite
geliflimine neden olabilir. Bu olay, stabilite sa¤layan statik ve
dinamik faktörlerin durumuna ba¤l›d›r. Omuz instabilitesi dört
bafll›k alt›nda incelenmektedir:

TUBS (Traumatic, Unilateral, Bankart lesion,Surgery): Bu
gruptaki instabilitelerin etyolojisi travmatiktir. ‹nstabilite genelde
tek tarafl›d›r. Bankart lezyonu görülür. Tedavisi genellikle
cerrahidir.

AMBRI (Atraumatic, Multidirectional, Bilateral,
Rehabilitation, Inferior capsular shift): Bu gruptaki
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instabilitelerin etyolojisinde travma yoktur. Çokyönlü ve iki
tarafl› instabilite vard›r. Bafll›ca  tedavisi rehabilitasyondur;
ancak baflar›s›z kal›rsa, çok geniflleyen kapsülü daraltmak için
alt kapsülü kayd›rma ameliyat› önerilmektedir.

AIOS (Acquired, Instability, Overstressed Shoulder): Bu
gruptaki instabiliteler yukar›daki iki grup aras›nda yer al›r. Bu
instabiliteler edinseldir. Tekrarlayan mikrotravmalar sonucunda
ortaya ç›karlar.

‹stemli instabilite: Omuzlar›n›, omuz çevresi kaslar›n›  seçici
olarak kasarak ç›k›k veya sublukse duruma getirebilen
hastalarda görülen bir instabilitedir. Kapsülde laksite vard›r,
ancak, esas patoloji istemli kaslar›n dinamik kuvvetindedir.

Çember konsepti (circle consept): Bir yöne afl›r›  translasyon
olabilmesi için, eklemde hem lezyon taraf›nda hem de lezyonun
karfl› taraf›nda direnç gösteren yap›larda hasar oluflmufl olmas›
gerekmektedir.

Glenoid hipoplazisi veya displazisi, glenohumeral indeksin
düflmesi ve konkavitenin  bozulmas› nedeniyle, kompresyon
etkisini azaltarak instabilite geliflmesine yol açabilir.

Glenoidin 1/3’ünün kayb›nda instabilite geliflmektedir. Ayn›
nedenle, konkavitenin kompresyon etkisi, temas alan› miktar›
ve glenoid konkavitesi azal›r.

Bankart lezyonu anteroinferior kapsül ve IGHL’nin anterior
band›n›n glenoidten ayr›lmas›d›r. Bu durum, laksite ve ba¤larda
plastik deformite oluflturarak instabiliteye neden olur. Anterior
omuz instabilitelerinin %97’sinde Bankart lezyonu oldu¤u
gösterilmifltir.

Hill-Sachs lezyonu, anterior ç›k›kkta, humerus bafl›n›n  glenoidin
anterior kenar›na çarpmas› nedeniyle humerus bafl›
posterolateralinde oluflan bir impresyon k›r›¤›d›r. K›r›k parçan›n
büyüklü¤ü, ç›k›¤›n tedavi edilmeme süresinin uzamas› ve
anteroinferior ç›k›k olmas›na ba¤l› olarak artar. Humerus
bafl›n›n %30’dan büyük k›sm›n›  ilgilendiren bir defektin varl›¤›
anterior instabilite geliflmesine neden olabilir.

‹nstabiliteye lateral kapsül avulsiyonu, kapsül laksitesi ve
labrum yaralanmas› gibi ek lezyonlar da efllik edebilir. Bu
durumda, sadece Bankart lezyonuna yönelik bir tedavi
baflar›s›zl›kla sonuçlanabilir.



Omuz ‹nstabiliteli Hastan›n De¤erlendirilmesi

Dr. Bar›fl KOCAO⁄LU
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Çok yönlü omuz instabilitesi (ÇY‹); hiperlaksitenin efllik etti¤i

omuzun inferior laksitesi ile birlikte birden fazla do¤rultuda

(ant.-post.) semptomatik subluksasyonu veya dislokasyonu

olarak tan›mlanmaktad›r. Hiperlaksite ise normal kabul edilmifl

hareket s›n›r›n›n ötesinde harekete izin veren ligament gerilmesi

ile ilgili bir klinik durumdur. Hiperlaksite, laksiteye veya

instabiliteye neden olabilir. Laksite asemptomatikken, instabilite

ise semptomatiktir. ‹lk olarak Neer taraf›ndan 1980 y›l›ndan

ÇY‹ konsepti ortaya at›lm›fl ve ayn› zamanda cerrahi tedavisi

için kapsüler kayd›rma yöntemini tan›mlam›flt›r. 1994 y›l›nda

Matsen ÇY‹ ile ilgili olarak AMBRI olarak k›salt›lan atravmatik,

multidireksiyonel, bilateral, tedavisi öncelikle rehabilitasyon

olan ve cerrahisi için inferior kapsüler kayd›rma tekni¤inin

önerildi¤i tan›mlama yapm›flt›r. ‹lk artroskopik teknik 1993

y›l›nda Savoie taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. ‹lk tarif edilmesinden

bu güne kadar omuz ÇY‹ ile ilgili bir çok araflt›rma yap›lm›fl

ancak halen hem tan›mlamas›nda, hem tan›s›nda ve hem de

tedavisinde belirsizlikler devam etmektedir.

Etyopategenezde ÇY‹’li omuzlar için y›rt›k-gevflek ve

do¤ufltan-gevflek fleklinde tan›mlamalar mevcuttur. Her ne

kadar bu tan›mlamalara uyan farkl› hastalar olsa da genel

olarak bu iki kavram bir arada düflünülmektedir. ‹nstabilitenin

bafllang›c› anlaml› bir travma ile olabilece¤i gibi tekrarlayan

aktivite s›ras›ndaki streslere ba¤l› da meydana gelebilir.

Etyolojide bir çok faktör söz konusudur. Omuzun stabilizatörleri

ile ilgili sorunlar etyolojide söz konusu olabilir. Statik

stabilizatörlerdeki sorunlar hareket sonu (end-range) instabiliteye

yol açarken, dinamik stabilizatörlerde sorun olmas› ise hareket

ortas› (mid-range) instabiliteye yol açar. Di¤er bir konu

rotatorinterval lezyonlar›na ba¤l› olarak eklem içi negatif

bas›nc›n azalmas›d›r. Yap›lan baz› çal›flmalarda eklem kapsülü

ve kapsülle birlikte ligamentlerdekikollajenin yap›m›nda art›fl

ve kollajenfibrillerinin çap›nda azalma oldu¤u gösterilmifltir.

Propriyosepsiyon kayb› ve glenohumeral ve skapulotorasik

ritmin kayb› gibi nöromusküler problemler baz› ÇY‹’li hastalarda

söz konusu olabilir. Di¤er bir konu ise tekrarlayan afl›r›

kullan›md›r. Özellikle baflüstü sporlarla u¤raflanlarda

instabilitenin bafllang›c›ndan tekrarlayan afl›r› stresler instabilite

sebebi olabilir. Ayn› zamanda tek yönlü instabilitelerde oldu¤u

Omuz Çok Yönlü ‹nstabilite Tedavisinin Ana ‹lkeleri

Prof. Dr. Taner GÜNEfi

Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Tokat
drtgunes@gmail.com
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gibi ÇY‹’li hastalarda da instabilite bafllang›c› anlaml› bir travma

olabilir. Bu nedenle travmatik her instabilitenin tek yönlü

instabilite olarak de¤erlendirilmesi hatal› olabilir. Görüldü¤ü

üzere ÇY‹’den sorumlu bir çok farkl› etyoloji ve mekanizma

olabilir. Bu nedenle zaman zaman hastalardaki instabilitenin

tan›nmas› ve belli bir sebebe ba¤lanmas› zorluklar içerebilir.

ÇY‹’lerde ana patoloji kapsül hacminde art›flt›r. Bu özellikle

inferiorda olmak üzere kapsülün bollaflmas› ile ilgilidir. Kapsülde

hacmi art›rabilen di¤er bir sebeprotatorintervaldeki

bollaflmad›r(bulging). Di¤er taraftan labral ayr›lmalar ve

yaralanmalarda kapsül hacminde art›fla neden olabilir. Ayr›ca

HAGL (humeralavulsionglenohumeralligament) lezyonu gibi

kapsüloligamentöz yaralanmalar da kapsül hacminde art›fla

neden olabilir. Kapsülün bollaflmas› için “afl›r›  genifl” veya

“fazla genifl” gibi tan›mlamalar yap›labilir. Ancak bu tan›mlamalar

ço¤unlukla izafidir ve ölçülebilir de¤ildir. Klinik olarak kapsülün

bollaflmas›n›n göstergesi omuzdaki “sulkus” belirtisidir. Her

ne kadar kapsülün bollaflmas›ndan bahsedilse de ana patoloji

kapsül hacminde art›flt›r.

Kapsül hacminde art›fla neden ola bir çok faktör hiperlaksite

ile iliflkilidir. Bu nedenle ÇY‹ düflünülen hastalarda omuzun

d›fl›nda da hiperlaksite bulgular› aranmal›d›r. Hiperlaksite

de¤erlendirilmesi için en çok kullan›lan yöntem Beighton

skorudur. Bunun için el 5. Parma¤›n afl›r› ekstansiyonu, bafl

parma¤›n ön kol volar yüzüne temas edebilmesi, dirsekte ve

dizde hiperekstansiyon ve dizler ekstansiyonda iken öne

e¤ildi¤inde el palmar yüzeylerinin yere tam temas ettirilmesi

gibi kriterler de¤erlendirilir. Beighton skorunun 4 ve üzerinde

olmas› hiperlaksite lehine yorumlanmaktad›r. Hiperlaksiteye

neden olan di¤er sebepler aras›nda Ehler-Danlos ve Marfan

sendromlar› gibi kollajen doku hastal›klar› mevcuttur.

ÇY‹’de çok tart›fl›lan konulardan bir tanesi rotatorinterval ile

ilgilidir. Yap›lan temel çal›flmalarda rotatorintervalin kesilmesi

ile postero-inferiortranslasyonda art›fl meydana geldi¤i ve

cerrahi olarak kapat›lmas› ile her yöne stabilitede art›fl olmakla

birlikte özellikle d›fl rotasyon olmak üzere hareket aç›kl›¤›nda

azalma meydana geldi¤i belirtilmifltir. Öte yandan klinik baz›



8th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
8. TÜRK OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹OMUZ VE D‹RSEK CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹

TURKISH SOCIETY OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

87

bozuklu¤unun olmas› oldukça anlaml›d›r. Jeneralizelaksitenin

de¤erlendirilmesi ÇY‹ flüphesi olan hastalarda muayenenin

de¤iflmez parças› olmal›d›r. ‹nstabilitenin ortaya ç›kar›lmas›

için sulkus belirtisi, yüklenme-kayma testi ve Gagey bulgusu

gibi provakatif testler yap›labilir. Gagey bulgusu glenohumeral

eklemin maksimum abdüksiyonun araflt›r›lmas› ile yap›l›r. E¤er

omuz 105°’nin üzerinde abdüksiyon yapabiliyorsa inferior

kapsülde bollaflma oldu¤u söylenebilir. Ayn› flekilde özellikle

sulkus belirtisi oldukça önemli bir kapsülün bollaflmas›n›n

anlafl›labilece¤i testtir. Özellikle maksimum d›fl rotasyonda

iken sulkus belirtisinin pozitif olmas› omuz ekleminin hacminde

art›fl olmas› ile ilgili oldukça önemli bir bulgudur. Yüklenme-

kayma testi ile instabilitenin yönü anlafl›labilmektedir. Bu

bulgular hasta anestezi alt›nda iken daha do¤ru olarak

de¤erlendirilebilmektedir.

Radyolojik görüntülemelerde direkt radyografilerde

glenoidhipoplazisi önemli bir bulgudur. Bunun d›fl›nda artrografi

ile birlikte yap›lan bilgisayarl› tomografi  ve manyetik rezonans

görüntülerde (MRG) kaspülde bollaflma, rotatorintervalden

geniflleme, bisepstendonunun tam olarak görüntülenebilmesi,

labral lezyonlar, paralabral kistler ve rotator manflet tendon

sorunlar› ÇY‹’li omuzda saptanabilir.

ÇY‹’nin tedavisi öncelikle cerrahi d›fl›d›r. Cerrahi d›fl› tedavide

ad›m ad›m ilerlenmesi gereklidir. Bunun için öncelikle ilk

yap›lmas› gereken skapulan›nstabilizasyonunun sa¤lanmas›

ve skapuler ritmin düzeltilmesidir. Bu yap›lmadan yap›lacak

rehabilitasyon ve cerrahi d›fl› tedavi baflar›s›z olacakt›r. Daha

sonra rotator manflet güçlendirilmeli ve deltoid ile rotator

manflet aras›ndaki aktivasyon problemleri rehabilite edilmelidir.

Arkas›ndan propriyosepsiyon düzeltilmeli ve son olarak omuzun

fonksiyonelli¤i restore edilmelidir. Cerrahi d›fl› tedavinin

baflar›s›n› etkileyen en önemli faktörler iyi e¤itilmifl,

rehabilitasyona tam uyan hasta ve tedavinin yukar›da aç›kland›¤›

flekilde ad›m ad›m oldukça disiplinli bir flekilde yerine

getirilmesidir. Bu flartlar›n sa¤lanmas›na ra¤men 3-6 ayl›k

cerrahi d›fl› tedaviye ra¤men flikayetlerin devam etmesi

durumunda cerrahi tedavi söz konusu olmaktad›r.

Cerrahi tedavi endikasyonlar›; yukar›da say›lan cerrahi d›fl›

tedavi özelliklerine uyulmas›na ra¤men 3-6 ayl›k tedavi

sonras›nda hastan›n flikayetlerinin devam etmesi, psikolojik

olarak stabil hasta, birden fazla do¤rultuda a¤r›l› instabilite ve

ameliyat sonras› bak›ma uyumlu hasta olarak say›labilir.

Kontrendikasyonlar› ise, istemli dislokatörler ve rehabilitasyon

ile flikayetsiz hastalard›r. ‹stemli dislokatörler aç›s›ndan

pozisyoneldislokatörleri ay›rmak gereklidir. Bu hastalarda omuz

belli bir pozisyona getirildi¤inde ve hareketin sonuna yak›n

çal›flmalarda ise rotatorinterval kapat›lmas› ile kapat›lmamas›

aras›nda fark olmad›¤›n› bel i r ten çal›flmalar da

mevcuttur(Gartsman, Arthroscopy, 2001; Kim, Arthroscopy,

2004). Tart›flmalar›n devam etmesine ra¤men e¤er plikasyon

sonras›ndan omuzda instabilite azalt›lamam›flsa ve özellikle

sulkus belirtisi devam ediyorsa kapat›lmas› önerilmektedir.

ÇY‹ etyolojisinde önem verilen konulardan bir tanesi

nöromüsküler patolojidir. Kas aktivasyon bozuklu¤u,

propriyosepsiyon kayb›, skapulerdiskinezi, üst brakiyalpleksus

hasar›, supraskapuler sinir s›k›flmas› ve spinal kök darl›¤› gibi

durumlar ÇY‹ ile ilgili nöromüsküler patolojiler aras›ndad›r.

Bilindi¤i üzere rotator manflet kas›lmas› omuzun stabilitesini

art›r›rken deltoidin fazla aktivasyonu stabiliteyi azaltmaktad›r.

Rotator manflet ile deltoid kaslar› aras›ndaki kas aktivasyon

bozuklu¤u omuzda instabiliye neden olur.

Omuz ÇY‹’si ilgili di¤er önemli bir konu skapulerdiskinezidir.

Özellikle üst ekstremitede her hangi bir hareketin olmas› için

öncelikle gövdenin, daha sonra s›ras› ile skapulan›n, omuzun,

dirse¤in ve el bile¤inin stabil hale gelmesi gereklidir. Bu durum

bir kamç›n›n hareketine benzetilebilir. Bir sonraki segmentin

do¤ru hareketi için bir önceki segmentinstabil durumda olmas›

gereklidir. E¤er bir önceki segmentstabil de¤ilse bir sonraki

segmentinstabilitesi de bozulabilmektedir. Skapulerdiskinezideki

durum da bu flekildedir. Rotator manfletin dinamik stabilizasyon

görevini yerine getirebilmesi için rotator manflet kaslar›n›n

origosunun bulundu¤u skapulan›n toraks›n arkas›ndan stabil

ve yerinde olmas› gereklidir. Skapulan›n özellikle öne do¤ru

yer de¤ifltirmesi ve rotasyonu ile rotator manflet kaslar›n›n

dinamik stabilizasyon fonksiyonunda bozulma meydana

gelmekte ve bu da omuzda dinamik instabiliteye yol

açabilmektedir. Skapulerdiskineziinstabilitenin sebebi olabilece¤i

gibi, instabilite nedeni ile de ortaya ç›kabilir.

ÇY‹’li tipik hasta; 15-25 yafl aras›nda jimnastik, voleybol ve

yüzme gibi sporlarla u¤raflan bayan hastad›r. Hastalarda

semptomlar a¤r› ve instabilitedir. Baz› hastalarda ise instabilite

ataklar›na  s›ras›nda geçici parastezi veya uyuflukluk flikayetleri

efllik edebilir. Semptomlar genellikle günlük aktiviteler s›ras›nda

meydana gelir. A¤r› ile birlikte omuzda boflluk veya ayr›lma

hissi gibi derin duyuya ait bulgular mevcut olabilir. ‹nstabilite

say›s› çoktur ve tipi olarak kendi kendine redüksiyon öyküsü

olabilir. Özellikle uykuda instabilite öyküsü olan hastalarda

instabilitenin fliddetinin fazla oldu¤undan bahsedilebilir.

Hastan›n öyküsü do¤rultusunda ÇY‹’den flüphelenilmesi

fizik muayenenin en önemli bulgusudur. Fizik muayene

s›ras›ndan öncelikle her seferinde skapulan›n ve ritminin

muayenesi ilk basamak olarak yap›lmal›d›r. Skapuladaritm
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ile ilgili halen baz› tart›flmalar›n olmas›d›r. Tan› bu nedenle

bazen sübjektif olabilir. Di¤er bir konu ise tedavi algoritmalar›n›n

kesin belirgin olmamas›d›r. Bu nedenler ile ÇY‹ flüphesi olan

her hasta ayr›nt›l› bir flekilde incelenmeli ve her hastan›n

kendisine özgü özellikler do¤rultusunda tedavisi planlanmal›d›r.
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noktalarda instabilite her seferinde ortaya ç›kmaktad›r. Bu

hastalar cerrahi tedaviden fayda görebilirler. Bunun d›fl›nda

genel olarak kollajen doku hastal›¤› olan hastalar için cerrahi

tedavi yayg›n olarak önerilmemektedir.

Cerrahi tedavi için Neer taraf›ndan 1980 y›l›nda aç›k kapsüler

kayd›rma ve plikasyon tekni¤i aç›klanm›flt›r. Kapsüler

kayd›rman›n humeral tarafta, kapsül ortas›nda ve glenoid

taraf›nda yap›lmas› gibi modifikasyonlar› olmas›na ra¤men

günümüzde uygulanan teknik ilk aç›kland›¤›ndan sonra belirgin

olarak de¤iflmemifltir. Teknikte; kapsül anteriorda ortas›nda

aç›ld›ktan sonra humeral veya glenoid taraftan kapsül arkaya

do¤ru aç›l›r ve daha sonra üst üste plike edilerek kapsülün

bollu¤u al›n›r ve hacmi azalt›l›r.

Artroskopik teknikte ise inferior kapsül glenoid kenar›ndan 1

cm uzakl›ktan dikifller ile tutularak bir hama¤›n gerilmesi gibi

glenoid kenar›na yaklaflt›r›l›r ve dikilir. Bununla ilgili olarak her

bir dikiflin kapsül hacminde %10’lara varan bir azalmaya yol

açt›¤› ve 5 dikiflin aç›k plikasyona efl de¤er hacimde azalma

yapabildi¤i gözlenmifltir. Artroskopi s›ras›nda kapsülde bollaflma,

rotator intervalden geniflleme, “skybox view” bulgusu ve Kim

lezyonu veya hipoplazi gibi labral lezyonlar ÇY‹’li omuzlarda

saptanabilir.

Özellikle artroskopik cerrahide kapsülün bollu¤unun

giderilmesi için kullan›lm›fl olan yöntemlerden bir tanesi termal

kapsülorafidir. Radyofrekansprobu ile kapsülün büzülmesi

fleklinde yap›lan bu yöntemin kondroliz, termal sinir hasar› ve

yüksek baflar›s›zl›k (%60) gibi sorunlar› nedeni ile günümüzde

art›k yayg›n kabul görmemektedir.

Aç›k (Bak, AJSM, 2000; Choi, BJSM, 2002; Marquardt,

AJSM, 2005; Steinbeck, AOS, 1997) ve artroskopik teknikler

(Baker, AJSM, 2009; Treacy, JSES, 1999; Wichman, OTSM,

1997) de¤erlendirildi¤inde, baflar›s›zl›k oranlar› aç›k cerrahide

%11,7 iken artroskopik teknikte %20 olarak çal›flmalarda

aç›klanm›flt›r. Spora dönüfl artroskopik cerrahide %86 oran›nda

mümkün bulunurken, aç›k cerrahide ortalama %80 olarak

bulunmufltur. Her ne kadar ÇY‹ cerrahisinde günümüzde

artroskopik cerrahi e¤ilimi olmas›na ra¤men baz› durumlarda

halen aç›k cerrahi söz konusu olabilmektedir. Bu durumlar;

HAGL lezyonu, kapsül orta seviye y›rt›klar›, kapsüler yetmezlik

ve subskapularis yetmezli¤idir.

Sonuç olarak, ÇY‹’li hastalarda patolojiler farkl› ve de¤iflken

olabilir. Etyolojide bir çok faktör söz konusudur. Baz› hastalarda

birden fazla faktör bir arada bulunabilir. Bu da problemi daha

karmafl›k hale getirebilir. Bunun di¤er bir sebebi de ÇY‹ tan›m›



70’lerde uygulanmaya bafllad›¤›nda, s›n›rl› hareket yap›s› ve
lateralize glenohumeral merkez sonucu artm›fl makaslay›c›
kuvvetler nedeniyle glenoid parçada gevfleme ile s›n›rl› baflar›ya
sahipken, günümüzde  implant dizaynlar›nda glenoid parçan›n
daha genifl ve k›vr›ml› hale gelmesi ve omuz hareket merkezinin
mediale ve distale kayd›r›lmas› sonucu  daha etkili ve stabil
bir kald›raç kolu elde edilmesi ve glonoid kemik bileflkesinde
makaslay›c› kuvvetlerin azalt›lmas› ilr baflar›l› sonuçlara
ulafl›lm›flt›r.

Anatomi ve biyomekanik
Glenohumeral eklem stabilitesinde statik ve dinamik s›n›rlay›c›lar
etkili olurken glenohumeral eklem intrinsik kemik s›n›rlamas›
flans›na sahip de¤ildir. 21-22 cm2 lik humeral eklem yüzü
ancak 8-9cm2 lik bir glenoid eklem yüzü ve 4-5cm2 lik bir
kontak yüzeyi ile  örtülebilmektedir. Bu durumda rotator k›l›f
kaslar› dinamik stabilizasyon ile humerusu glenoid üzerine
yaklaflt›ran kompresif bir kuvvet uygular. Ayn› anda deltoid
uygulad›¤› bir superior kuvvet ile dengeli bir kuvvet efllemesi
oluflmufl olur. Anterior ve posterior stabilite ise yine ayn› flekilde
subskapularis, teres minor ve  infraspinatus kuvvet efllemesi
ile sa¤lanabilmektedir.

Endikasyon:
Masif rotator manflet y›rt›¤› durumunda, glenohumeral osteoartrit
varl›¤› durumunda, psödoparalitik omuzda tamie edilemeyen
rotator manflon durumunda,  ya da tamir edildi¤i halde instabilite
mevcut olmas› durumunda ters omuz protezi endikedir.
Cerrahi yöntem
YAKLAfiIM
Deltopektoral yaklafl›m
Daha iyi humerusa ulafl›labilir, Revizyon vakalar›nda daha
rahat bir yöntemdir. Bir baflka avantaj› da deltoidi  koruyan bir
yaklafl›m olmas›d›r. Bu yaklafl›m ile ‹nferior glenoidin daha iyi
görüntülenmesini mümkündür.
Subsapularisin kald›r›lmas› ya tenotomi ya da Tuberculum
minus osteotomisi yöntemi ile yap›labilir. Subskapulariste
yagl› dejenerasyon tenotomide daha fazla görülmektedir ve
biyomekanik olarak tuberculum minus osteotomisi daha iyi
sonuçlar vermektedir.

Rotator Manflet Y›rt›¤› Artropatisinde
Ters Omuz Artroplastisi

Prof. Dr. Mustafa Özkan
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Glenoidin haz›rlanmas›
Al›nan kemik miktar›na dikkat etmek gerekir ve cerrahi öncesi
kemik sto¤un de¤erlendirilmesi çok önemlidir. Bir baflka önemli
noktada santral rehber tel yerlefltirilmesidir.  Glenosfer taban›n›n
yerlefltirilmesi için vidalar aç›s›ndan en fazla kemik sto¤unun
olmas›na dikkat etmeli ve ayn› zamanda mümkün mertebe
inferiora ve inferior tilt ile  yerlefltirmek uygun olur. En kritik
vida santral vidad›r. Wn az 30-40 vmm uzunlu¤unda ve arka
korteksi tutar halde olmal›d›r. Superior ve inferior 30-35mm
anterior ve posterior vidalar 15mm boyunda olmal›d›r.

Humerusun haz›rlanmas›
Humerus bafl› tipik olarak nötral versiyonda osteotomize

edilir. Fakat günümüzde postoperatif d›fl rotasyonun gelifltirilmesi
aç›s›ndan bu osteotominin retroversiyonda olmas›n› öneren
yay›nlar da mevcuttur. Humeral kap nötral yerlefltiridi¤inde
klinik ve radfyografik sonuçlar daha iyi olmaktad›r. Humeral
komponent için oyma ifllemi geleneklsel omuz protezi ile ayn›
yöntemde uygulanmaktad›r.
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Çentiklenmeye yönelik Çözümler;
B›orsa (bony increased offset)
Glenoid komponentin aflag›da yerlefltirilmesi
135 derece humerus kesisinin yap›lmas›
Daha az medializasyonu saglayan protezlerin kullan›lmas›
Glenoidin çap›n›n büyütülmesi
-GH>90 derece ise;
4mm peg-glenoid mesafe
-GH=90  derece ise;
Glenoid tilt 10 derece
4mm peg glenoid mesafe
-GH<90 derece ise;
15derece tilt veya BIORSA

UZUN DÖNEM SONUÇLAR
Multisentrik çal›flma (Tours-Nancy)
57 olduda yap›lm›fl 8 y›l takipli çal›flmada revizyon oran›
(glenoid ve humeral gevfleme) % 7,5 olarak bildirilmifltir.  Klinik
de¤erlendirmede Constant skorlar› ortalama 57,4 olarak tespit
edilmifl bu düflüklü¤ün gevfleme ile iliflkilendirilmifl. Aktif öne
elevasyon  116°, Skapular çentiklenme 78% olarak tespit
edilmifl.

Cuff et al.
60 ay takipte %94 sa¤kal›m tespit edilmifl, bu çal›flmada 5mm
kilitlenen vidalar gevfleme oran›n›azaltt›¤› bildirilmifltir. Lateralize
protaz kullan›m›n›n da çentiklenmeyi %0-9 oranlar›na
indirebilmifltir.

Rehabilitasyon
Eklemi koruma, deltoid kas›n› güçlendirme vehareket geniflli¤ini
elde etme prensiplerine dayan›r.

Sonuçlar:
1. Masif manflet y›rt›¤› olan hastalarda beraberinde artrit

olmas› ters protez sonuçlar›n› de¤ifltirmemekte.
2. Daha önce baflar›s›z manflet cerrahisi geçirmifl hastalarda

uygulanan ters protez sonuçlar›; primer ters protez
uygulanm›fl hastalara göre daha kötü.

3. Ameliyat öncesi  90 dereceden fazla öne elevasyonu olan
hastalarda; pseudoparalizisi olan  hastalara göre postoperatif
memnuniyetsizlik oran› daha fazla.

4. Ters omuz protezi; rotator manflet artropatisi olan hastalarda
hemiartroplastiye göre daha iyi bir tedavi seçene¤idir.

5. Pseudoparalitik hastalar ameliyata girmeden önce deltoid
yetmezli¤i yönünden muhakkak de¤erlendirilmelidir.

Skapuler çentiklenme (ort:%32)

Ters omuz protezinde en önemli sorunlardan biridir. Uzun
dönem klinik etkileri bilinmese de %98e varan oranlarda
bildirilmektedir.Bunu azaltmak için glenosfer taban›n› gerçek
glenoidin inferior s›n›r›na bitifltirmek gerekir. Ayn› zamanda
10 -15 derecelik bir inferiora e¤imile yerlefltirmek uygundur.
Çentiklenmeye yönelik dikkat edilmesi gereken noktalar peg
ve glenoid kçe aras›ndaki mesafeye göre belirlenmifl sirvauz
s›n›flamas›nda belirtilmifltir.

Skapuler çentiklenme

Sirveaux s›n›flamas›

Peg-glenoid köfle aras›
mesafe



Proksimalhumerus yerleflimli tümör rezeksiyonlar› sonras›

uygulanan protezlerde görülen en önemli problem omuz

fonksiyonlar›ndaki yetersizl ikt ir .  Yine ayn› sorun

proksimalhumerustaki kemik kay›plar›nda da karfl›m›za

ç›kmaktad›r. Omuz eklemi fonksiyonu için rotator manfletin

önemi tart›fl›lmazd›r. Deltoid kas› ile beraber rotator manflet

kaslar› beraber çal›flarak elevasyon ve abdüksiyonu

sa¤lamaktad›r. Rotator manfletsüperior stabilizasyonyaparak

deltoidin etkin olmas›n› sa¤lamaktad›r. Burada sadece rotator

manflet kas ve tendon birimini de¤il, bunlar›n yap›flt›¤›

tüberkülleri de bu grubun içine katmak gerekir. Dolay›s› ile

rotator manflet-tüberkül ünitesi omuz fonksiyonlar›nda en

önemli yap›lard›r. Geleneksel tümör protezlerinde aktif

elevasyon 90 derecenin alt›nda kalmaktad›r. Bunun nedeni

humerusproksimal bölüm rezeksiyonu ile birlikte rotator manflet

tendonlar›n›n ba¤lant›lar›n›n ortadan kalkmas› ve tümör

rezeksiyon protezlerinin bir çeflit defekt doldurucu gibi görev

yapmas›d›r. Ters omuz protezi uygulanan olgularda

glenohumoral eklem rotasyon merkezinin medializasyonu ve

deltoid adale moment kolunun uzamas› ile hastalar›n omuz

abduksiyon ve öne elevasyonunda art›fl ile birlikte omuz

fonksiyonlar›nda tatmin edici iyileflme olmaktad›r. Ancak ters

protez uygulamas› için uygun olgular Malawer S›n›flamas›ndaki

tip I olgulard›r. Yani deltoidinhumerusa yap›flma yerinin

korunmufl olmas› ve aksiller sinirin intakt olmas› gerekir. Her

ne kadar tümörlerde ve tüberkül kay›plar›nda fonksiyonel

sonuçlar anatomik protezlere göre daha iyi olsa da komplikasyon

oranlar› çok daha yüksektir.

Tümor ve Kemik Kay›plar›nda Ters Protez Uygulamas›

Dr. Hayrettin KESMEZACAR
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Rotator manflet fonksiyonlar›n›n deltoid kas› taraf›ndan
üstlenilmesi esas›na dayanan reverse omuz protezinin kullan›m›
son y›llarda giderek artmaktad›r. Yo¤un kullan›m›na ba¤l›olarak
da komplikasyonlar da s›klaflmaktad›r.

Komplikasyonlar› ameliyat s›ras›nda geliflen (peroperatif) ve
ameliyatsonras› (postoperatif) komplikasyonlar olarak iki
anagrupta incelemek mümkündür.

Peroperatif Komplikasyonlar
Peroperatif komplikasyonlar›n en önemlisi periprostetik k›r›kt›r.

Periprostetik K›r›k
Özellikle reverse protezilerevizyonyap›lanvakalardamevcut
humeral stemin ç›kar›lmas› s›ras›nda periprostetik k›r›k geliflme
riskinin artt›¤› unutulmamal›d›r. Periprostetik glenoid k›r›¤›
humerus k›r›¤›na göre daha nadir görülür fakat meydana
geldi¤inde fonksiyonel sonuca etkisi daha fazlad›r. Metaglenfik
sasyonun azami dikkatile yap›lmas› glenoid k›r›¤› riskini
azaltmaktad›r.

Reverse protezin fonksiyonlar›, deltoid kas› sa¤laml›¤›na ba¤l›
oldu¤undan nadir görülen (%1) akromiyon k›r›¤› atlanmamal›d›r
s›kl›kla konservatif tedavi edilir.

Nörolojik Komplikasyonlar
Reverse omuz protezi sonras› en s›k görülen nörolojik
komplikasyon aksiller sinir nöropraksisidir, ço¤unlukla geri
dönüflümlüdür ve kolun uzamas›na ba¤l› oldu¤u düflünül-
mektedir.

Postoperatif Komplikasyonlar
Skapular Çentiklenme
Glenoidde lizise neden olan glenohumeral s›k›flmaya skapular
çentiklenme denir. %35 oran› ile reverse omuz protezinin en
s›k komplikasyonudur. Oluflumu için risk faktörleri:

1-Rotator manflet artropatisi nedeniyle Reverse protez yap›lm›fl
olmas›
2-‹nfraspinatus kas›nda Goutellierevre 3-4 ya¤l› atrofi geliflmifl
olmas›
3-Daralm›fl akromiyohumeral mesafe
4-Yap›sal olarak superiora e¤imli olan glenoid

Reverse Protez Komplikasyonlar›

Dr. Ata Can ATALAR

‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›
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5-Ameliyatta glenoid komponentin superiora e¤imli olarak
yerlefltirilmesi

‹nstabilite
Primer reverse omuz protezi sonras› instabilite oran› %3.5
kadard›r ve hemen her zaman anterior yönünedir. Uzunlu¤un
ve versiyonun iyi ayarlanmas› ile instabilite engellenebilmektedir.
Erken dönemde meydana gelen instabilite de s›kl›kla cerrahi
teknik hatas› vard›r ve yine cerrahi ile düzeltilmesi
gerekmektedir.

Enfeksiyon
Tüm omuz ameliyatlar› içerisinde en yüksek enfeksiyon oran›
%3-4 ile reverse omuz protezine aittir. Akromiyon ile humerus
aras›nda di¤er ameliyatlara k›yasla daha fazla ölü boflluk
oluflmas› bu durumun sebebi olarak düflünülmektedir.
Revizyonlarda daha s›k görülür. En s›k izole edilen bakteriler
p. acnes ve s. epidermidistir.
Erken dönemde meydana geldi¤inde de bridman ile protez
korunmaya çal›fl›lmas›na ra¤men geçen feksiyonlar debridmana
iyi cevap vermeyebilir ve protezin ç›kar›l›p iki aflamal› revizyon
yap›lmas› gerekebilir.

Gevfleme
Glenoid komponentte gevfleme (%5) humeral komponent e
göre 3-4 kat daha fazla görülür. Temel sebebi skapular
çentiklenmenin ilerleyip glenoid komponente ulaflmas›d›r.
Skapular çentiklenmenin önlenmesi ve glenoidkemik sto¤unun
ameliyat öncesinde iyi de¤erlendirilip ona göre tespit yap›lmas›
ile glenoid gevfleme riski en aza indirilebilmektedir.



Omuz instabilite cerrahisinde aç›k ve artroskopik cerrahi
sonuçlar› birbirine oldukça yaklaflm›flt›r. Ancak tekrar ç›k›k
oluflma sorunu halen devam etmektedir. Tekrar ç›k›k oluflumu
özellikle aktif ve sporcu hastalarda daha yüksektir. Bu nedenle
baflar›s›z cerrahilerin nedenlerini ortaya koymaya yönelik
çal›flmalar önem kazanm›flt›r.

Omuz instabilite cerrahisinde tekrarlama nedenleri flöyle
s›ralanabilir:

Hasta seçimindeki yanl›fll›klar
Anatomik yap›sal sorunlar
Kemik defektler
Kapsüler yetmezlik

Cerrahi teknik seçiminde yanl›fll›k
‹mplant yetersizlikleri
Cerrahi yetersizlikler
Yetersiz postoperatif rehabilitasyon

Bu sunuda hasta seçimi ve cerrahi teknik hatalardan
kaynaklanan instabilite cerrahisi yetmezlikleri tart›fl›lmaktad›r.

Hasta Seçimi ve Cerrahi Tekni¤in Baflar›s›z Omuz ‹nstabilite
Cerrahisindeki Rolü

Prof. Dr. ‹brahim YANMIfi
GATA Haydarpafla E¤itim Araflt›rma Hastanesi

8th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
8. TÜRK OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹OMUZ VE D‹RSEK CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹

TURKISH SOCIETY OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY

93



Çocuk yafl grubunda en s›k, eriflkin yafl grubunda ikinci s›kl›kta
gözlenen eklem ç›k›¤›d›r. Ç›k›k; beraberinde gözlenen patolojiler
ve travman›n büyüklü¤üne göre öncelikle basit veya kompleks
olarak iki ana gruba ayr›l›r. Dirsek ç›k›¤›n› olufl mekanizmas›na
göre de ayr›ca üç gruba ay›rabiliriz:

Posterior: En s›k gözlenen dirsek ç›k›¤›d›r.
Anterior: Çok nadir görülür. Mekanizma tam olarak
anlafl›lamam›flt›r. Genellikle olekranon k›r›lm›flt›r.
Diverjan: Nadir ve yüksek enerjili travmalarda gözlenir. Dirsek
eklemi ç›k›¤› ile birlikte radius ve ulnan›n proksimalde ayr›lm›fl
olmas› gerekir. ‹nterosseoz membran, anüler ba¤ ve distal
radyo-ulnar eklem kapsülünün y›rt›lm›fl olmas› gerekir.

Yaralanma mekanizmas›: Postero-lateral rotatuar zorlanma
ile oluflur. Düflme esnas›nda el yerde sabit pozisyon ald›¤›
andan itibaren vücut iç rotasyon hareketi yapar. Bu zorlanma
dirsek ekleminde postero-lateral moment oluflturur (supinasyon
/ valgus / aksiyel kompresyon).

Patoloji: Dirsek eklemini saran yumuflak dokular›n lateralden
mediale do¤ru 3 aflamada y›rt›lmas› temel patolojik anatomiyi
oluflturur (Horii).
Evre 1: Lateral ulnar kollateral ba¤ (LUCL) y›rt›l›r. Bu durum
Postero-Lateral Rotatuar Subluksasyona (PLRI) yol açsa da
redüksiyon kendili¤inden oluflur.
Evre 2: Ön ve arka kapsülün y›rt›lmas› ile inkomplet postero-
lateral ç›k›k oluflur. Yan grafide koronoid ç›k›nt› troklean›n içine
yerleflmifl gibi görüntü verir.
Evre 3A: Medial kollateral Ba¤›n (MCL) ön demeti hariç tüm
yumuflak dokular y›rt›lm›flt›r. Dirsek ön demeti dayanak alarak
dönebilir (pivot).
Evre 3B: Tüm MCL kompleksi y›rt›lm›flt›r. Redüksiyon sonras›
bariz varus / valgus ve rotatuar instabilite mevcuttur.
Önemli: Patolojik anatomi evreleme klinik tablo ile uyum
göstermektedir. Dirsek eklemi instabilitesi PLRI ile bafllayan
ve tam ç›k›k tablosu ile biten bir spektrumdur.

Efl zamanl› yaralanmalar:
Dirsek ekleminde (bu yaralanmalar mevcut ise ç›k›k
kompleks olarak kabul edilmelidir):
Radius bafl ve/veya boyun k›r›¤› (%5-10).
Lateral / medial epikondil kopma k›r›klar› (%12).

Akut Dirsek Ç›k›¤›na Yaklafl›m

Prof. Dr. Hakan GÜNDEfi

‹stanbul
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Koronoid ç›k›nt› k›r›¤› (%10). Antero-medial faset k›r›klar›n›n
tespit edilmesi özellikle önemlidir. BT inceleme istenmesi
gerekir.

Ayn› taraf üst ekstremitede (%12):
Omuz eklemi yaralanmalar›
Distal radius ve/veya ulnar stiloid k›r›klar›
Perilunat ç›k›klar
Nörovasküler yaralanmalar
Wolkmann iskemik kontraktürü

Nas›l tedavi etmeli?

A) De¤erlendirme:
1-Ayn› taraf patolojileri: Daha önce belirtildi¤i gibi hastalar›n
yaklafl›k %10-15’inde ayn› taraf patolojisi gözlenmektedir.
Redüksiyon öncesi omuz, önkol ve el bile¤i grafileri mümkün
ise iki yönlü olarak elde edilmelidir. ‹nterosseoz membran
yap›s› göz önüne al›nd›¤›nda distal radyo-ulnar eklemin ayn›
mekanizma ile yaralanabilece¤i unutulmamal›d›r. Özellikle
distal radyo-ulnar eklemde k›r›k, k›r›kl› ç›k›k veya perilunat
ç›k›k gözlendi¤inde dirsek ç›k›¤›n› kompleks olarak
s›n›flayabiliriz ki bu durum tedavi stratejisini tamamen de¤ifltirir.

2-Vasküler: Öncelikle dolafl›m muayenesi yap›l›r. Hastan›n
verdi¤i hikâye önemlidir. Yüksek enerjili travmalar sonras›
oluflan ç›k›klarda dikkatli olunmal›d›r. Ayn› taraf ek yaralanmalar,
dirsek eklemi içinde ek yaralanmalar ve di¤er ek patolojiler
(omurga, pelvis, gö¤üs kafesi v.b) önemli uyar›lard›r. Bu hasta
grubunda brakial arterde intima hasar› ve trombüs oluflumu
gözlenebilmektedir. Radyal ve ulnar nab›zlar normal olarak
palpe edilebiliyor ve ön kol gergin ve ödemli de¤ilse redüksiyona
geçilebilir. Nab›zlar›n normal al›nmas›na karfl›n ön kol ve/veya
humerus distal 1/3 bölgesinde afl›r› ödem, gerginlik, bül
oluflumu, hematom mevcut ise damar cerrahisi konsültasyonu
istenmeli redüksiyon ifllemine daha sonra geçilmelidir.

3-Nörolojik: Hastalar›n %20’sinde nörolojik bulgu gözlendi¤i
unutulmamal›d›r (her befl hastan›n birinde). Aksiller,
Muskulokutan, radial, ulnar ve median sinir muayeneleri yap›l›p
not edilmelidir. Yüksek enerjili travmalarda ayn› taraf aksiller
ve muskulokutan sinir patolojileri gözlenebilir. Bunlar›n ifllem
öncesi tespiti önem tafl›r. Ulnar sinir bulgular› daha s›k
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2- Unstabil / basit ç›k›k:  Karar aflamas› en zor grubu oluflturur.
Direkt grafiler ile herhangi bir kemik patoloji saptanmam›flt›r
(basit ç›k›k) fakat eklem stabilitesi sa¤lanmam›flt›r. 
Muhtemelen evre 3A veya evre 3B yaralanma mevcuttur. Her
iki kollateral ba¤ ve ön kapsülün yaralanmas› gözlenir. Bu
gurupta uzun dönemde takip edilmesi gereken en önemli sorun
tekrarlayan instabilite oluflumudur. Bu konuda az say›da yay›n
mevcuttur ve MCL kompleksinin kendili¤inden uygun
pozisyonda iyileflti¤ine dair yayg›n bir kan› mevcuttur. Bu
yay›nlar dirsek instabilitesinin uygun flekilde de¤erlendirilmesini
sa¤layan son 10 y›ll›k çal›flmalardan önceki raporlard›r. Son
10 y›lda özellikle PLRI tan›m› ve tan›s› konusunda önemli
ad›mlar at›lm›flt›r. Son yap›lan çal›flmalarda bu hastalar›n %
50’sinde valgus instabilitesi (MCL) tespit edilmifltir. Bu
instabilitenin bulundu¤u hasta grubunda a¤r›, dirsek skorlamas›
sonuçlar› (fonksiyonellik) ve radyografik dejenerasyon bulgular›
çok daha s›k olarak gözlenmifltir. MCL kompleksinin
kendili¤inden ve uygun pozisyonda iyileflece¤ini kan›s› her
hasta için geçerli de¤ildir. Özellikle genç, bask›n dirse¤i
etkilemifl, aktif kiflilerde bu aflamada -e¤er uygun t›bbi
malzemeler mevcut ise- aç›k ba¤ tamirine geçmek uygun olur.

Akut ç›k›klarda ba¤ tamiri: Redüksiyon sonras› yap›lan
muayenede instabilite tespit edilirse cerrahi giriflime geçilir
(eklemli dirsek breysi ile stabilitenin sa¤lanamayaca¤›
düflünülürse). Ba¤lar ç›pa yard›m› ile kemi¤e dikilmelidir. Bazen
ba¤lar dikilemeyecek durumda bulunabilir (intersubstance
tear). Bu durumda ba¤ rekonstrüksiyonu ve/veya eklemli
eksternal fiksatör kullan›m› uygun bir alternatiftir.

3- Unstabil / kompleks ç›k›k:  Redüksiyon sonras› e¤er uygun
t›bbi malzemeler mevcut ise ve preoperatif tetkikler
tamamlanm›fl ise (BT, MR inceleme) aç›k cerrahi giriflime
geçilir. Dirsek acil koflullarda redükte edilmifl ise stabilitenin
en güvenli oldu¤u pozisyonda atele al›n›r ve tetkikler sa¤lan›r.
MR inceleme LUCL, MCL, ön kapsül ve eklem k›k›rda¤›ndaki
s›yr›lmalar› de¤erlendirmek aç›s›ndan önem tafl›r. BT ve
özellikle 3 boyotlu görüntü, koronoid ç›k›nt› çevresinde oluflan
patolojilerin tespiti aç›s›ndan büyük önem tafl›r. Bu tetkikler ve
uygun malzemeler sa¤land›ktan sonra k›sa sürede cerrahi
giriflime geçilmelidir.

Kompleks yaralanmalarda kemik patoloji giriflimin yönünü
belirler. Olekranon k›r›¤› mevcut ise eksplore edilerek koronoid
k›r›¤›na ulafl›l›r. Olekranon k›r›¤› daha sonra tamir edilir. Radius
bafl› k›r›k ise bu aral›ktan girilerek önce koronoid k›r›¤› tamir
edilir daha sonra radius bafl› cerrahisi tamamlan›r.

4- Geç tedavi: 10 günü geçmifl dirsek ç›k›klar›nda cerrahi
tedavi uygulanmas› gerekebilir. Lateral Kocher yaklafl›m› bu
amaç için en uygun yaklafl›md›r. Skar dokusu temizlenmeli
ba¤lar rekonstrükte edilmelidir.

gözlenmekle birlikte bunlar genellikle ç›k›k esnas›ndaki
gerilmeden kaynaklanmaktad›r ve tam olmayan yaralanmalard›r.
Median sinir bulgular› daha nadir gözlenmekle birlikte daha
önemlidir. Anatomik yak›nl›klar› nedeni ile beraberinde brakial
arter problemi gözlenme oran›n›n daha s›k oldu¤u
unutulmamal›d›r. Redüksiyon sonras› nörolojik muayene tekrar
yap›lmal›d›r. Ulnar sinirden daha çok median sinirin eklem
içinde s›k›flmas› olas›l›¤› mevcuttur. Redüksiyon sonras› direkt
grafide medial eklem aral›¤›nda artm›fl mesafe gözleniyorsa
ve median sinir nöropraksi bulgular› mevcut ise aç›k redüksiyona
geçmek uygun olur.

4- Kemik/eklem:  Dirsek ç›k›¤›n›n basit veya kompleks olup
olmad›¤› efllik eden kemik patolojilerin varl›¤› ve derecesine
ba¤l›d›r. Bu durum uygulanacak tedavinin seçimini etkileyen
en önemi faktördür. Olekranon, koronoid ç›k›nt›, radius bafl›
ve epikondil kopma k›r›klar› dikkatle gözlenmelidir. Bu durum
büyük olas›l›kla ek tetkikler gerektirece¤inden ç›k›¤›n mümkün
olabilecek en konforlu ortamda redüksiyonu ve tetkiklerin
redükte bir eklemde yap›lmas› uygun olur.

B) Redüksiyon:
Yap›lan biyomekanik çal›flmalar dirsek ekleminde stabiliteyi
%50 oran›nda yumuflak doku ve ba¤lar›n, %50 oran›nda ise
kemik yap›lar›n sa¤lad›¤› saptanm›flt›r. Öncelikle muayene ve
radyolojik tetkikler ile ç›k›¤›n basit veya kompleks olup olmad›¤›
anlafl›lmaya çal›fl›lmal›d›r. Bu durum ek tetkikler
gerektirece¤inden ç›k›¤›n mümkün olabilecek en konforlu
ortamda redüksiyonu ve tetkiklerin redükte bir eklemde
yap›lmas› uygun olur. E¤er mümkün ise anestezi veya derin
sedasyon alt›nda redüksiyon sa¤lanmal›d›r. Bu uygulama kas
spazm›n› azaltaca¤›ndan redüksiyon sonras› stabilite muayenesi
daha gerçekçi sonuçlar verir.  Dirsek ç›k›¤›n›n ön kol supinasyon
pozisyonunda iken redükte edilmesi gerekir. Bu flekilde koronoid
troklean›n alt›ndan daha fazla hasar oluflmadan kurtar›l›r.

C) Redüksiyon sonras› de¤erlendirme:
Bu aflamada stabilite kontrolü yap›l›r. Eklem varus, valgus ve
PLRI aç›s›ndan muayene edilmelidir. Dirsek tam ekstansiyon
pozisyonunda iken olekranon taraf›ndan kilitlendi¤inden bu
pozisyonda varus/ valgus stres testi anlaml› sonuç vermeyebilir.
Varus/valgus stres testi tam ekstansiyonda ve daha sonra
de¤iflik dirsek fleksiyonu pozisyonlar›nda tekrar edilmelidir (30
ve 60 derece fleksiyon).  PLRI tespiti için lateral pivot shift testi
uygulan›r. Skopi kontrolünde, lateral pozisyonda troklear sulkus
ile olekranon aras›ndaki mesafenin 2 mm olmas› gerekir. Bu
mesafenin 4 mm veya daha fazla olmas› instabilite bulgusudur
ve ‘drop sign’ olarak adland›r›lmaktad›r.
1- Stabil / basit ç›k›k:  Hastan›n s›k aral›klarla radyolojik
olarak kontrolü gerekir. Normal koflullarda 5-7 gün atel kullan›m›
sonras› eklemli breys ile birlikte rehabilitasyon program›na
bafllanmal› ve 3 hafta süre ile devam edilmelidir.
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Sonuçlar
 Basit dirsek ç›k›klar›n›n uzun dönem kontrollerinde hastalar›n
yaklafl›k % 50’sinde çok iyi % 35’inde iyi sonuçlar gözlenmifltir.
% 15 civar›nda hastada orta ve kötü sonuçlar elde edilmifltir.
Bu grup genellikle ilk yaralanman›n daha a¤›r seyretti¤i veya
beraberinde komplikasyonlar gözlenen hastalardan
oluflmaktad›r. Bu yay›nlar dirsek instabilitesinin uygun flekilde
de¤erlendirilmesini sa¤layan son 10 y›ll›k çal›flmalardan önceki
raporlard›r. Son yap›lan çal›flmalarda hastalar›n % 50’sinde
valgus instabilitesi (MCL) tespit edilmifltir. Bu instabilitenin
bulundu¤u hasta grubunda a¤r›, dirsek skorlamas› sonuçlar›
(fonksiyonellik) ve radyografik dejenerasyon bulgular› çok daha
s›k olarak gözlenmifltir. MCL kompleksinin kendili¤inden ve
uygun pozisyonda iyileflece¤ini kan›s› her hasta için geçerli
de¤ildir.

Komplikasyonlar
1) Vasküler: Nadiren de olsa brakial arterde intima hasar› ve

tromboz oluflumu gözlenebilmektedir.
2) Nörolojik: Daha önce belirtildi¤i gibi giriflim öncesi ve sonras›

muayene tam olarak yap›lmal›d›r. Redüksiyon öncesi
hastalar›n %20’sinde nörolojik bulgular gözlenmektedir.
Nörolojik yaralanmalar genellikle ç›k›k esnas›ndaki
gerilmeden kaynaklanmaktad›r ve tam olmayan
yaralanmalard›r. Bu tip yaralanmalar s›kl›kla ulnar sinirde
ve valgus zorlanmas› nedeni ile gözlenir. Yak›n takip ve
gerekirse sinirin öne transferi düflünülebilir. Redüksiyon
sonras› median sinir yaralanmas› bulgusuna dikkat
edilmelidir.

3) Kompartman sendromu: Cerrahi giriflim gerekir. Lacertus
fibrozus, distal kol (brakial) ve ön kol fasyas› aç›lmal›d›r.

4) Osteokondral yaralanmalar: Redüksiyon sonras› gözlenen
k›ym›k fleklindeki eklem içi görünümler genellikle medial
epikondil veya eklem yüzlerine aittir. Bu durumda cerrahi
giriflim ile al›nmalar› gerekir. Benzer koronoid k›r›klar
atlanmamal›d›r.

5) Sertlik: Ekstansiyonda k›s›tl›l›k daha s›k gözlenir. Breysleme
ve rehabilitasyon ilk alt› ayda yararl› olabilir. Daha sonraki
dönemde hastan›n günlük yaflam gereksinimlerine göre
cerrahi tedavi karar› verilebilir. Bu giriflim aç›k veya
artroskopik olarak yap›labilir.

6) Heterotopik osifikasyon: 3 bölgede oluflur: MCL, LUCL ve
koronoid çevresi. Rezeksiyon için en az 4-6 ay beklenilmesi
gerekir.



Dirsek k›r›kl› ç›k›¤›, ulnotroklear eklemde ç›k›k ile birlikte
dirse¤in birincil kemik desteklerinden en az birinin k›r›k oldu¤u
yaralanmalar› tan›mlar. Bu durumda dirsek ç›k›¤›na ulna üst
ucu, radius bafl›, koronoid k›r›¤› yada bunlar›n bileflimleri efllik
edebilir. Bu yaralanmalar ço¤unlukla cerrahi olarak tedavi
edilirler. Cerrahi d›fl› tedavi yöntemleri sonucu dirsek sertli¤i
ve tekrarlayan ç›k›klar beklenen ardsorunlard›r. Dirsek k›r›kl›
ç›k›klar›nda baflar›s›z cerrahi giriflim varl›¤›, gecikme (2 haftadan
fazla), k›r›kta parçalanma, travman›n fliddeti ve hastan›n yafl›,
sonucu belirleyen etkenlerdir . De¤erlendirmede temel radyolojik
tetkiklerin (3 yönlü grafiler) yan› s›ra BT deçok k›ymetli bilgiler
verebilir. ‹lk müdahale s›ras›nda kapal› düzelmenin sa¤lanmas›
ve devam ettirilmesi zor olabilir. Bu durumda tekrarlayan
giriflimlerden kaç›n›lmal› ve dirse¤in en rahat oldu¤u flekilde
posterior atel tespiti ile cerrahi planlama yap›lmal›d›r. Özellikle
ulnar sinir ve brakial arter yaralanmas› dirsek k›r›kl› ç›k›klar›na
efllik edebilir.

Dirsek k›r›kl› ç›k›klar› 5 farkl› yaralanma bafll›¤›nda
de¤erlendirilebilir: Dirsek ç›k›¤› ve radius bafl› k›r›¤›, Dirsek
ç›k›¤› ve anteromedial koronoid k›r›¤› (varus posteromedial
instabilite ),  Dirsek ç›k›¤›, radius bafl› k›r›¤› ve koronoid k›r›¤›
(korkunç üçlü), Ulna üst uç k›r›¤› ve anterior dirsek ç›k›¤›
(transolekranon k›r›kl› ç›k›¤›), Ulna üst uç k›r›¤› ve posterior
dirsek ç›k›¤› (Monteggia benzeri yaralanma).

1. Dirsek ç›k›¤› ve radius bafl› k›r›¤›
En s›k görülen k›r›kl› ç›k›k fleklidir. Genel olarak dirsek
ekstensiyonda iken aç›k el ayas› üzerine düflme sonras›
oluflurlar. Dirsek ç›k›¤› nedeniyle radius bafl› k›r›¤›na lateral
kollateral, medial kollateral yada çoklu ba¤ yaralanmas› da
efllik eder. Medial kollateral ba¤ yaralanmas› varl›¤›nda ise
radius bafl›n›n tamiri yada yerine konmas› daha da önem
kazan›r. Bu yaralanmalarda radius bafl›n›n eksizyonu
kontrendikedir. Tedavide radius bafl›na osteosentez/protez
uygulamas› ve lateral kollateral ba¤ tamiri ço¤u kez yeterli
olur. Buna ra¤men medial kollateral yetmezli¤i saptan›rsa
medial ba¤ tamiri de tedaviye eklenmelidir.

2. Dirsek ç›k›¤› ve anteromedial koronoid k›r›¤› (varus
posteromedial instabilite )
Önkol pronasyonda ve dirsek ekstensiyonda iken oluflan aksiyel
yüklenme, önkolda posteromedial rotasyonel zorlanma ve

Dirsek K›r›kl› Ç›k›klar›: Genel Yaklafl›m ve S›n›flama
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dirsek ekleminde varus zorlanmas›na neden olur. Bu zorlanma
ile koronoid ç›k›nt›n›n özellikle anteromedial eklem yüzü
yüklenmeye maruz kal›r. Lateral ba¤lar›n y›rt›lmas› ile tüm yük
koronoidin anteromedialine biner ve zay›f metafizer kemik
deste¤inin de katk›s› ile troklean›n mediali taraf›ndan ezilerek
k›r›l›r. Koronoid k›r›k flekillerini 3 ana bafll›k alt›nda
tan›mlamaktad›r. Birinci grup koronoid uç k›r›klar›n› içerir ve
kötü üçleme tipi yaralanmalara uyar. ‹kinci grupta koronoid
anteromedial k›r›klar› vard›r ve varus posteromedial instabilite
yaralanmalar›na uyar. Üçüncü grupta ise koronoidin bazal
k›r›klar› vard›r ve olekranon k›r›kl› ç›k›k yaralanmalar›na uyar.
Bu k›r›klar›n yetersiz tedavisi dirsek ekleminde dizilim
bozuklu¤una, ç›kma e¤ilimine ve buna ba¤l› erken geliflen
artroza neden olabilir.

3. Dirsek ç›k›¤›, radius bafl› k›r›¤› ve koronoid k›r›¤› (korkunç
üçlü)
Bu yaralanmalar valgus posterolateral rotasyonel instabilitenin
daha a¤›r bir fleklidir. Dirsek fleksiyonda ve önkol supinasyonda
iken aksiyel yüklenme ve valgus zorlamas› ile oluflur. Bu
yüklenme lateralden mediale do¤ru  ilerleyerek lateral yan
ba¤da kopma, radius bafl›nda de¤iflik derecelerde k›r›k, koronoid
ç›k›nt› k›r›¤› (genelde küçük parçal›), iç yan ba¤da kopma /
yaralanma ve dirsek ç›k›¤› ile sonuçlan›r. Yap›lan çal›flmalar
sonucu kötü üçleme yaralanmalar›nda büyük oranda baflar›l›
sonuç verebilen bir tedavi plan› kabul görmüfltür. Bu yaklafl›mda
tedavi öncelikle lateralden bafllar ve içten d›fla do¤rudur. E¤er
tespit gerektiriyorsa koronoidin lateralden tespiti veya küçük
parçalar›n kapsül ile birlikte dikilmesi, radius bafl› tamiri/protezi
ve en son lateral yan ba¤ tamiri yap›l›r. Buna ra¤men instabilite
sürüyorsa medial yan ba¤ tamiri eklenir. Dirsek hala instabil
ise eksternal fiksatör tedaviye eklenmelidir.

4. Ulna üst uç k›r›¤› ve anterior dirsek ç›k›¤› (transolekranon
k›r›kl› ç›k›¤›)
Genç eriflkin hastalarda dirsek fleksiyonda iken önkol
proksimaline posteriordan do¤rusal yüklenmeler sonras› görülür.
Yüksek enerjili yaralanmalard›r. Ulna üst ucu, troklearçentik
ve olekranonda parçal› k›r›k nedeni ile ulnotroklear iliflki
bozulmufltur. Buna ba¤l› koronoidde genifl tabanl› k›r›k
görülürken radius bafl› sa¤lam kal›r. Tip I Monteggia yaralan-
malar›nda  ise transolekranon k›r›kl› ç›k›klar›ndan farkl› olarak
ulnohumeral eklem bütünlü¤ü bozulmaz. Transolekranon k›r›kl›
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ç›k›k görülen hastalarda ulnotroklear eklemde parçalanma
görülmesine ra¤men yaralanma esasen kemi¤e s›n›rl›
kalmaktad›r ve bu bölgede kemi¤in güçlü sistemlerle
yap›land›r›lmas› baflar›l› sonuç için ço¤u kez yeterlidir.

5. Ulna üst uç k›r›¤› ve posterior dirsek ç›k›¤›
Yafll› hasta grubunda ve osteoporotik kemikte daha düflük
enerjili yaralanmalar sonucu görülebilirler. Ulnada posteriora
aç›lanmal› k›r›kla birlikte radius bafl›nda kapitelluma göre
posteriora ç›k›k görülür. Bu haliyle tip II Monteggia k›r›kl›
ç›k›klar› ile ayn› yaklafl›mla tedavi edilebilirler. Bu yaralanmalar
transolekranon k›r›kl› ç›k›klar›ndan farkl› olarak hem kemik
hem de yumuflak dokuyu ilgilendirirler ve prognozlar› daha
kötüdür. Dirsek ekleminde gizli kalm›fl instabilite ve buna ba¤l›
eklem artrozu görülebilir.

Dirsek k›r›kl› ç›k›klar›, dirsek ekleminin travmaya verdi¤i yan›t
yelpazesi içinde s›n›fland›r›labilen karmafl›k yaralanmalard›r.
Bu yaralanmalarda her bir alt tipin kendine özgü bileflenleri
vard›r. Kararl› bir dirsek eklemi elde etmek için bu bileflenler
tam olarak tedavi edilmelidir.
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LATERAL EP‹KOND‹L‹T TEDAV‹S‹NDE TROMBOS‹TTEN ZENG‹N
PLAZMA, OTOLOG KAN VE STERO‹D ENJEKSYONUNUN ETK‹NL‹⁄‹N‹N
KARfiILAfiTIRILMASI

Hüseyin Gökhan Karahan, Levent Küçük, Recep Eyceyurt,
Erhan Coflkunol
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
‹zmir
�
AMAÇ: Toplumda s›kl›¤› %1-3 aras›nda de¤iflen ve s›kl›kla ifl gücü
kayb›na sebebiyet veren lateral epikondilit tedavisinde, kabul gören,
ancak uzun dönem sonuçlar› tart›flmal› olan steroid enjeksiyonu ile,
alternatif bir tedavi seçene¤i olabilecek Trombositten Zengin Plazma
(PRP) ve Otolog kan enjeks‹yonlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›.

YÖNTEM: 2011-2013 tarihlerinde baflvuran lateral epikondilit ön tan›s›
alm›fl yafllar› 18 ile 62 aras›nda de¤iflen, 19 erkek (%36,5), 33 kad›n
(%63,5) toplam 52 hasta baflvuru s›ralar›na göre randomizasyonu
yap›larak 3 gruba ayr›lm›fl ve tedaviye yan›tlat› prospektif olarak analiz
edildi. Bu üç grupta her gruba lateral epikondil hassasiyet bölgesine,
otolog kan, trombositten zengin plazma (PRP) ve steroid olmak üzere
ayr› enjeksiyon prosedürü uyguland›. Tedavi öncesinde, tedavi sonras›
1., 3 ve 6. ayda olmak üzere hastalar görsel analog skala (VAS), Quick
DASH skorlar›, grip kas güçleri aç›s›ndan tek kör olarak de¤erlendirildi.
Veriler SPSS 21 program› kullan›larak Pearson ki kare (Monte Carlo),
Anova, Kruskar Wallis, McNemar testleri ile analiz edildi.

BULGULAR: Otolog kan (n=17), PRP (n=18) ve Steroid (n=17)
enjeksiyonu uygulanan hastalar›n lokal hassasiyet bölgeleri tedavinin
1., 3. Ve 6. Aydaki de¤iflimleri baz al›narak de¤erlendirildi¤inde 3. Ay
ile 1. Ay aras›ndaki fark›n p de¤erleri s›ras›yla p= 0,125, p=0,25, p=1
olarak saptand›. 1 ay ile 6. Ay aras›ndaki fark ise s›ras›yla p=0,016,
p=0,008 ve p=1 olarak bulundu. Hastalar›n a¤r› de¤erlendirmesi
aç›s›ndan kullan›lan VAS skorlar›n›n tedavi öncesi ve 1., 3. Ve 6.
Aylar›ndaki skorlar›n›n de¤erlendirilmesinde grup içi VAS de¤iflimleri
tüm gruplarda p<0,001 olarak saptand›. Lineer Anova testi ile grup içi
tedavi öncesi, tedavi sonras› 1., 3. ve 6. Ay QuickDASH skorlar› ise
her üç grupta da p<0,001 düzeyinde anlaml› bulundu.

SONUÇ: Her üç tedavi yöntemi ile de hastalar›n sübjektif yak›nmalar›nda
tedavi sonras› erken ve geç dönemde anlaml› de¤ifliklik saptanm›flt›r.
Hastalar›n sübjektif yak›nmalar›nda en belirgin farkl›l›k ise özellikle
geç dönemde trombositten zengin plazma (PRP) grubunda elde
edilmifltir. Anahtar Kelimeler: Lateral epikondilit, steroid, otolog kan,
trombositten zengin plazma (PRP)

Anahtar Kelimeler:�Anahtar1: Lateral epikondilit, steroid, otolog kan,
trombositten zengin plazma (PRP)
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S2

KAPSÜLER KONTRAKTÜRÜN EfiL‹K ETT‹⁄‹ D‹RSEK SERTL‹⁄‹
OLGULARINDA AÇIK CERRAH‹ (KOLON PROSEDÜRÜ) SONRASI
TEDAV‹ ETK‹NL‹⁄‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Mehmet Kapicio¤lu1, Onur Tunal›1, Al‹ Erflen1, Ata Can Atalar1,
Mehmet Demirhan2, Hayati Durmaz1

1�‹stanbul Üniversitesi, ‹stanb›l T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Dirsek eklem hareket aç›kl›¤›n›n fonksiyonel s›n›rlar alt›na
inmesi olarak tan›mlanan sert dirsekte artroskopik ve aç›k gevfletme
ile hareket aç›kl›¤› artt›r›labilmektedir. Bu çal›flmada amaç kapsül
kontraktürüne ba¤l› dirsek sertli¤i olgular›nda aç›k cerrahi ( Kolon
Procedürü ) ile tedavisinin etkinli¤inin de¤erlendirilmesi hedeflenmifltir.
Çal›flman›n hipotezi olarak ciddi hareket k›s›tl›l›¤›na neden olmufl
kapsüler kontraktürün efllik etti¤i dirsek sertli¤inde aç›k cerrahi gevfletme
ile hareket aç›kl›¤›nda anlaml› art›fl sa¤lanabildi¤i düflünülmüfltür. .

YÖNTEM: 2003-2013 y›lar› aras› klini¤imizde dirsek sertli¤i nedeniyle
tedavi edilen 110 hastadan kapsüler kontraktürün efllik etti¤i ekstrensek
tip dirsek sertli¤i olan 45 hastan›n hareket hareket aç›kl›¤› 75 derecenin
alt›nda olan 24 hastaya aç›k cerrahi gevfletme uygulad›k. Hastalar›n
ortalama yafl› 37,5 (16-63) dir. Ortalama takip süresi 57,4 ay (14-120)
d›r. Ameliyat öncesi ve sonras› takiplerde eklem hareket aç›kl›klar›
ölçülmüfl ve ameliyat sonras› Mayo Elbow Performance Skoru (MEPS)
ile fonksiyonel de¤erlendirme yap›lm›flt›r.

BULGULAR: Aç›k cerrahi gevfletme ( Kolon Procedürü) yap›lan
hastalarda ortalama hareket aç›kl›¤› art›fl› fleksiyon- eksyansiyon
ark›nda 44,3 derece olarak saptanm›flt›r. Preop ortalama 52,4 (20-75)
derece olan hareket aç›kl›¤›n›n 96,7 (60-135) dereceye artt›¤› tespit
edilmifltir. ( p<0,05) Aç›k cerrahi gevfletme ile istatistiksel olarak
anlaml› hareket aç›kl›¤› kazan›m› sa¤lanabilmifl olmas›na ra¤men
ortalama hareket aç›kl›¤›m›z fonksiyonel hareket aç›kl›¤›na tam
ulaflamam›flt›r. Ameliyat sonras› fonksiyonel sonuçlar ( MEPS )
de¤erlendirmeye al›nd› ve ortalama MEPS 81,6 puan olarak
belirlenmifltir.

SONUÇ: Aç›k cerrahi gevfletme ( Kolon Procedürü) ile kapsül
kontraktürünün ön planda oldu¤u sert dirsek olgular›nda fleksiyon-
ekstansiyon ark›nda eklem hareket aç›kl›¤›nda ve eklem fonksiyonlar›nda
anlaml› art›fl sa¤lanabilmesine ra¤men hareket aç›kl›¤› çok k›s›tl›
olgularda fonksiyonel hareket aç›kl›¤›na (30-130 derece)
ulafl›lamayabilece¤i unutulmamal›d›r.

Anahtar Kelimeler:�sert dirsek, kolon prosedürü, aç›k gevfletme

8th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
8. TÜRK OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹OMUZ VE D‹RSEK CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹

TURKISH SOCIETY OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY



101

S3

ARTROSKOP‹K CERRAH‹ GEVfiETME SONRASI D‹RSEK SERTL‹⁄‹
OLGULARININ FONKS‹YONEL SONUÇLARI

Mehmet Kap›c›o¤lu1, Onur Tunal›1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1,
Mehmet Demirhan2, Hayati Durmaz1

1�‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Dirsek sertli¤i günlük fonksiyonlar› etkileyen ciddi bir problemdir.
Dirsek eklem hareket aç›kl›¤›n›n fonksiyonel aral›¤›n alt›na inmesi sert
dirsek olarak tan›mlanabilir. Fonksiyonel hareket aç›kl›¤›
supinasyon–pronasyon (50-50 derece) ve ekstansiyon-fleksiyon (30-
130 derece) ark›nda 100’er derecelik hareket aç›kl›¤› olarak
tan›mlanabilir. Ekstrensek kaynakl› kapsüler kontraktür veya intrensek
kaynakl› sinovit, osteoartrit, serbest cisim cisim gibi patolojilerde
dirsek artroskopisi etkin bir tedavi yöntemidir. Bu çal›flmada sert dirsek
olgular›nda artroskopik gevfletmenin orta dönem etkinli¤inin
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.

YÖNTEM: Kapsüler kontraktür veya eklem içi patolojisi (sinovit,
osteoartrit, serbest cisim) olan ve artroskopik gevflerme yap›lan
ortalama yafl› 33,6 (15-50) olan 19 hasta ( 15 erkek, 4 kad›n) ortalama
40,6 ay( 12-108 ay) takip edilmifltir. Artroskopik cerrahi gevsetme de
anterior ve posterior kapsülektomi, koronoid tipi, olekranon tipi ve
fossalar›n debridman› ile serbest cisim ç›kartma uyguland›. Hastalar›n
12’si post-travmatik (cerrahi sonras› veya uzun süreli immobilizasyon),
7’si primer osteoartrit kaynakl› dirsek sertli¤idir. Hastalar›n ameliyat
ameliyat öncesi ile ameliyat sonras› dirsek eklem hareket aç›kl›klar›
ve fonksiyonel skorlar› ( Mayo Elbow Performance Skore (MEPS), (Q-
DASH) ) de¤erlendirildi.

BULGULAR: Hastalar›n preop ortalama ekstansiyon-fleksiyon hareket
aç›kl›¤› 92,8 (75-130) dereceden postop ortalama 31,4 derece art›flla
124,2 (90-140) dereceye ç›kt›. (p<0,05) Ameliyat öncesi MEPS ortalama
82 puandan ameliyat sonras› 95 puana yükseldi. (p<0,05) Ameliyat
öncesi Q-DASH ortalama 11,4 puandan ameliyat sonras› 3,5 puana
geriledi. (p<0,05) Hastalar›n hiçbirinde nörovasküler komplikasyon
görülmezken, 1 hastada uzun süren portal drenaj›, 1 hastada yuzeyel
enfeksiyon meydana gelmifl ve oral antibiyotik tedavisi ile tedavi
edilmifltir.

SONUÇ: Dirsek artroskopisi eklem kapsül kontraktürünün efllik etti¤i
intraartiküler patolojilere ba¤l› dirsek sertli¤i olgular›nda baflar›l›
sonuçlar elde edilebilen minimal invazif bir tedavi yöntemidir. Cerrahi
tekni¤e azami özen gösterilerek nörovasküler komplikasyonlar en az
seviyeye indirilebilir.

Anahtar Kelimeler:�sert dirsek, dirsek artroskopisi

S4

D‹RSEKTE VALGUS ‹NSTAB‹L‹TES‹ OLAN HASTALARDA MED‹AL
KOLLATERAL BA⁄ REKONSTRÜKS‹YONU SONUÇLARIMIZ

Mustafa Kürklü1, Selim Türkkan1, Yalç›n Külahç›1, Nuray Can2,
Arsen Arsenishvili2,�Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim
Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Medial kollateral ligament (MKL) anterior, posterior bant ve
transvers ligament olmak üzere 3 bölümden oluflur. Anterior bant 0-
60 derece fleksiyonda gergin iken; posterior bant 60-120 derece
aras›nda stabilite sa¤lar. Anterior bant dirsek eklemini valgus
yüklenmelerine karfl› koruyan primer yap›d›r.

YÖNTEM: May›s 2008 – Ocak 2012 y›llar› aras›nda klinik ve radyolojik
olarak medial kollateral ba¤ lezyonu tan›s› konup anterior bant
rekonstrüksiyonu yap›lan yafl ortalamas› 29 (da¤›l›m 25-40) olan 8
erkek hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalar ortalama 28 ay (da¤›l›m
12-52) süreyle takip edildi. Etiyolojiye bakt›¤›m›zda 7’si spor
yaralanmas›na ba¤l›, 1’i düflmeye ba¤l› yaralanma idi. Spor yaralanmas›
hikayesi olan 7hastan›n ikisi basketbolcu, biri hentbolcu, ikisi voleybolcu,
ikisi halterci idi. Medial kollateral ba¤ lezyonu tan›s› anamnez, fizik
muayene ,direk grafi, USG ve MRG ile kondu. Tüm hastalarda valgus
stres testi pozitif idi. Semptomatik medial kollateral ba¤ lezyonu olan
hastalara cerrahi uyguland›. Tüm hastalar ayn› cerrah taraf›nda opere
edildi. Semptomlar›n bafllamas› ile ameliyat aras›nda geçen süre
ortalama 3 hafta (da¤›l›m 5 gün- 4 hafta) idi. Tüm hastalara anteromedial
oblik insizyon ile giriflim yap›ld›. 2 hastada ipsilateral palmaris longus
otogrefti, 6 hastada allogreft kullan›ld›. Cerrahide humerusa 2, ulnaya
1 adet tünel aç›ld›. Tüm hastalar ameliyat sonras› 3 hafta süreyle tam
süpinasyonda ve 80 derece fleksiyonda olacak flekilde alç› tespiti
uyguland›. Ameliyat sonras› hemen izometrik egzersizlere baflland›.
Sonras›nda 3 hafta süre ile fleksiyon-ekstansiyona izin veren, varus-
valgusu engelleyen breys uyguland›. 6 hafta sonunda breys uygulamas›
sonland›r›ld›. Tam aktiviteye dönüfle 3 ay sonra izin verildi. Fonksiyonel
sonuçlar Mayo Dirsek Performans Skoru kullan›larak de¤erlendirildi.

BULGULAR: Son takiplerinde tüm hastalarda valgus stres testi negatif
idi. Mayo Dirsek Performans skoru ise ortalama 88 (da¤›l›m 75-100)
olarak bulundu. Bu sonuçlara göre 5 hastada mükemmel, 3 hastada
iyi sonuç elde edildi. Tüm hastalar ameliyat öncesi döneme göre
flikayetlerinde belirgin gerileme oldu¤unu ifade etti. Hastalar›n tamam›
yaralanmadan önceki aktivite seviyelerine ulaflt›. Son takiplerde hiçbir
hastan›n a¤r› flikayeti yoktu. Herhangi bir komplikasyon geliflmedi ve
reoperasyon gerekmedi.

SONUÇ: Medial kolateral ba¤ lezyonlar› cerrahi tedavisinde palmaris
longus otogrefti veya allogreft kullan›larak yap›lan ba¤ rekonstrüksiyon
dirsek fonksiyonlar›nda belirgin iyileflme ve stabilite sa¤layan efektif
bir cerrahi metottur.

Anahtar Kelimeler:�dirsek, medial, kollateral, rekonstrüksiyonu
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GLENOHUMERAL EKLEM ENJEKS‹YONUNDA ANTER‹OR VE MOD‹F‹YE
SÜPER‹OR PORTAL KARfiILAfiTIRILMASI

Murat Gülçek1, Muhammet Cüneyt Günay1, Ahmet Özgür Y›ld›r›m1,
Özdamar Fuad Öken1, Sualp Turan1

1�Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Gleno-humeral eklem enjeksiyonlar› tan› ve tedavi amac› ile
çeflitli endikasyonlarla kullan›lmaktad›r. Enjeksiyon yöntemlerinin
hepsinde amaç eklem içi girifl oran›n› art›rmakt›r. Bu çal›flmada
radyolojik görüntüleme deste¤i olmadan yap›lan, eklem içi girifl oran›n›
art›ran bir girifl yönteminin ( Neviaser Portal / Süperior ortal ) sonucunu
araflt›rmakt›r. Süperior portal kullan›l›rken kol pozisyonu de¤ifltirilerek
modifikasyon yap›lm›flt›r. Süperior portal ile bildirilen düflük eklem içi
girifl yüzdesi art›r›lmaya çal›fl›lm›flt›r. Hipotezimiz süperior portali
kullan›larak yap›lan bu enjeksiyonun anterior portalden yap›lan
enjeksiyondan yüksek oranda eklem içi girifl oran› oldu¤udur.

YÖNTEM: Ocak 2013 ve Ocak 2014 tarihleri aras›nda 56 hastaya genel
anestezi alt›nda ve flezlong pozisyonunda omuz artroskopisi uyguland›.
Ameliyattan önce her iki portale 18 G uzun spinal i¤ne ile girildi ve
i¤neler yerinde b›ral›kd›. Girifl yeri anterior portal için korokoid ç›k›nt›n›n
1 cm lateralidir. Süperior portal kullan›l›rken kola 30 derece abdüksiyon
ve 30 derece difl rotasyon yapt›r›ld›. Daha sonra posterior portalden
artroskopi ifllemine geçildi. ‹¤nelerin eklem içinde olup olmad›¤› kontrol
edildi. Eklem içinde de¤ilse hangi anatomik yap›ya sapland›¤› izlendi.
Anterior portalden eklem içine girme oran› %90 ve süperior portalden
eklem içine girme oran› %91’di. 4 donuk omuza süperior portal ile
eklem içine girifl baflar›lm›lt›r. Anterior portalden bu 4 hastan›n sadece
birinde ekleme girilmifltir. Ayn› zamanda artroskopi kontrolünde i¤ne
uçlar› humerus bafl›na de¤dirilmifl ve i¤nenin ciltten kemi¤e de¤di¤i
noktaya kadar olan masafesi ölçülmüfltur. Süperior portalde ortalama
mesafe 3,2 cm, anterior portalde bu mesafe ortalama 4.1 cm.dir.

BULGULAR: Anterior portalden eklem içine girme oran› %90 ve
süperior portal den eklem içine girme oran› %91’tir. 4 donuk omuzda
süperior portal ile eklem içine girifl baflar›lm›lt›r. Anterior portalden
bu 4 hastan›n sadece birinde ekleme girilmifltir. Her iki yöntem aras›nda
istatistiksel fark yoktur. Ancak P<0,05 güven aral›¤›nda donuk omuzda
ekleme giriflte süperior portal daha baflar›l›d›r.

SONUÇ: Glenohumeral enjeksiyon bu modifiye yöntemle baflar› ile
yap›labilmektedir. Kullan›lan her iki portalde palpe edilebilen kemik
landmarklara yak›nd›r. Bu nedenle radiolojik yard›m gerekmeden,
anatomik landmarklar›n palpasyonu ile, eklem içine i¤ne ile girebilme
ifllemi yüksek baflar› oran› ile yap›labilir. Süperior portal donuk omuzda
daha etkili bir girifl yoludur.

Anahtar Kelimeler:�glenohumeral enjeksiyon, donuk omuz, portal
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PED‹ATR‹K HASTA POPÜLASYONUNDA AKUT POSTER‹OR D‹RSEK
ÇIKIKLARINDA CERRAH‹YE KADAR GEÇEN SÜREN‹N FONKS‹YONEL
SONUÇLAR ÜZER‹NE ETK‹S‹

Göksel Dikmen2, Fuat Bilgili1,�Ali Bafl3, Sefa Giray Bat›bay1, Ali Asma1,
Murat fiirikçi3, Atacan Atalar1

1�‹stanbul Üniversitesi, ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
AD, ‹stanbul
2�Ac›badem Maslak Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,
‹stanbul
3�A¤r› Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, A¤r›
�
AMAÇ: Akut posterior dirsek ç›k›¤› olan pediatrik hastalarda ç›k›k
meydana gelmesinden cerrahiye kadar geçen sürenin hastalar›n
fonksiyonel sonuçlar› üzerine etkilerini araflt›rmak

YÖNTEM: Farkl› iki merkezde 2010 ve 2013 y›llar› aras›nda akut
posterior dirsek ç›k›¤› nedeniyle tedavi edilen 29 hasta çal›flma grubunu
oluflturdu. Kapal› redüksiyon ve immobilizasyon ile tedavi edilen 6
hasta d›fl›nda di¤er hastalar efllik eden kemik ve yumuflak doku
patolojileri nedeniyle cerrahi uyguland›. Hastalar ç›k›k sonras›nda
operasyona kadar geçen süreye (4 gün alt› ve üstü) göre 2 gruba
ayr›ld›. Cerrahi uygulanan 15 hastada tedavi < 4 gün ve alt›nda iken
8 hastada tedavi> 4 gün ve üzerindeydi. Hastalar›n ortalama yafl› 11,2
(da¤›l›m; 6-15) idi. Eklem içi fragman ve redüksiyon sonras› instabilitenin
devam etmesi ve genel anestezi alt›ndaki dinamik muayenede instabilite
olmas› aç›k redüksiyon endikasyonlar›yd›. Cerrahi yap›lan tüm hastalarda
aç›k redüksiyon ve K teli ve/veya kompresyon vidalar› ile osteosentez
sa¤land›. Osteosentez sonras› dirsek stabilitesi, tüm olgularda peroperatif
skopi alt›nda dinamik olarak muayene edildi. Dikifller al›nd›ktan sonra
(ortalama 15 gün)dirsek egzersizlerine baflland›. Hastalar son
kontrollerinde Mayo dirsek performans skoru, Linscheid ve Wheeler
indeksine göre subjektif, objektif ve fonksiyonel olarak de¤erlendirildi.

BULGULAR: Hastalar ortalama olarak 19,4 ay (da¤›l›m; 5- 120 ay) idi.
Hastalar›n son kontrollerinde Linscheid ve Wheeler kriterlerine göre
12 hasta çok iyi, 11 hasta iyi, 5 hasta zay›f ve 1 hasta kötü olarak
de¤erlendirildi. Mayo dirsek performans skorlama sistemine göre 16
hasta çok iyi ve 7 hasta iyi olarak de¤erlendirildi. Cerrahiye kadar
geçen süre göz önüne al›nd›¤›nda 2 grup aras›nda Mayo dirsek
performans skoru ve Linscheid ve Wheeler indekslerinde istatistiksel
olarak anlaml› farkl›l›k yoktu. (p=0,65) Tedavi sonras›nda tekrar ç›k›k
hiçbir hastada gözlemlenmedi. 4 hastada heterotopik ossifikasyon
tespit edildi. ‹ki hastada tel dibi enfeksiyonu tespit edildi.

SONUÇ: Akut posterior dirsek ç›k›¤› tespit edilen pediatrik hastalarda
travma sonras›ndan cerrahiye kadar geçen sürenin uzamas› veya
geçikmifl cerrahi erken dönemde hastalar›n fonksiyonlar›n› olumsuz
etkilememektedir. Büyüme pla¤› patolojileri ve varus/valgus deformitesi
geliflimi aç›s›ndan hastalar›n daha uzun süreli olarak takip edilmesi
gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Posterior dirsek ç›k›¤›, çocukluk ça¤›, cerrahi
zaman
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DONUK OMUZDA ‹NTERSKALEN BLOK VE HASTA KONTROLLÜ
ANALJEZ‹ ‹LE KONSERVAT‹F TEDAV‹N‹N SONUÇLARI

Teoman At›c›1, Mehmet Tunç Mocan1, Namik fiahin2,
Hüseyin Tufan Kaleli1
1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
2�fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, Bursa
�
AMAÇ: Çal›flmam›zda günlük yaflam aktivitelerini ileri derece k›s›tlayan
donuk omuz hastal›¤›n›n tedavisinde interskalen blok ve hasta kontrollü
analjezi alt›nda manüplasyon ve egzersiz uygulamas›n›n klinik
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.

YÖNTEM: Ortalama yafl› 53.8 y›l (44-71) ve 8’i bayan (%72.7) olan,
daha önce uygulanan konservatif tedavilerle yeterli sonuç al›namayan
evre 2 donuk omuz tan›l› 11 hastaya (5’i (%45.4) diyabet) interskalen
blok ve hasta kontrollü analjezi ile manüplasyon ve egzersiz uyguland›.
‹ki-dört saat ara ile 15-20 dakika süreli pasif eklem hareket aç›kl›¤›n›
artt›r›c› egzersizlere katater efektif oldu¤u sürece ve karfl› eklem hareket
aç›kl›¤›n›n en az %80’ine ulafl›ncaya kadar devam edildi. Olgular›n
tedavi öncesi ve son izlemlerindeki eklem hareket aç›kl›lar›, VAS (visual
analog a¤r› skoru), DASH (Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand)
ve Constant skorlar› istatistiksel olarak de¤erlendirildi. Hastanede
yatt›¤› süre içerisindeki tedavi maliyetleri hesapland›.

BULGULAR: Ortalama 11,5 gün (4-28) hastanede yatan olgular›n
toplam tedavi maliyeti ortalama 690 TL (350-1313) idi. Olgular›n tedavi
öncesi VAS, DASH ve Constant skorlar› s›ras› ile ortalama 6,5 (4-8),
79,3 (73,5-95,7) ve 14,9 (8-24) iken ortalama 20,5 ay (6-48) izlem
sonunda bu de¤erler s›ras›yla ortalama 3,2 (1-5) (p=0,003), 28,4 (6,7-
46,7) (p=0,003) ve 74,5 (51-85) (p=0,003) olarak tespit edildi. Eklem
hareket aç›kl›klar› tedavi öncesi dönemde; öne elevasyon ortalama
57,2° (10-100), lateral elevasyon 50,3° (20°-90°) ve d›fl rotasyon
26,8° (10°-45°) iken son kontrollerde bu de¤erler s›ras› ile ortalama
158° (150°-180°) (p=0,003), 123,6° (90°-180°) (p=0,003) ve 52°
(35°-80°) (p=0,005) olarak ölçüldü. Diyabetik olgularla diyabetik
olmayanlar›n tedavi öncesi s›ras›yla ortalama VAS de¤eri 6,75 (4-8)
ve 6,5 (5-8) (p:0,886), DASH puan› 80,5 (74,2 – 95,7) ve 78 (73,8-
86,3) (p:0,886) ve Constant skoru 14 (8-18) ve 15,5 (10-24) (p:0,886)
iken son izlemlerde VAS de¤erleri 3,3 (2-4) ve 3 (1-5) (p:0,886), DASH
puanlar› 31,8 (6,7-45,8) ve 21,9 (17,6-46,7) (p:0,886) ve Constant
skorlar› 77,2 (66-85) ve 71,7 (51-83) (p:0,886) olarak tespit edildi.
Diyabetik olgularda tedavi maliyeti ortalama 768 TL (350-957) iken
diyabetik olmayanlarda bu de¤er ortalama 680 TL (304-1313) (p:0,886)
idi.

SONUÇ: Donuk omuz tedavisinde interskalen blok ve hasta kontrollü
analjezi ile manüplasyon ve egzersiz yönteminin maliyeti düflük ve
klinik-fonksiyonel sonuçlar› baflar›l›d›r. Diyabetik olgularda da di¤er
olgulara benzer sonuçlar›n elde edilmesi bu yöntemin avantajlar›ndand›r.

Anahtar Kelimeler:�Donuk omuz, interskalen analjezi, konservatif
tedavi, maliyet-yarar
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LOKAL ANESTEZ‹K VE STERO‹DLER‹N RAT TENDONU ÜZER‹NDEK‹
H‹STOLOJ‹K VE B‹YOMEKAN‹K ETK‹S‹

Bar›fl Kafa1, Gökhan Çakmak1, Mehmet fiükrü fiahin1,
Fatma Helvac›o¤lu2, P›nar Ayran Fidan2, Teyfik Demir3,
Ayfle Canan Yaz›c›4, ‹smail Cengiz Tuncay1, Nihan Kafa5

1�Baflkent Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dal›, Ankara
2�Baflkent Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i
Fakültesi, Ankara
4�Baflkent Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
5�Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
�
AMAÇ: Bizim bu çal›flmadaki amac›m›z, rat aflil tendonunun peri-
tendinöz k›l›f›na, farkl› lokal anestezik ve steroidleri hem tek bafllar›na
hem de kombinasyonlar›n›n farkl› konsantrasyonlarda enjeksiyonunu
takiben tendonda oluflturacaklar› histolojik ve biyomekanik farkl›l›klar›n›
göstermektir.

YÖNTEM: Bu amaçla Wistar Albino cinsi, 100 adet, eriflkin difli s›çanlar
kullan›ld›. 100 s›çan a¤›rl›klar› eflit da¤›lacak flekilde, 10’ar s›çandan
oluflan 10 gruba ayr›ld›. ‹nflamasyon oluflturduktan sonra gruplara
uygun enjeksiyonlar tendonlara uyguland›. Enjeksiyonlarda lokal
anestezik olarak lidokainin ve bupivakainin farkl› konsantrasyonlar› ve
deksametazonla olan kombinasyonlar› uyguland›. 1 hafta takip süresi
sonras› sakrifikasyon gerçeklefltirildi ve tendonlar›n histolojik ve
biyomekanik çal›flmas› yap›ld›.

BULGULAR: Lidokain, bupivakain ve deksametazon kullan›larak
oluflturulan 10 grup ve toplam 100 ratta, tendona en toksik grubun
sadece deksametazon enjeksiyonu yap›lan grup oldu¤u, bundan sonra
gelen grubun düflük ve yüksek doz lidokain ile kombine edilen
deksametazon grubu oldu¤u tespit edildi. Toksisitesi en az olan grup
ise düflük veya yüksek doz bupivakainle kombine edilen deksametazon
gruplar›d›r. Tek bafl›na yüksek ve düflük doz lidokain uygulanan gruplar,
kombine deksametazon ve lidokain uygulanan gruplara göre daha az
toksik olmalar›na ra¤men, bupivakain ile kombine edilen gruplarda
durum tam tersi olarak bulundu. Kollajen liflerin düzenlenimi
de¤erlendirildi¤inde, tek bafl›na bupivakain uygulanan gruplarda
bupivakain konsantrasyonu artt›kça tendonun kollajen diziliminin ve
yap›s›n›n bozuldu¤u, lidokain uygulanan gruplarda ise konsantrasyon
de¤ifliklikleri aras›nda böyle bir fark olmad›¤› görüldü.

SONUÇ: Klinik uygulamalarda deksametazonun tek bafl›na uygulanmas›
hastada tendon komplikasyonunu artt›rabilir. Bu yüzden enjeksiyonun
bir lokal anestezikle, özellikle de lidokain yerine bupivakain ile kombine
edilmesi deksametazonun komplikasyon riskini azaltabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Lokal anestezik, steroid, tendon rüptürü, toksisite.
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ADHEZ‹V KAPSÜL‹TTE ARTROSKOP‹K ROTATOR ‹NTERVAL
GEVfiETME YETERL‹ M‹D‹R?

Neslihan Aksu,�Burak Abay, Ramazan Soydan, Cengiz Kopuz,
Ertu¤rul Ercan, Ayhan Nedim Kara
‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Adhesiv kapsülitin artroskopik pankapsüler gevfletme ile
tedavisinin, yüzeyel yara enfeksiyonu, proksimal humerus k›r›¤›, diffüz
brakial pleksopati gibi komplikasyonlar› bulunmaktad›r. Bu çal›flmam›zda
konservatif tedaviye yan›t al›namayan primer ve sekonder adhesiv
kapsülitli hastalarda artroskopik gevfletmenin etkinli¤ini de¤erlendirdik.

YÖNTEM: 2008-2013 y›llar› aras›nda adhesiv kapsülit olan 18 hastan›n
omuzuna artroskopik rotator interval gevfletme uyguland›. Hastalar›n
4'ü erkek, 14'ü kad›n olmak üzere ortalama yafl 46.4 (42-55) idi. On
iki (%66.6) hastada (3 hasta hipotiroidi, 5 hastada diabetes mellitus,
1 hastada da ayn› zamanda operasyon öncesi fizik tedavi s›ras›nda
oluflmufl tüberkül k›r›¤› ) primer adhesiv kapsülit mevcuttu. Alt› (%33.3)
hastada ( 4 hastada s›k›flma sendromu ve parsiyel rotator cuff y›rt›¤›,
2 hastada tüberkül k›r›¤›) sekonder adhesiv kapsülit mevcuttu. Ortalama
izlem süresi 36.4 (6-48) ay olarak berlirlenmifltir. Hastalar›n ameliyat
öncesi Constant Murley skoru 32.4 (24-56) idi. On sekiz hastaya genel
anestezi alt›nda, plaj sandalyesi pozisyonunda artroskopik rotator
interval gevfletme, 4 hastaya akromioplasti yap›ld›. Bütün hastalara
postoperatif fizik tedavi program› uyguland›.

BULGULAR: Post-operatif dönemde ve takiplerde eklem hareket
geniflli¤inde anlaml› derecede geliflme saptand›. Ortalama pre-operatif
Constant Murley skoru 42.4 iken takip süresince anlaml› derecede
artarak 96.4 (92-100)'e yükseldi. Komplikasyon görülmedi.

SONUÇ: Primer ve sekonder adhesiv kapsüliti olan hastalarda
artroskopik rotator interval gevfletme güvenli ve etkili bir tedavi
yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:�artroskopik rotator interval gevfletme, adhesiv
kapsülit

S10

DONUK OMUZ HASTALI⁄ININ TEDAV‹S‹NDE ARTROSKOP‹K SELEKT‹F
KAPSÜL GEVfiETMES‹ VE MAN‹PULASYONUN FONKS‹YONEL
SONUÇLARI

Haluk Çelik1, Mustafa Faik Seçkin2, Adnan Kara1, Savafi Çamur1,
fienol Akman2

1�fiiflli Etfal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji,
‹stanbul
2�‹stanbul Bilim Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
�
AMAÇ: Bu çal›flmada konservatif tedaviye dirençli donuk omuz tan›s›yla
artroskopik selektif kapsül gevfletmesi ve manipulasyon yap›lan
olgular›n fonksiyonel sonuçlar›n› sunmay› amaçlad›k.

YÖNTEM: 2006 ile 2012 y›llar› aras›nda poliklini¤imize baflvuran ve
donuk omuz tan›s› ile artroskopik selektif kapsül gevfletmesi ve
manipulasyon uygulad›¤›m›z 32 hastadan son takiplerine gelen 22
olgunun 24 omuzu çal›flmaya dahil edildi.(5 erkek,17 kad›n; ort. yafl
49; da¤›l›m 35-63). 12 olguda sa¤, sekiz olguda sol ve iki olguda her
iki omuz da etkilenmiflti. Ameliyat öncesi ortalama flikayet süresi 10,7
ay idi. Tüm hastalara genel anestezi alt›nda artroskopik kapsül
gevfletmesi, subakromiyal bursoskopi ve manipülasyon yap›ld›.
Fonksiyonel sonuçlar Constant omuz skorlamas› ile de¤erlendirildi.
Ortalama izlem süresi 4,3 y›l(da¤›l›m 1-7 y›l) idi.

BULGULAR: Olgular›n pasif eklem hareketlerinde preop bulgulara
göre, fleksiyonda 72º,abduksiyonda 90º , abdüksiyon- iç rotasyonda
33º ve abdüksiyon-d›fl rotasyonda 38º, adduksiyon-d›fl rotasyonda
37º ortalama art›fl oldu¤u saptand›. Ameliyattan sonra Constant omuz
skoru ortalama 44 puan artt›.18 hasta (% 82 ) ameliyattan memnun
oldu¤unu belirtti. fiikayetleri devam eden dört olgudan üçünde tedaviye
dirençli diabetes mellitus mevcut idi. A¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤›,
ameliyattan memnun olan hastalarda ortalama 4.1 ayda(da¤›l›m 1-12
ay) geriledi.

SONUÇ: Konservatif tedavinin baflar›s›z oldu¤u olgularda artroskopik
selektif kapsül gevfletmesi ve manipülasyon donuk omuz tedavisinde
etkin bir yöntemdir. Etyolojisinde diabetes mellitusun yer ald›¤› olgularda
baflar›s›z sonuçlar al›nabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Donuk omuz, eklem kapsülü/cerrahi, hareket
aç›kl›¤›
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DONUK OMUZ TEDAV‹S‹NDE UYGULANAN F‹Z‹K TEDAV‹ YÖNTEM‹N‹N
ZAMANLAMASI ÖNEML‹ M‹?

Ekinci Çini S. 1, Mehmet Akdemir 2, Tan G. 1, Mustafa Özkan3,
Ahmet Ekin2

1‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana
Bilim Dal›, ‹zmir
2‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, ‹zmir
3Dokuz eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dal›, ‹zmir

AMAÇ: Donuk omuz toplumda %2 oran›nda görülebilen bir omuz
problemidir.  Donuk omuz enflamatuvar a¤r›l›  dönem,  yap›flma
hareket k›s›tl›l›¤› dönemi ve düzelme dönemi olmak üzere üç evreye
ayr›labilir. Tedaviye bafllama zaman›n›n  baflar›y› artt›ran bir neden
olup olmad›¤› çal›flmam›zda araflt›r›ld›.

YÖNTEM: Yafl ortalamas› 56.6 (36-85) olan 50 hasta çal›flmaya dahil
edildi. Hastalar›n 26’s› kad›n, 24 ‘ü erkekti. Çal›flmaya omuzda a¤r› ve
hareket k›s›tl›l›¤› olan ve fizik muayene ile donuk omuz tan›s› alan
hastalar dahil edildiler. K›r›k –operasyona ba¤l› , serebral problemi
olan hastalar çal›flma d›fl› b›rak›ld›lar.  Fizik tedavi protolokünde erken
evre hastalarda, a¤r›s› fazla olan hastalarda cold-pack ,  TENS, Codman
 egzersizleri ile baflland›, a¤r› azal›nca germe, aktif – asistif eklem
hareket aç›kl›¤› art›r›c› egzersizler baflland›. 2.ve 3. Evre hastalar›nda
ultrason diyatermi tedavisi de eklendi. Baz› hastalarda eklem içi ve
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tetik nokta enjeksiyonlar› uyguland›. Hastalara fizik tedaviye bafllamadan
önce ve tedavi  sonras›  vizuel analog a¤r› skalas› ve Constant omuz
skorlamas› yap›ld›. Hastalar flikayetlerinin bafllama zaman› olarak 0-
3, 3-6 ve >6 ay olmak üzere 3 gruba ayr›ld›lar. Ayr›ca yafl da¤›l›m›
olarak 36-50, 50-60 ve >60 yafl olarak 3 gruba ayr›ld›lar. ‹statistiksel
olarak flikayet bafllama zaman› ve yafl gruplar› visuel analog skorlar›
ve Constant skorlar›na göre karfl›laflt›r›ld›lar. ‹statistiksel olarak ; ikili
gruplar›n karfl›laflt›rmas›nda student’s t test; çoklu gruplar aras›nda
istatistiksel olarak fark yaratan grup varl›¤›n›n araflt›rmas›nda ANOVA
(ANalysis Of VAriance) yöntemleri kullan›ld›.

BULGULAR: Tüm hastalar›n fizik tedavi öncesi ortalama VAS skorlar›
7.6 ‘dan 2.9 ‘a düflmüfltü. Constant de¤erleri 33.1’den 58.7’ye
yükselmiflti. Genel olarak tüm hastalar için fizik tedavi öncesi ve
sonras›nda VAS ve Constant de¤erlerinde istatistiksel olarak anlaml›
fark bulundu (p<0.00001).  0-3 ay aras›nda fizik tedaviye bafllanan
hastalarda VAS skoru de¤iflimi di¤er 2 gruba göre istatistiksel olarak
anlaml›yd› (p<0.01). Constant skoru de¤iflimi ise anlaml› fark yoktu.
 yafl grubunda VAS ve Constant de¤iflimi ise 36-50 yafl grubunda
istatistiksel olarak anlaml› fark vard›.

SONUÇ: Donuk omuz tedavisinde fizik tedavi etkili bir yöntemdir.
Tedaviye erken bafllanan ve genç hastalarda daha iyi sonuç al›nmaktad›r.

S12

SKAPULA KANATLAfiMASINDA UYGULANAN CERRAH‹ TEDAV‹
YÖNTEMLER‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Mustafa Özkan1, Mehmet Akdemir2, Ahmet Cemil Turan2,
Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Ekin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.,
‹zmir
2‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir

AMAÇ: Skapula çevresi kaslar› skapula hareketlerini düzenleyen
kaslard›r ve kol hareketlerinde önemli bir yere sahiptirler. Bu kaslar›n
fonksiyon kay›plar›nda özellikle omuz hareketleri önemli derecede
etkilenir ve skapular disknezi ortaya ç›kar. En s›k karfl›lafl›lan durum,
m. serratus anterior ve m. trapezius felcine ba¤l› diskinezilerdir.

YÖNTEM: Yafl ortalamas› 20 ve tümü erkek olan 4 hasta (1 tanesi
bilateral)  çal›flmaya dahil edildi. 2 hastada serratus anterior, di¤er iki
hastada trapezius (1 hasta bilateral) felcine ba¤l› skapular diskinezi
mevcuttu. Tüm hastalar›n flikayet süresi 6 aydan daha fazla olmas›na
ra¤men nörolojik takiplerinde düzelme olmayan hastalard›. Serratus
felci olan 2 hastada faysa lata ile musculus pectoralis majörün sternal
bafl› skapulaya transfer edildi. Di¤er iki hastada ise rhomboid major,
minör ve levator skapulan›n skapula süperioruna transferi ( modifiye
Eden Lange prosedürü) yap›ld›.

BULGULAR: Post operatif 6. Ay ve 1.y›l kontrollerinde hastalarda omuz
hareketlerinde tam olarak düzelme olmufltu. Tüm hastalarda skapular
kanatlanma gerilemiflti.

SONUÇ: Skapula diskinezilerinde, özellikle genç hastalarda fonsiyonu
kaybolan kas yerine uygun kas transferi yap›ld›¤›nda iyi sonuçlar elde
edilebilir. Bu yüzden bu tip hastalarda, adaptif de¤ifliklikler oluflmadan
 erken tedavi ak›lda bulundurulmal›d›r.

S13

SUBAKROM‹AL SIKIfiMA SENDROMUNUN ORTA DÖNEM DO⁄AL
SEYR‹

Sema Ertan1, Egemen Ayhan2, Mehmet Fatih Güven3,
Hayrettin Kesmezacar4, Muharrem Babacan3

1�Ceylanp›nar Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü,
fianl›urfa
2�Liv Hospital, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
3�Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
4�‹stanbul Florence Nightingale Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü, ‹stanbul
�
AMAÇ: Rotator manflet tendonlar›nda y›rt›k olmayan ve subakromial
s›k›flma (SAS) tan›s› ile konservatif tedavi önerilen hastalarda; hastal›¤›n
uzun dönem seyrini, takip sonuçlar›n› ve bu seyirde etkili olan ilk
baflvuru esnas›ndaki faktörleri ortaya koymay› amaçlad›k.

YÖNTEM: Mart 2002 ve A¤ustos 2005 aras›nda SAS tan›s› konularak
konservatif tedavi önerilen 63 hasta çal›flmaya al›nd›. Hastalar›n ilk
muayene kay›tlar›ndan cinsiyet, yafl, meslek, boy, kilo, dominant
ekstremite, ek hastal›klar› ve süreleri, kullan›lan ilaçlar, sigara ve alkol
kullan›m›, vücut kitle indeksi (VK‹), MR s›n›flamas› ve omuz muayene
skorlar› elde edildi. Hastalar son kontrole ça¤›r›ld› ve hastalardan al›nan
bilgiler do¤rultusunda takip süresi içinde geçirdikleri atak say›s›na
göre; atak görülmeyen (Grup 1), ataklarla seyreden (Grup 2) ve kronik
a¤r›l› (Grup 3) hastalar olarak üç gruba ayr›ld›. Bu grupland›rmaya
etki edebilecek ilk baflvuru an›ndaki faktörler gruplar aras›nda
karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR: Takip sürecinde 63 hastan›n 7’si ameliyat olmufltu.
Ortalama takip süresi 8,45±0,91 y›l olarak hesapland›. Grup 1’de 16
(%25,3), Grup 2’de 28 (%44,4), Grup 3’te 19 (%30,1) hasta mevcuttu.
Gruplar aras›nda cinsiyet, dominant taraf, tutulum taraf›, alkol ve sigara
kullan›m›, ek hastal›k ve a¤r›y› bafllatan neden aç›s›ndan anlaml› farkl›l›k
yoktu. Grup 2’nin yafl ortalamas› (51,11±10,14), Grup 1’den
(42,43±11,88) anlaml› olarak yüksek saptand› (p=0,038). Grup 3’ün
VK‹ ortalamas› (27,62±3,90), Grup 1’den (24,32±4,20) anlaml› olarak
yüksek saptand› (p=0,034). fiikâyetlerin bafllamas›ndan baflvuru an›na
kadar geçen sürenin 3 aydan az oldu¤u hastalar›n Grup 1’de (p=0,001),
3-6 ay aras›nda oldu¤u hastalar›n ise Grup 2 ve Grup 3’te (p=0,027)
anlaml› olarak fazla oldu¤u saptand›. MR s›n›flamas›nda Tip 1 SAS
saptanan hastalarda takip s›ras›nda hiç atak görülmeme oran› anlaml›
olarak yüksek (p=0,038) saptand›. Constant skoru (69,56±10,76) ve
ASES skoru (57,81±13,90) Grup 1’de anlaml› olarak yüksek saptand›.

SONUÇ: Yafl› göreceli olarak genç, VK‹ düflük, flikâyeti 3 aydan daha
k›sa süreli, MR s›n›flamas›nda Tip 1 SAS ve omuz muayene skorlar›
yüksek olan hastalarda konservatif tedavi ile tamamen iyileflme
ihtimalinin yüksek oldu¤unu düflünmekteyiz. Göreceli ileri yafl, 3 aydan
uzun süreli flikâyet varl›¤›, yüksek VK‹ ve MR s›n›flamas›nda Tip 2
SAS olmas› konservatif tedavi ile tam iyileflme için kötü prognostik
faktörlerdir.
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ROTATOR MANfiET YIRTI⁄I TEDAV‹S‹NDE ARTROSKOP‹K TEK VE
Ç‹FT SIRA (TRANSOSSEÖZ EfiDE⁄ER‹) TAM‹R TEKN‹KLER‹N‹N
KARfiILAfiTIRILMASI

Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Orhan Balta3

1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari,
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Tokat
3�Tunceli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Tunceli,
�
AMAÇ: Rotator manflet y›rt›klar› tedavisinde tek ve çift s›ra tamir
teknikleri hakk›ndaki tart›flma halen güncelli¤ini korumaktad›r. Her ne
kadar çift s›ra özellikle transosseöz-eflde¤eri tekniklerinin mekanik
olarak daha iyi oldu¤u konusunda konsensüs olsa da, klinik olarak
daha üstün oldu¤u ile ilgili tart›flma devam etmektedir. Bu çal›flmada,
rotator manflet y›rt›¤› tedavisinde uygulanan artroskopik tek s›ra ve
çift s›ra (transosseöz-eflde¤eri) tamir teknikleri manyetik rezonans ile
iyileflme özellikleri ve fonksiyonel aç›dan de¤erlendirilmektedir.

YÖNTEM: May›s 2006 ve Aral›k 2011 tarihleri aras›nda rotator manflet
y›rt›¤› tan›s› ile artroskopik tek s›ra ve transosseöz eflde¤eri çift s›ra
tamir yap›lan 71 hastan›n 73 omuzu bu çal›flmaya dahil edildi. 29
hastaya (ortalama yafl; 58,48±10,93 y›l) artroskopik tek s›ra (grup 1)
ve 42 hastan›n 44 omuzuna (ortalama yafl 57,86±8,08 y›l ) transosseöz
eflde¤eri çift s›ra tamir (grup 2) uyguland›. Ortalama takip süresi grup
1’de ortalama 34,27±21,58 (12-78) ay iken, grup 2’de ortalama
32,18±14,14 (13-60) ay idi. Hastalar gruplar›na göre yafl, cinsiyet,
taraf, y›rt›k olufl sebebi, y›rt›k boyutu, ameliyat öncesi ve sonras› omuz
hareket aç›kl›¤›, kas gücü gibi omuz muayenesinde elde edilen bulgular
ile görsel analog skala (VAS), rotator manflet-yaflam kalite ölçe¤i (RM-
YK) , ASES, Constant Murley ve UCLA ölçekleri gibi fonksiyonel omuz
skorlar›na göre karfl›laflt›r›ld›. Ameliyat sonras› son kontrollerde
(ortalama 21. ayda) çekilen manyetik rezonans (MR) görüntülemesindeki
tamir edilen tendon dokusu de¤erlendirilerek, iki yöntem aras›ndaki
sonuçlar karfl›laflt›r›ld›. Ek olarak subskapularis y›rt›¤› olup tamir edilen
hastalar ile subskapularis kas› sa¤lam olan hastalar ve y›rt›k boyutu
3 cm’ den küçük olan hastalar ile 3 cm’ den büyük olan hastalar›n
ameliyat sonras› fonksiyonel sonuçlar› ve y›rt›k iyileflme oranlar›
incelenerek karfl›laflt›r›ld›. Hiçbir hastada enfeksiyon ya da nöromüsküler
bir komplikasyon görülmedi.

BULGULAR: Ameliyat sonras› yap›lan takip muayenelerinde hareket
geniflli¤i aç›s›ndan her iki grup aras›nda bir fark gözlenmedi. Ameliyat
sonras› de¤erlendirilen VAS, ASES, ASES indeks skorlamas›, RM-YK
skorlamas›, UCLA ve Constant-Murley fonksiyonel skorlar› aç›s›ndan
her iki grup aras›nda anlaml› bir fark gözlenmedi. Ameliyat sonras›
hastalar›n manyetik rezonans görüntüleri incelendi¤inde, Grup 1’ de
22(%75,8) hastada tam kat iyileflme, 2(%6,8) hastada parsiyel iyileflme,
5(%17,2) kadar hastada da yeniden y›rt›k görülmüfltür. Grup 2’ de ise
1(%2.3) hastada parsiyel iyileflme, 38(%86.4) hastada tam kat iyileflme,
5(%11.4) hastada da yeniden y›rt›k oldu¤u görüldü. Y›rt›k boyutu
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, y›rt›k boyutu 3 cm den küçük hastalarda
tek s›ra ve çift s›ra tamir gruplar› aras›nda ameliyat sonras›
de¤erlendirilen ölçekler, hareket geniflli¤i ve kas gücü aç›s›ndan anlaml›
fark olmad›¤› görüldü. Y›rt›k boyutu 3 cm’ den büyük olan hastalarda
ise her iki grup aras›nda sadece ameliyat sonras› de¤erlendirilen
Constant-Murley skoru aç›s›ndan anlaml› bir fark ortaya ç›km›flt›r.
Y›rt›k boyutu 3 cm’ den küçük hastalarda yeniden y›rt›k oran› % 10,5
iken, büyük olanlarda % 31,2 idi.

SONUÇ: Her ne kadar anlaml› fark olmamas›na ra¤men transosseöz-
eflde¤eri çift s›ra tamir yap›lan hastalarda yeniden y›rt›k oran›n daha
az ve iyileflme oran›n›n daha yüksek oldu¤u gözlendi. Özellikle büyük
y›rt›klar için bu fark daha belirgin olarak saptanm›flt›r. Bu nedenle,
özellikle büyük y›rt›klar›n tedavisi için transosseöz-eflde¤eri çift s›ra
tekni¤i ile daha fazla iyileflme elde edilebilir.

Anahtar Kelimeler:�rotator, artroskopik, çift-s›ra

S15

ROTATOR CUFF TAM‹R‹NDEN SONRA KASTAK‹ YA⁄LI
DEJENERASYON VE ATROF‹ DÜZEL‹R M‹?

Gökmen Deniz1, Özkan Köse2, Ali Tugay3

1�Özel Batman Medicalpark Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü, Batman
2�Antalya E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Bölümü, Antalya
3�ÖzelBatman Medicalpark Hastanesi Radyoloji Bölümü, Batman
�
AMAÇ: Bu çal›flman›n amac›; artroskopik tamir edilmifl rotator cuff
y›rt›¤› sonras›nda supraspinatus tendonundaki ya¤l› dejenerasyonun
ve atrofinin nas›l de¤iflti¤ini ve fonksiyonel sonucu etkileyen faktörleri
tart›flmakt›r.

YÖNTEM: Mart 2008-Nisan 2010 tarihleri aras›nda, hastanemizde
çekilen mr› ile dejeneratif rotator cuff y›rt›¤› teflhisi alan ve artroskopik
tek s›ra ankor ile y›rt›k tamiri yap›lan 102 hasta retrospektif olarak
incelendi. En az 2 y›ll›k takip sonras›nda hastalara postop ayn› cihaz
ile MRI çekildi.Supraspinatus kas›ndaki atrofi mikatar› Thomazeau
yöntemiyle, ya¤l› dejenerasyon da modifiye Goutallier yöntemi ile
ölçüldü. Ameliyat öncesi y›rt›¤›n büyüklü¤ü MRI ve artroskopi s›ras›ndaki
ölçüme gore Harryman ve DeOrio s›n›flamas› kullan›larak de¤erlendirildi.
Son kontrol s›ras›nda hastalar›n omuz fonksiyonu Constant fonksiyonel
skorlama sistemi ile ölçüldü. Fonksiyonel skoru etkileyen faktörler
Multiple stepwise regresyon analizi kullan›larak ölçüldü.

BULGULAR: Çal›flma 67 kad›n 20 erkek olmak üzere 87 hasta ile
sonland›r›ld›. Hastalar›n ortalama yafl› 62.5±8.3 y›ld›r. Hastalar›n
ortalama takip süresi ortalama 30.1±5.8 ayd›r. Son kontroldeki ortalama
Constant omuz skoru 94.2±8.2 olarak ölçüldü.. Hastalar›n 26 (29.9%)
s›nda re-rüptür görüldü. Re-rüptür görülen 26 hastan›n 24 (92.3%)
ünde atrofi de¤iflmemifl, 2 (7.7%) sinde atrofi artm›fl olarak ölçüldü.
Rotator cuff tendonunda Re-rüptür olan ve olmayan hastalar›n
supraspinatus kas›nda atrofi miktar›ndaki de¤iflim ölçüldü¤ünde anlaml›
fark tespit edilmedi (p=0.300). Tendonu intact olan 61 hastan›n 52
(85.2.2%) sinde ya¤l› dejenerasyon miktar› de¤iflmez iken 9 (14.8%)
hastada daha kötüye gidifl tespit edildi. Re-rüptür görülen 26 hastan›n
3 (11.5%) ünde ya¤l› dejenerasyon de¤iflmemifl 23 (85.5%) hastada
daha kötüye gitmifl olarak ölçüldü. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonras›
supraspinatus kas›nda ölçülen atrofi ve ya¤l› dejenerasyon
de¤erlendirildi¤inde hiç bir hastada düzelme görülmedi. Re-rüptür
görülen grupta ya¤l› dejenerasyondaki art›fl re-rüptür olmayanlara
gore anlaml› olarak yüksek ölçüldü(p=0.0001). Constant omuz skorure-
rüptür olan hastalarda olmayanlara gore anlaml› oranda düflük ölçüldü
(97.4±5.0 versus 86.6±9.3, p=0.001). Multiple stepwise regression
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analizi Constant skorunun tendon bütünlü¤üne ve ameliyat öncesi
ölçülen y›rt›k büyüklü¤üne ba¤l› oldu¤unu gösterdi (R2:0.420, p:
0.001). Hastan›n yafl›, bafllang›çtaki ya¤l› dejenerasyon miktar› ve
ameliyattan once ölçülen y›rt›¤›n büyüklü¤ü, ameliyat sonras› tendonun
bütünlü¤ünü etkileyen faktörler olarak belirlendi. (R2:0.669, p:0.001).

SONUÇ: Bu çal›flma rotator cuff y›rt›¤›ndan sonra görülen atrofi ve
ya¤l› dejenerasyonun, tendon bütünlü¤ü 2 y›l korunsa bile, düzelmedi¤ini
göstermifltir. Öte yandan re-rüptür görülen hastalarda ya¤l› dejenerasyon
artmaya devam etmektedir. Hastan›n yafl›, tamir öncesi y›rt›¤›n
büyüklü¤ü ve ya¤l› dejenerasyon miktar› fonksiyonel sonucu ve tendon
bütünlü¤ünün korunmas›n› kötü etkileyen faktörlerdir.Bu yüzden tam
kat rotator cuff y›rt›¤› tespit edilen hastalarda ya¤l› dejenerasyon ve
atrofi görülmeden tamir edilmesi önemlidir. Bu bulgular ›fl›¤›nda Klinik
bulgular olamadan Tam kat rotator cuff y›rt›¤› olan hastalar›n nas›l
de¤erlendirilece¤i önemli bir tart›flma konusudur.

Anahtar Kelimeler: Rotator cuff, supraspinatus kas›, ya¤l› dejenerasyon,
atrofi

S16

TRANSOSSEÖZ Efi DE⁄ER‹ Ç‹FT SIRA TAM‹R UYGULANAN
HASTALARDA KO-MORB‹D‹TEN‹N KL‹N‹K SONUÇLAR VE TENDON
‹Y‹LEfiMES‹ ÜZER‹NE ETK‹S‹

Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Murat Aflç›2
1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Hakkari
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Tokat
�
AMAÇ: Rotator manflet y›rt›¤› tedavisinde baz› ko-morbiditelerin
sonuçlar üzerine negatif etkisi oldu¤u rapor edilmektedir. Bu çal›flmada;
transosseöz eflde¤eri artroskopik çift s›ra tamir uygulad›¤›m›z hastalarda
ko-morbiditenin ameliyat sonras› rotator manflet iyileflmesi ve
fonksiyonel sonuçlar üzerine etkisini araflt›rd›k.

YÖNTEM: May›s 2006 ve Aral›k 2011 tarihleri aras›nda rotator manflet
y›rt›¤› tan›s› ile transosseöz eflde¤eri artroskopik çift s›ra tamir yap›lan
42 hastan›n 44 omuzu bu çal›flmaya dahil edildi. Ameliyatlar ayn›
yöntem ile ayn› cerrah taraf›ndan yap›ld›. Ameliyat tarihindeki ortalama
yafl; 57,86±8,08 (36-68) idi. Ortalama takip süresi 32,18±14,14 (13-
60) ay idi. Hastalar Charlson komorbidite indeksine göre
de¤erlendirilerek; 0 puan olanlar grup 1(20 omuz), 1 ve daha üzeri
puan› olanlar grup 2 (24 omuz) olarak kabul edildi. Gruplar ameliyat
sonras› rotator manflet-yaflam kalite ölçe¤i (RM-YK) , ASES, Constant
Murley ve UCLA ölçekleri gibi fonksiyonel omuz ölçeklerine ve ortalama
21. ayda çekilen manyetik rezonans (MR) görüntülemesindeki tendon
dokusunun iyileflme durumuna göre karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR: Son kontrollerde RM-YK, ASES, UCLA ve Constant-
Murley fonksiyonel skorlar› aç›s›ndan her iki grup aras›nda anlaml›
bir fark gözlenmedi. Manyetik rezonans (MR) görüntülemelerde tendon
iyileflmesi aç›s›ndan da her iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir fark olmad›¤› görüldü.

SONUÇ: Bu çal›flmada hastalarda ko-morbidite olmas› rotator manflet
tamiri uygulanan hastalar›n klinik sonuçlar› ve tendon iyileflmesi üzerine

fark yaratmam›flt›r. Bunun sebebi sebebi transosseöz efl de¤eri tamir
tekni¤inin daha iyi tendon foot-print’i oluflturmas› olabilir.

Anahtar Kelimeler:�ko-morbidite, rotator, manflet

S17

B‹CEPS TENOTOM‹ VE/VEYA TENODEZ‹ ‹LE ONARIM YAPILAN VE
TENOTOM‹ VE/VEYA TENODEZ YAPILMAYAN ROTATOR MANfiET
YIRTI⁄I BULUNAN HASTALARIN KL‹N‹K SONUÇLARININ
KARfiILAfiTIRILMASI

An›l Akceylan, Ak›n Turgut
Osmangazi Üniversitesi Ortopedi Travmatoloji Spor Hekimli¤i ve El
Cerrahisi Ana Bilim Dal›, Eskiflehir
�
AMAÇ: Çal›flman›n amac› biceps tendonu uzun bafl› dejenerasyonunun
ve/veya hasarlanmas›n›n efllik etti¤i rotator manflet y›rt›¤› olan olan
iki hasta grubunda biceps tenotomi/tenodezsiz ve tenotomi/tenodezli
tedavi seçeneklerinin klinik ve fonksiyonel sonuçlar›n› araflt›rmakt›r.

YÖNTEM: Mini artrotomi ile rotator manflet onar›m› yap›lan 23 hata
iki grup olarak incelendi. Grup A (tenotomi/tenodez) yap›lan 14 hasta
ve Grup B(tenotomi/tenodez yap›lmayan 9 hasta) randomize olarak
ayr›ld›. Biceps tenotomisi uygulanan olgularda biceps tendonu bicipital
olu¤a Anchor yard›m›yla fikse edildi. Ortalama takip süresi 24 ay (6
ay ile 5 y›l aral›¤›nda) olarak belirlendi. Postoperatif tüm hastalar›n
takibinde Simple Shoulder Test ve Constant Omuz Skorlama Sistemi
uyguland›. ‹ki grubun de¤erlerini karfl›laflt›rmak için sigma-t testi
oluflturuldu.

BULGULAR: Ortalama postoperatif skor; Grup A için 87,5 (47-95) ,
Grup B için 78,5 (62-100) idi. Tüm hastalar 8-10 hafta içinde ifllerine
ve/veya günlük yaflam aktivitelerine geri döndü. Takip süresince hiç
bir komplikasyon gözlenmedi. ‹ki grup aras›nda Constant Skor Skalas›
sonuçlar›na göre anlaml› düzeyde fark saptanmad›.

SONUÇ: Mini artrotomi ile Rotator Manflet onar›m› yap›lan ve tenotomi
uygulanan hasatlar›n kinik sonuçlar› tenotomisiz gruba göre daha iyi
gözlenmekle beraber iki hasta grubu aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
bir fark bulunamam›flt›r. Günlük fonksiyonel aktivite için biceps
tenotomisinin olumsuz bir etki oluflturmad›¤› gözlenmifltir.

Anahtar Kelimeler:�Rotator manflet, tenotomi, biceps, constant
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ARTROSKOP‹K ROTATOR KAF TAM‹R‹ SONRASI GÖRÜLEN
ASEMPTOMAT‹K DEFEKTLER

Murat Gülçek, Muhammet Cünety Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m,
Özdamar Fuad Öken, Hakan T›r›n, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Günümüzde rotator kaf sendromu; avantajlar› nedeniyle s›kl›kla
artroskopik olarak tedavi edilmektedir. Kaf sendromu çapal› dikifllerle
tek s›ra veya çift s›ra olarak dikilebilir. Bu çal›flmada tek s›ra ve iki s›ra
(sütür bridge, transosseöz ekivalan) tamirler aras›ndaki çeflitli
nedenlerden dolay› görülen ( iyileflmeme, tamir yetersizli¤i, re-rüptür)
defektlerin klinik sonuçlar› prospektif olarak araflt›r›lm›flt›r. Hipotezimiz
her iki tamir yönteminde de asemptomatik defektlerin oldu¤udur.

YÖNTEM: 2009 / 2012 tarihleri aras›nda klini¤imizde uygulanan
artroskopik rotator kaf sendromu ameliyatlar› gözden geçirildi. Tedavi
yöntemi olarak Gartsman’›n tarif etti¤i tek s›ra tamir yöntemi ile iki
s›ra sütür bridge transosseöz ekivalan tamir yönteminin kullan›ld›¤›
hastalar seçildi. Biseps tenotomisi, biseps tenodezi, bursektomi ve
akromioplasti d›fl›nda ek giriflim yap›lan hastalar ( marjin konverjans
dikifli, SLAP tamiri, Bankart onar›m› ) çal›flma d›fl›nda b›rak›ld›. Hiçbir
rotator kaf defekti 3 cm den büyük de¤ildi. Tendon iyileflmesinin
de¤erlendirilmesi, prospektif olarak postoperatif birinci y›lda MR
görüntüleme ile yap›lm›flt›. Ayn› zamanda tüm hastalar›n ASES, UCLA,
CONSTANT skorlar› hesapland›. Çal›flma örnekleminde 36 tek s›ra ve
38 çift s›ra tamir yer ald›. Ortalama takip süremiz 2,6 y›ld›r.

BULGULAR: Tek s›ra tamirde rotator kaf defekt oran› %18, çift s›ra
tamirde rotator kaf defekti oran› %12 olarak tespit edildi. Hastalar›n
ortalama preoperatif skorlar› ile postoperatif skorlar› aras›nda anlaml›
fark saptand›.( P < 0.05 )Defektle iyileflen ve tam iyileflenler fonksiyonel
olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark yoktu. (P = 0.02 )Kalan defektin
uzunlu¤u ile fonksiyonel sonuç aras›nda %95 güven aral›¤›nda anlaml›
iliflki yoktur. Her iki grupta da görülen asemptomatik defektli hastalar
eflit say›dayd›. (4 er hasta)

SONUÇ: Tek s›ra tamirde rotator kaf defekt oran› %18, çift s›ra tamirde
rotator kaf defekti oran› %12 olarak tespit edildi. Hastalar›n ortalama
preoperatif skorlar› ile postoperatif skorlar› aras›nda anlaml› fark
saptand›.( P < 0.05 )Defektle iyileflen ve tam iyileflenler fonksiyonel
olarak karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› fark yoktu. (P = 0.02 )Kalan defektin
uzunlu¤u ile fonksiyonel sonuç aras›nda %95 güven aral›¤›nda anlaml›
iliflki yoktur. Her iki grupta da görülen asemptomatik defektli hastalar
eflit say›dayd›. (4 er hasta) Rotator kaf sendromunda, tek ve çift s›ra
tamirlerden sonra tendon defekti görülebilir. Her tendon defekti olan
hastada, klinik bulgular›n yeniden ortaya ç›kmayabilir. ( Asemptomatik
defektli 4er hasta). Toplumda rastlant›sal olarak saptanan, asemptomatik
rotator kaf sendromu oran› %10’ulafl›yorsa, postoperatif dönemde de
rotator kaf defekti olan hastalar asemptomatik olabilir. Her iki tedavi
yöntemi güvenle kullan›labilir.

S19

OMUZ A⁄RILI HASTALARDA B‹SEPS UZUN BAfiI LEZYONLARININ
‹NS‹DANSI

Mehmet ‹flyar1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Melih Malkoç1, Selami Çakmak2,
Hakan Turan Çift1, Sercan Yalç›n1

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klkini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Artroskopi yap›lan, omuz a¤r›l› hastalarda, biseps uzun bafl›
lezyonlar›n›n insidans›n› bildirmek.

YÖNTEM: A¤ustos 2012 - Ocak 2014 tarihleri aras›nda, omuz a¤r›s›
nedeniyle baflvuran, subakromiyal s›k›flma sendromu, rotator manflet
rupturü, SLAP (superior labrum anterior posterior) lezyonu, bankart
lezyonu v.b. nedenlerle omuz artroskopisi yap›lan 65 hastan›n dosyalar›,
ameliyat notlar›, ameliyat videolar› retrospektif olarak tarand› ve biseps
uzun bafl› lezyonunun varl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirildi. ‹ntraoperatif
bulgular Habermayer-Walch s›n›fland›rma sistemine gore de¤erlendirildi
ve literatur bilgileriyle karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR: Biseps uzun bafl› lezyonlar› toplam 66 hastan›n 31’inde
(%46,96) mevcut idi ve bulgular üç grupta de¤erlendirildi. Grup 1-
rotator manflette y›rt›k olmaks›z›n izole biseps uzun bafl› bafl› lezyonu
olan hastalar (11 hasta., tüm biseps uzun bafl› lezyonu bulunan
hastalar›n %31,5’i): 1) ‹zole biseps uzun bafl› tendiniti (tip IIA) – 3
hasta (1 erkek, 2 kad›n, yafl ortalamas› 62,3 (54-73)) 2) ‹zole biseps
uzun bafl› rüptürü – 2 hasta (1 erkek, 1 kad›n, yafl ortalamas› 70 (63-
77)) 3) SLAP lezyonu (Tip I) – 6 hasta (6 Erkek, yafl ortalamas› 27,1(22-
35)). Grup 2 – Rotator manflet rütürü ile birlikte biseps uzun bafl›
lezyonu olan hastalar (19 hasta., tüm biseps uzun bafl› lezyonu bulunan
hastalar›n %61,3’ü) : 1) Biseps uzun bafl› tendiniti (tip IIIA) – 2 hasta(2
kad›n, yafl ortalamas› 48 (45-51), 2) Biseps uzun bafl› rüptürü (tip
IIID) – 17 hasta (16 kad›n, 1 erkek, yafl ortalamas› 57,47 (41-66).
Grup 3 – Subskapularis tam kat rupture ile birlikte biseps uzun bafl›
dislokasyonu olan hastalar (tip IIIB 2) – 1 hasta, kad›n, 56 yafl›nda.

SONUÇ:Biseps uzun bafl› lezyonlar›n›n çogunlu¤u rotator manflet
rüptürü ile birlikte görülür (%61,3). Biseps uzun bafl›n›n rotator manflet
ile olan gerek anatomik gerekse mekanik iliflkisi bir tarafta enflamasyon,
tendinit gibi sorunlar oldu¤unda digger taraf›n etkilenmesini
kolaylaflt›rabilir.

Anahtar Kelimeler:�Biseps, Rotator Manflet, Rüptür
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TAM‹R‹ MÜMKÜN OLMAYAN ROTATOR MANfiET YIRTIKLARINDA
LAT‹SS‹MUS DORS‹ TENDON TRANSFER‹

Ali Erflen1, Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ata Can Atalar1, Taha K›z›lkurt1,
Mehmet Demirhan2

1�‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Latissimus dorsi transferi, masif rotator manflet y›rt›¤› olan
aktif hastalarda, özellikle abduksiyon ve d›fl rotasyon zay›fl›¤›n›
giderebilmek ve omuz fonksiyonlar›n› artt›rabilmek için tercih edilebilen
tedavi yöntemidir. Bu çal›flman›n amac› tamir edilemeyen rotator
manflet y›rt›klar›nda yap›lan latissimus dorsi tendon transferinin takip
sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesidir.

YÖNTEM: 2007-2012 y›llar› aras›nda retrakte masif rotator manflet
y›rt›¤› tan›s› koyulmufl, subscapularis tendonu sa¤lam supra ve
infraspinatusta goutallier evre 3-4 ya¤l› dejenerasyonu olan ve öne
fleksiyon-d›fl rotasyon kayb› belirgin 11 hastaya latissimus dorsi
tendon transferi yap›ld›. Hastalar ameliyat sonras› ortalama 37 ay(6-
60) takip edildiler. Hastalar›n ortalama yafl› 54(47-63) idi. Son
kontrolünde osteoartrit ve cuff-tear artropatisinin de¤erlendirilmesi
için gerçek AP omuz grafisinde akromiyohumeral mesafe ölçümü
yap›ld›. Fonksiyonel de¤erlendirme için Constant omuz skorlamas›
kullan›ld›.

BULGULAR: 11 hastan›n 6 tanesi durumunu çok memnun, 4 hasta
memnun olarak de¤erlendirirken 1 hasta durumundan memnun de¤ildi.
Hastalar›n fonksiyonel de¤erlendirmesinde Constant skorunun preop
51 den 91 e yükseldi¤i belirlendi. Öne fleksiyonun ameliyat sonras›
ortalama 90º den 140º ye, d›fl rotasyonun ortalama 35º den 60ºye
ç›kt›¤› tespit edildi. Preop ortalama 6,8mm olarak ölçülen
akromiyohumeral mesafe postop 7,45 mm (9,49-5,19mm) olarak
ölçüldü. Sadece 1 hastada akromiyohumeral mesafede belirgin azalma
tespit edilirken di¤er hastalar›n akromiyohumeral mesafelerinde azalma
yoktu. Hamada rotator manflet artropati s›n›flamas›na göre Evre 3 olan
bir hasta d›fl›nda di¤er hastalar evre 1 olarak de¤erlendirildi.

SONUÇ: Bu bulgular eflli¤inde latissimus dorsi transferi, tamiri mümkün
olmayan rotator manflet y›rt›¤› olan aktif hastalarda omuz
fonksiyonlar›nda belirgin düzelme sa¤layabilen memnuniyet oran›
yüksek bir tedavi alternatifi olarak de¤erlendirilmifltir.

Anahtar Kelimeler:�latissimus dorsi tendon transferi, masif rotator
manflet y›rt›¤›
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RADYOFREKANS ‹LE SUBAKROM‹YEL DEKOMPRESYON SIRASINDA,
ISITILMIfi YIKAMA SIVISI KULLANIMI, SUBAKROM‹YEL BOfiLUKTAK‹
ISIYI ZARARLI SEV‹YELERE ULAfiTIRIR MI?

Arel Gereli1, Bar›fl Kocao¤lu1, Görkem K›yak2, Umut Akgun1,
Ufuk Nalbanto¤lu1, Osman Güven2

1�Ac›badem Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, ‹stanbul
2�Ac›badem Kad›köy Hastanesi, ‹stanbul

AMAÇ:
Artroskopik cerrahi s›ras›nda oda ›s›s›nda kullan›lan y›kama s›v›lar›
hastalarda hipotermiye neden olabilmektedir. Bu nedenle s›v›n›n
›s›t›lmas› önerilmektedir. Ancak ›s›t›lm›fl y›kama s›v›s›nda RF kullan›m›
ile subakromiyel bofllukta afl›r› ›s›nma görülebilir. Y›kama s›v›s› ›s›s›n›n
güvenli üst seviyesi bilinmemektedir. Çal›flman›n amac› RF ile
subakromiyel dekompresyon s›ras›nda, kullan›lan y›kama s›v›s›n›n
anormal ›s›nmaya yol açmayan üst seviyesini bulmakt›r.

YÖNTEM: Artroskopik subakromiyel dekompresyon yap›lan 41 hasta
y›kama s›v›s›n›n ›s›s›na gore iki gruba ayr›ld› (Grup 1: 21 hasta 34°C
(omuz içi ›s›s›) , grup 2: 20 hasta 24°C (oda ›s›s›)). Subakromiyel
dekompresyon için bipolar RF kullan›ld›. Subakromiyel boflluk ›s›s›
ölçümü için fazladan anterior portal aç›larak ›s› probu yerlefltirildi. RF
aspiratorü ›s›s› da ayr›ca ölçüldü. Ölçümler 30 saniyelik aral›klarla
yap›ld›. RF kullan›m süresi ve kullan›lan s›v› miktar› kay›t edildi.

BULGULAR: RF kullan›m› s›ras›nda subakromiyel bofllukta ölçülen
tepe ›s›s› birinci grupta ortalama 41.8±0.6

 
°C, ikinci grupta 31,5±0.6

°C ölçüldü. Birinci grupta maksimum tepe ›s›s› 42,9 °C görüldü. RF
aspiratörü ›s›s› 1. grupta 62±3

 
°C, 2. grupta 48.6±5.2

 
°C ölçüldü.

Subakromiyel bofllukta (grup 1:7,4±0.7
 
°C, grup 2: 7,3±0.7

 
°C) ve RF

aspiratöründe (grup 1:27,8±3.2
 
°C, grup 2: 25,3±4.9

 
°C) bafllang›ca

gore art›fl için gruplar aras›nda anlaml› fark bulunamad›. Tüm olgular
için subakromiyel boflluktaki bafllang›ç omuz ›s›s› ile tepe ›s›s› aras›nda
pozitif korelasyon gözlendi (r:0,794; p:0,001). Bu art›fl her iki grup
için 7,3±0.7

 
°C ye s›n›rl› kald›. RF kullan›m süresi ile tepe ›s›s› aras›nda

korelasyon bulunamad›.

SONUÇ: Omuz artroskopisi s›ras›nda kullan›lan y›kama s›v›s›n›n
fizyolojik omuz ›s›s›na (34 °C) kadar ›s›t›lmas› subakromiyel
dekompresyonda RF kullan›m› ile boflluk içinde anormal ›s›nmaya yol
açmamaktad›r. Y›kama s›v›s›n›n bu seviyeye kadar ›s›t›lmas›yla oda
›s›s›nda s›v› kullan›m› sonucu görülebilen hipotermi riski azalt›labilir.
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TAM KAT ROTATOR MANfiET YIRTIKLARININ ARTROSKOP‹K TAM‹R‹:
KL‹N‹K SONUÇLARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Cahit Emre Can1, Ali Ayd›n1, Ömer Selim Y›ld›r›m1, Ahmet Köse1,
Murat Topal1, Kutsi Tuncer1

1�Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Erzurum
�
AMAÇ: Bu çal›flman›n amac› tam kat rotator manflet y›rt›¤› olup
konservatif tedaviye yeterli düzeyde yan›t al›namayan ve tam artroskopik
tamir uygulad›¤›m›z hastalarda klinik sonuçlar›n de¤erlendirilmesi ve
sonuçlar› etkileyen risk faktörlerinin araflt›r›lmas›d›r.

YÖNTEM: Çal›flmam›zdaki 32 hastan›n (19 kad›n, 13 erkek) yafl
ortalamas› 54,5 (±8,561) idi. Hastalar›n 24 tanesinde (%75) sa¤, 8
tanesinde (%25) ise sol omuz etkilenmiflti. 27 hastada (%84,4) bask›n
omuz etkilenmiflti. Hastalar›n flikayetleri, 14’ünde dejeneratif omuz
problemlerini takiben kendili¤inden, 13’ünde travmadan hemen sonra,
ve 5’inde daha öncesinde s›k›flmaya ba¤l› flikayetlerin mevcut oldu¤u
omuzda travma sonras›nda geliflmiflti. Semptomlar›n bafllang›c›ndan
ameliyata kadar geçen sürelerin ortalamas› 14,19 (±11,882) ay idi.
Hastalar›n ameliyat öncesinde çekilen MRG’leri incelendi¤inde 7
hastada (hastalar›n %21,87’sinde) ya¤l› dejenerasyon bulgular› saptand›.
Hastalar›n, ameliyattan 1 y›l sonra Constant-Murley ve UCLA skalalar›
ile fonksiyonel de¤erlendirilmesi ve MRG ile radyolojik de¤erlendirilmesi
yap›ld›. Hasta yafl›, y›rt›k büyüklü¤ü, akromiyon tipi, travma hikayesi,
semptomlar›n bafllang›c›ndan ameliyata kadar geçen süre ve ya¤l›
dejenerasyon oranlar›n›n klinik sonuçlar üzerindeki etkileri
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Constant-Murley omuz skorlar› ortalamas›n›n 33,25
(±15,153)’den 80,78 (±15,971)’e, UCLA omuz skorlar› ortalamas›n›n
10,63 (±2,685)’den 26,38 (±6,539)’e yükseldi¤i görüldü. Hastalar
UCLA skalas› sonuçlar›na göre s›n›fland›r›ld›klar›nda 8 mükemmel, 12
iyi, 7 orta ve 5 kötü sonuç elde edildi¤i görüldü. 4 hastada kontrol
MRG’de yeniden y›rt›k bulgular› saptand›. Yafl ve ameliyat esnas›nda
belirlenen y›rt›k büyüklü¤ü ile ameliyat sonras› Constant-Murley ve
UCLA skorlar› aras›nda istatistiksel olarak negatif yönlü anlaml›
korelasyon bulundu (p<0,01). Ameliyat öncesinde MRG’lerinde ya¤l›
dejenerasyon olan ve olmayan hastalar›n ameliyat sonras› Constant-
Murley ve UCLA omuz skorlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml›
fark saptand› (s›ras›yla p= 0,005 ve p= 0,004). Akromiyon tipi,
semptomlar›n bafllang›c›ndan ameliyata kadar geçen süre ve travma
hikayesi varl›¤›n›n sonuçlar üzerine etkisi olmad›¤› görüldü (p>0,05).

SONUÇ: Tam kat rotator manflet y›rt›klar›n›n tedavisinde tam artroskopik
yöntem kullan›larak olumlu klinik sonuçlar elde edilebilmektedir. Ancak
ileri yafl, y›rt›k büyüklü¤ü ve MRG’de saptanan ya¤l› dejenerasyon
oranlar›n›n fazla olmas› gibi cerrahi sonras› klinik sonuçlarla kuvvetli
iliflkisi oldu¤unu düflündü¤ümüz etkenlerin, hasta seçiminde dikkate
al›nmas›n›n daha tatminkar sonuçlar elde edilmesi ad›na etkili
olabilece¤ini düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:�Artroskopik tamir, Omuz artroskopisi, Rotator
manflet
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LOKAL ANESTEZ‹K VE STERO‹DLER‹N RAT TENDONU ÜZER‹NDEK‹
H‹STOLOJ‹K VE B‹YOMEKAN‹K ETK‹S‹

Bar›fl Kafa1, Gökhan Çakmak1, Mehmet fiükrü fiahin1,
Fatma Helvac›o¤lu2, P›nar Ayran Fidan2, Teyfik Demir3,
Ayfle Canan Yaz›c›4, ‹smail Cengiz Tuncay1, Nihan Kafa5

1�Baflkent Üniversitesi, Ortopedi Anabilim Dal›, Ankara
2�Baflkent Üniversitesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dal›, Ankara
3�TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Makine Mühendisli¤i
Fakültesi, Ankara
4�Baflkent Üniversitesi, Biyoistatistik Anabilim Dal›, Ankara
5�Gazi Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
�
AMAÇ: Bizim bu çal›flmadaki amac›m›z, rat aflil tendonunun peri-
tendinöz k›l›f›na, farkl› lokal anestezik ve steroidleri hem tek bafllar›na
hem de kombinasyonlar›n›n farkl› konsantrasyonlarda enjeksiyonunu
takiben tendonda oluflturacaklar› histolojik ve biyomekanik farkl›l›klar›n›
göstermektir.

YÖNTEM: Bu amaçla Wistar Albino cinsi, 100 adet, eriflkin difli s›çanlar
kullan›ld›. 100 s›çan a¤›rl›klar› eflit da¤›lacak flekilde, 10’ar s›çandan
oluflan 10 gruba ayr›ld›. ‹nflamasyon oluflturduktan sonra gruplara
uygun enjeksiyonlar tendonlara uyguland›. Enjeksiyonlarda lokal
anestezik olarak lidokainin ve bupivakainin farkl› konsantrasyonlar› ve
deksametazonla olan kombinasyonlar› uyguland›. 1 hafta takip süresi
sonras› sakrifikasyon gerçeklefltirildi ve tendonlar›n histolojik ve
biyomekanik çal›flmas› yap›ld›.

BULGULAR: Lidokain, bupivakain ve deksametazon kullan›larak
oluflturulan 10 grup ve toplam 100 ratta, tendona en toksik grubun
sadece deksametazon enjeksiyonu yap›lan grup oldu¤u, bundan sonra
gelen grubun düflük ve yüksek doz lidokain ile kombine edilen
deksametazon grubu oldu¤u tespit edildi. Toksisitesi en az olan grup
ise düflük veya yüksek doz bupivakainle kombine edilen deksametazon
gruplar›d›r. Tek bafl›na yüksek ve düflük doz lidokain uygulanan gruplar,
kombine deksametazon ve lidokain uygulanan gruplara göre daha az
toksik olmalar›na ra¤men, bupivakain ile kombine edilen gruplarda
durum tam tersi olarak bulundu. Kollajen liflerin düzenlenimi
de¤erlendirildi¤inde, tek bafl›na bupivakain uygulanan gruplarda
bupivakain konsantrasyonu artt›kça tendonun kollajen diziliminin ve
yap›s›n›n bozuldu¤u, lidokain uygulanan gruplarda ise konsantrasyon
de¤ifliklikleri aras›nda böyle bir fark olmad›¤› görüldü.

SONUÇ: Klinik uygulamalarda deksametazonun tek bafl›na uygulanmas›
hastada tendon komplikasyonunu artt›rabilir. Bu yüzden enjeksiyonun
bir lokal anestezikle, özellikle de lidokain yerine bupivakain ile kombine
edilmesi deksametazonun komplikasyon riskini azaltabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Lokal anestezik, steroid, tendon rüptürü, toksisite.
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ROTATOR MANfiET YARALANMALARINDA EfiL‹K EDEN EKLEM ‹Ç‹
PATOLOJ‹LER

Alper Deveci1, Ahmet F›rat2, Serdar Y›lmaz1, Deniz Çankaya1,
Bülent Özkurt1, Murat Bozkurt2

1�Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji, Ankara
2�Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji,
Ankara
�
AMAÇ: Rotator manflet y›rt›klar› omuz patolojileri aras›nda s›k
karfl›lafl›lanlardan biridir. Klinik çal›flmalarda rotator manflet y›rt›klar›na
efllik eden eklem içi patolojilerin oran› 74% olarak bildirilmektedir.
Bunlar›n ise büyük k›sm›n› süperior labral anteroposterior lezyonlar
oluflturmaktad›r. Aç›k rotator manflet tamirleri artroskopik tamirlere
göre daha kolay ve k›sa sürede uygulanabilmesi aç›s›ndan tercih sebebi
olabilmektedir. Rotator manflet yaralanmalar›na efllik eden eklem içi
patolojilerin ameliyat öncesi muayene ve radyolojik olarak tespitinin
güç olmakta ve bu patolojiler genellikle glenohumeral eklemin
artroskopik de¤erlendirmesinde s›ras›nda tespit edilebilmektedir.
Çal›flmam›z›n amac› rotator manflet yaralanmal› hastalarda efllik
edebilen SLAP lezyonun aç›k veya artroskopik cerrahi planlanan hasta
gruplar›nda teflhis ve tedavi edilebilme durumlar›n› de¤erlendirmektir.

YÖNTEM: Rotator manflet yaralanmas› tan›s› ile artroskopik yöntem
ile ameliyat edilen, ortalama yafl› 50,3 (29-70) olan 104 hasta (65
kad›n, 39 erkek) çal›flmaya al›nd›. Ameliyat öncesi muayene, direk
grafi ve MRI de¤erlendirmelerinde tespit edilen rotator manflet y›rt›¤›
ve efllik eden patolojiler ile artroskopik giriflim s›ras›nda tespit edilen
eklem içi patolojiler de¤erlendirildi ve karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR: Ortalama takip süresi 23,9 ( 12-40)ayd›. Hastalar›n %
63.4'ünde (66 hasta) ameliyat öncesi MRI de¤erlendirmesinde rotator
manflet yaralanmas›na ek olarak eklem içi patolojiler efllik etmekteydi.
buna karfl›n artroskopik giriflim s›ras›nda hastalar›n %73.8'inde eklem
içi patoloji ile karfl›lafl›ld›. Özellikle rotator manflet y›rt›¤›na efllik eden
eklem içi patolojilerden SLAP lezyonun artroskopi kay›tlar› ile ameliyat
öncesi MRI görüntüleri de¤erlendirildi¤inde oldukça yüksek say›da
oldu¤u görüldü (p<0.05).

SONUÇ: Rotator manflet y›rt›klar›n›n cerrahi tedavisinde aç›k ve
artroskopik cerrahi yöntemlerin her ikisi de uygulanmaktad›r. Artroskopik
yöntem oldukça popüler olsa da rotator manflet y›rt›klar›n›n cerrahi
tedavisinde aç›k yöntemi savunan ekoller de mevcuttur. Aç›k yöntemi
savunanlar daha çok uygulama kolayl›¤›, ameliyat süresinin k›sa
oldu¤u, detayl› ekipman gerektirmemesi gibi sebepleri öne sürmektedir.
Günümüzde omuz patolojilerinin tan›s›nda konvansiyonel MRI oldukça
önemli yer tutmaktad›r. Konvansiyonel MRI özellikle rotator manflet
yaralanmalar›n›n tan› ve de¤erlendirilmesinde oldukça duyarl›d›r. SLAP
lezyonun tespiti ise fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri ile
oldukça güçtür.Omuzun izole yaralanmalar› nadir olarak görülür.
Literatürde %80 oran›nda rotator manflet y›rt›¤›n›n ya da SLAP lezyonun
efllik etti¤ini belirten çal›flmalar mevcuttur. Fakat bu iki lezyonun birlikte
bulunma s›kl›¤›n› ve özellikle rotator manflet y›rt›¤›na efllik eden SLAP
lezyonun tespitinin ameliyat öncesi yap›lmas› oldukça güçtür. Radyolojik
de¤erlendirmede tespit edilemeyip rotator manflet onar›m› için
artroskopik tamir uygulanan hastalarda yüksek miktarda ek olarak
tespit edilen SLAP lezyon miktar›ndan dolay› sonuçlar›n aç›k yönteme
göre daha baflar›l› olabilir. Literatürde de bu konu ile ilgili çal›flmalar

mevcuttur. Ameliyat öncesi MRI de¤erlendirmesinde ve aç›k rotator
manflet cerrahisi s›ras›nda tespit edilemeyen SLAP lezyonlar›n ameliyat
sonras› dönemde sonuçlar› kötü yönde etkileyebilecektir. SLAP lezyonlar
rotator manflet yaralanmalar›na önemli oranda efllik edebilmektedir.
Ameliyat öncesi MRI de¤erlendirmesinde tespiti güç olup s›kl›kla
gözden kaçmaktad›r ve artroskopik de¤erlendirmede tespit edilmektedir.
Bu sebeple rotator manflet yaralanmalar› tedavisinde öncelikle
artroskopik tamirin seçilmesi gerekmektedir. Aç›k cerrahi yöntemin,
efllik eden eklem içi patolojiler nedeni ile tek bafl›na kullan›lmamas›,
en az›ndan ameliyat s›ras›nda öncelikle eklem içi patolojilerin
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan tan›sal nitelikte artroskopik de¤erlendirme
yap›lmal›d›r.

Anahtar Kelimeler:�Rotator manflet y›rt›¤›, omuz artroskopisi,
superolateralanteroposterior lezyon
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AKUT AKROM‹YOKLAV‹KULER EKLEM D‹SLOKASYONUNDA
ARTROSKOP‹K TEDAV‹ SONUÇLARI

Kerem Bilsel1, Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mustafa Sungur2,
Mehmet Elmada¤1, Ahmet Can Erdem1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Rize Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Rize
�
AMAÇ: Literatürde akromiyoklavikuler(AK) eklem yaralanmalar›n›n
tedavisi halen tart›flmal› bir konudur. Cerrahi tedavi genellikle Tip 3
ve sonras›ndakiler için uygulanmaktad›r. Aç›k veya artroskopik olarak
birçok teknik ve implant kullan›lmaktad›r. Bunlar›n birbirlerine
üstünlükleri klinik ve biyomekanik olarak halen daha tart›flmal› konular
aras›ndad›r. Akut AK eklem ç›k›¤› tedavisinde tam artroskopik dikifl-
dü¤me (suture-button) fiksasyonunun klinik ve radyolojik sonuçlar›n›
incelemek.
YÖNTEM: Ortalama yafllar› 29,3 (22-40) y›l olan bir tanesi kad›n toplam
12 hasta, ortalama 12,9 (8-18) ay takip süresi ile incelemeye al›nd›.
Travma mekanizmalar› motosiklet ve araç içi trafik kazas›, spor travmas›
ve basit düflmeydi. Yedi hastada tip 3, 2 hastada tip 4 ve di¤er üçünde
ise tip 5 AK eklem yaralanmas› vard›. Yaralanma sonras› ortalama 6,3
(2-20) günde cerrahi tedavi gerçeklefltirildi. Artroskopik fiksasyon,
çal›flma öncesinde pilot kadavra çal›flmas›yla gelifltirilen dikifl-dü¤me
tekni¤i kullan›larak uyguland›. Dört adet portal kullan›larak, özel bir
k›lavuz sistemi yard›m› olmaks›z›n skopi kontrolünde redüksiyon ve
tespit gerçeklefltirildi. Ameliyat sonras› 2 hafta omuz kol ask›s›nda
tutulduktan sonra pasif egzersizlere baflland›. Postoperatif dönemde
fonksiyonel de¤erlendirme için Constant skorlamas›na bak›ld›, radyolojik
redüksiyon de¤erlendirmesi için ise karfl› tarafla karfl›laflt›rmal› olarak
korakoklavikular mesafeler ölçüldü.

BULGULAR: Bir hastada klavikula üzerindeki insizyonda hipertrofik
skar, bir hastada yüzeyel yara enfeksiyonu ve bir hastada peroperatif
korakoid k›r›¤› görüldü. Korakoid k›r›¤› geliflen hastada Bosworth
vidas› ve sütür ankor ile tespite yap›ld›. Tedavi sonras› ortalama
Constant skorlar› 92.5 olup, sa¤lam tarafla karfl›laflt›r›ld›¤›nda a¤r›,
günlük yaflam aktivitesi, hareket aç›kl›¤› ve güç parametreleri aç›s›ndan
anlaml› bir fark görülmedi. Redüksiyon kayb› de¤erlendirildi¤inde,
korakoklavikuler mesafenin sa¤lam taraftan ortalama 2,8 (0-10) mm
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surface in all patients. In one patient improper metallic anchor was
removed with screwdriver during bankart reconstruction revision
surgery. Three metallic anchors were taken off with acutenaculum
after exposing their tip. And one anchor was taken off after exposing
with 6,5 mm mosaicplasty cannula. Defective area was not grafted
because there was out of anterior region of articular surface. There
were chondral lesions on the humeral articular surface where were
corresponding to anchors’ position by motion in four patients.

SONUÇ: Although our study includes a small patients group all anchors
were removed. Intra articular graspers, acutenaculum, metallic anchor
screwdrivers and autologous chondral transfer systems may be used
for removing improperly applied metallic anchors. We consider
improperly applied metallic anchors as an important problem which
must be predicted while arthroscopic surgery preparation.

Anahtar Kelimeler:�Arthroscopy, metallic anchor, bankart
reconstruction
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PR‹MER TRAVMAT‹K ‹LK ÖNE OMUZ ÇIKI⁄INDA UYGULANACAK
TEDAV‹ SEÇ‹M‹NDE ‘‘INSTABILITY SEVERITY INDEX SCORE (ISIS)’’
UN ETK‹NL‹⁄‹

Teoman At›c›1, Nam›k fiahin2, Soner To¤aç1, Recep Karasu2,
Kemal Durak1

1�Uluda¤ üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
2�fievket Y›lmaz E¤itim-Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, Bursa
�
AMAÇ: Primer travmatik ilk öne omuz ç›k›¤›nda uygulanacak tedavi
yöntemi tart›flmal›d›r. Konservatif ya da cerrahi uygulama karar›nda
kriterler net de¤ildir. Bu çal›flmada amac›m›z “instability severity index
score (ISIS)” in travmatik ilk öne omuz ç›k›¤›n›n konservatif ya da
cerrahi tedavisinin seçiminde yol gösterici olup olmad›¤›n›
de¤erlendirmektir.

YÖNTEM: Travmatik ilk öne omuz ç›k›¤› tan›s› ile konservatif tedavi
uygulanan 74 olgu de¤erlendirildi. Tüm olgular minimum 12 ay izlenmifl
olup ilk ç›k›k sonras› izlem süresi ortalama 3,6 y›l(1-9) idi. ‹zlem süresi
içerisinde tekrar ç›k›k geliflen 30 olgu Grup I, tekrar ç›k›k geliflmeyen
44 olgu ise Grup II olarak isimlendirildi. Grup I de 26 erkek (%86,6),
4 bayan (%13,4) hasta olup yafllar› ortalamas› 30,6 y›l (15-75) iken
Grup II de 31 erkek (%70,4), 13 bayan (%29,6) hasta olup yafllar›
ortalamas› 46,9 y›l (14-84) idi. Tüm olgularda ilk ç›k›k sonras› ISIS
puan› hesapland› (Grup I için ISIS (1) ve Grup II için ISIS (2)) ve
de¤erler gruplar aras› istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›. Buna ek olarak
ISIS’te yer alan parametrelerden olan sporla ilgili kriterlerin ç›kar›l›p
yerine cinsiyetin eklendi¤i modifiye ISIS skoru da gruplar aras›nda
karfl›laflt›r›ld› (Grup I için ISIS (a) ve Grup II için ISIS (b)).

BULGULAR: Tüm olgular için ISIS median de¤eri 2 (0-7) olup ISIS
(1) de bu de¤er 3 (0-7) iken ISIS (2) de ise 0 (0-5) olarak tespit edildi.
(p<0.0001) Modifiye ISIS ise tüm olgular için median de¤eri 3 (0-6)
olup ISIS (a) için 4 (1-6) iken ISIS (b) 1 (0-4) olarak bulundu.
(p<0.0001) Multivaryant analizde ise alt parametrelerden sadece laksite

daha fazla oldu¤u ancak bu minimal redüksiyon kay›plar›n›n fonksiyonel
sonuçlar› etkilemedi¤i ve kozmetik sorun yaratmad›¤› görüldü.

SONUÇ: Literatürde halen alt›n standart bir cerrahi tedavi yöntemi
olmayan akut AK eklem ç›k›klar›nda, uygulanan artroskopik tekni¤in
h›zl› rehabilitasyon ve kozmetik kazan›mlar›yla tatminkar klinik ve
radyolojik sonuçlar verdi¤i kan›s›nday›z. Yüksek hasta say›lar›yla
yap›lacak karfl›laflt›rmal› kontrollü prospektif çal›flmalarla sonuçlar›n
daha iyi analiz edilece¤i bir gerçektir.

Anahtar Kelimeler:�Artroskopi, Latarjet, akromioklavikuler ç›k›k, dikifl-
dü¤me
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ARTHROSCOPIC REMOVAL OF INPROPERLY APPLIED METALLIC
ANCHORS WHILE OR AFTER BANKART RECONSTRUCTION

Olcay Güler1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Mehmet ‹flyar1, Selami Çakmak2,
Melih Malkoç1, Mehmet Halis Çerci1, Harun Mutlu3

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
3�Gaziosmanpafla Taksim E¤itim Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Shoulder arthroscopy is used in diagnosis and treatment of
glenohumeral joint pathologies. Soft tissue reconstruction results are
very successful especially trough arthroscopically applied intra artricular
implants. Increased complication rate related with implants those are
used in rotator cuff reconstruction and shoulder stabilization is detected
in parallel with frequent shoulder arthroscopy. Metallic anchors are
frequently used for stabilization while soft tissue reconstruction.
Improperly applied metallic implants related continuing pain, chondral
damage, limited range of motion, and unsuccessful reconstruction
are the most frequent complications (1). In our study we aimed to
find out improperly applied implant related damage and to search
removing technique of these implants while or after arthroscopic
bankart reconstruction. 1-Noud PH, Esch J.Complications of
arthroscopicshouldersurgery. Sports MedArthrosc. 2013 Jun;21(2):89-
96.

YÖNTEM: Five male patients with improperly applied metallic anchor
were included in this study between 2010-2013. Mean age was 30,4
(22 to 42). Arthroscopic bankart reconstruction was performed for
3 and open bankart reconstruction was performed for 2 of patients.
The average surgery time was 5 months (2-8 months). Physical
examination findings were hitch feeling and pain. Improperly applied
metallic implants were diagnosed with X-Ray examination and MR
imaging in 3 and with shoulder arthroscopy in 2 of patients. Shoulder
arthroscopy was performed in beach-chair position with standard
arthroscopy portals. Improperly applied metallic anchors which in
four patients were placed in completed surgery and in one patient
while revision surgery were investigated.

BULGULAR: All improperly applied metallic anchors were removed
with arthroscopy. The metallic anchors were projected from chondral
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AKUT AC EKLEM ÇIKI⁄I TEDAV‹S‹NDE T‹GHTROPE ‹LE ARTROSKOP‹K
STAB‹L‹ZASYONUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI

Taner Günefl1,�Orhan Balta2, Erkal Bilgiç1, Recep Kurnaz3, Murat Aflç›1,
Sezer Astan1

1�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
A.D, Tokat
2�Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
3�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
A.D, Tokat
4�Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari
5�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
A.D, Tokat
6�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
A.D, Tokat
�
AMAÇ: Akromioklavikular eklem ç›k›¤› ortopedi prati¤inde s›k görülen
omuz yaralanmalar›ndan birisidir. Ç›k›¤›n redüksiyonu sonras›nda rijid
tespit sa¤layan implantlar ile ilgili sorunlar mevcuttur. Son y›llarda AC
eklemin dinamik tespitine izin veren sistemler gelifltirilmifltir. Bu
çal›flmada; akut akromiyoklavikuler eklem ç›k›¤› tedavisinde, dinamik
tespit sa¤layan TightRope (Arthrex, Naples, Fl, USA) sistemi ile
uygulanan artroskopik stabilizasyonun klinik ve radyolojik erken
sonuçlar› sunulmaktad›r.

YÖNTEM: Ocak 2012 – Nisan 2013 aras›nda Rockwood tip 3 ve 5 akut
AC eklem ç›k›¤› nedeniyle artroskopik olarak TightRope sistemi ile
tedavi edilen 7 hasta(5 erkek, 2 bayan) retrospektif olarak de¤erlendirildi.
Artroskopi için standart posterior ve anterolateral portaller kullan›ld›.
AC eklemin 2.5 cm medialinden 2 cm’lik vertikal insizyon aç›ld›.
Korakoidin diseksiyonu sonras›nda redüksiyonu takiben TightRope
sistemi artroskopi yard›m› ile uygulanarak AC eklem stabilize edildi.
Tüm hastalar standart postoperatif rehabilitasyon ald›. Takipler 2 ve
3. haftada, 3. ayda ve postop her 6. ayda yap›ld›. Omuzlar klinik olarak
a¤r›, günlük yaflam aktiviteleri,hareket aç›kl›¤› ve güç belirlenerek
de¤erlendirildi. Hastalarda postoperatif 4 hafta boyunca omuz kol
ask›s› kulland›. 3 aya kadar a¤›r yüklü ifl yap›lmas›na izin verilmedi.
Radyolojik olarak korakoklaviküler mesafe sa¤lam taraf ile karfl›laflt›r›ld›.
Klinik olarak hastalar Constant-Murlay sistemi ile de¤erlendirildi.

BULGULAR: Çal›flma grubu ortalama yafl› 37,4(19-65) idi. Ortalama
takip süresi 10,5 ayd›(6-22). 5 hastada tip 5, 2 hastada tip 3 AC eklem
ç›k›¤› vard›. Postoperatif radyolojik kontrollerde AC eklem yerlefliminde
hiçbir hastada redüksiyon kayb› ve redüksiyon hatas› saptanmad›. Son
kontrol grafilerinde karfl› omuz ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda ortalama 1,71
(1-3) mm fark saptand›. Ortalama Constant-Murlay skoru 91,42 idi(84-
100). Hiçbir hastada komplikasyon görülmedi. Tüm hastalar 10-12
haftada a¤r›s›z olarak ifle döndü ve kozmetik ve fonksiyonel sonuçlardan
tatmin olmufllard›.

SONUÇ: Akut akromiyoklavikuler eklem ç›k›¤›n›n dinamik stabilizasyon
sistemi kullan›larak artroskopik tedavisi efektif ve minimal invaziv bir
yöntemdir. Daha az morbidite, k›sa hospitalizasyon, çok iyi kozmetik
sonuçlar, erken rehabilitasyon ve erken ifle dönüfl en önemli
avantajlar›d›r.

Anahtar Kelimeler:�TightRope, AC eklem, Stabilizasyon

hem ISIS hem de modifiye ISIS te istatistiksel olarak anlaml› bulundu.

SONUÇ: Travmatik omuz öne ilk ç›k›klar›nda tekrarlayan ç›k›klar›
önlemek için uygulanacak tedavi seçiminde karar vermede ISIS etkilidir.
Bununla birlikte özellikle sporcu olmayan olgularda uygulanacak
tedavinin karar›nda alt parametreler detayland›r›lmal›d›r. Özellikle erkek
cinsiyetin etkin faktör olaca¤› ön görülse de daha fazla olgunun
de¤erlendirildi¤i ileriye dönük çal›flmalar bu ç›kar›mda yol gösterici
olacakt›r.

Anahtar Kelimeler:�travmatik öne omuz ç›k›¤›, ISIS, konservatif tedavi
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T‹P 3 AKROM‹OKLAV‹KULAR ÇIKIKLARDA ARTROSKOP‹K OLARAK
CERRAH‹ TEDAV‹ YAPILAN OLGULARIMIZ

‹brahim Kaya, Erhan Bayram, Murat Y›lmaz, Samed Ordu,
Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araflt›rm Hastanesi, ‹stanbul
�
AMAÇ: Rockwood tip 3 akromioklavikular (AK) eklem ç›k›klar›n›n
artroskopik Tight Rope sistemle tespit sonuçlar›n›n gözden geçirilmesi.

YÖNTEM: Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i’ nde tan›s› konulan tip 3 AK eklem ç›k›¤› olan 4 hasta
de¤erlendirildi. Ameliyat sonras› 2 hafta omuz kol ask›s› uygulan›p,
aktif omuz hareketlerine baflland›. Olgular›m›z Constant skorlamas›na
göre de¤erlendirildi.

BULGULAR: Opere edilen 4 hastan›n 3’ ü erkek 1’ i kad›nd›. Hastalar›n
3 tanesi sa¤ 1 tanesi sol AK eklem ç›k›¤› nedeniyle opere edildi. 2
hastada etyoloji düflme iken bir hastada trafik kazas› ve bir hastada
arkadafl›yla çarp›flma idi. Ortalama hasta yafl› 35.7 ± 13.6 (da¤›l›m
23-48), ortalama takip süresi 8.5 ± 6.45 (da¤›l›m 3-17) ay, ortalama
Constant Skoru 97.5 ± 2.88 (da¤›l›m 95-100) idi.

SONUÇ: Artroskopik olarak cerrahi tedavi yap›lan olgular›m›zda Constant
skoruna göre baflar›l› sonuçlar elde edilmifltir. Artroskopik Tight Rope
tekni¤inin minimal invaziv olmas›, ameliyat sonras› erken harekete
bafllamaya izin vermesi ve k›sa süreli yat›fl gerektirmesi, aç›k cerrahi
yerine tercih sebebi olabilir.

Anahtar Kelimeler:�Akromioklaviküler Ç›k›k, Artroskopi, TightRope
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ARTROSKOP‹K LATARJET: Ö⁄RENME E⁄R‹S‹ VE ERKEN DÖNEM
SONUÇLARI

Kerem Bilsel1, Mehmet Elmada¤1, Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1,
Mustafa Sungur2, Necdet Demir1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Rize Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, Rize
�
AMAÇ: Korakoid kemik blok ameliyatlar› özellikle kronik, çok fazla
ç›k›k geçirmifl, glenoid veya humeral kemik defektleri olan, yumuflak
doku cerrahisi sonras› nüks etmifl ve genç temas sporcusu hastalarda
oldukça güvenli bir giriflimdir. Bu tip hastalarda artroskopik Bankart
cerrahisi yüksek oranda baflar›s›z olmaktad›r. Bristow veya Latarjet
tekni¤i ile uygulanan aç›k kemik blok ameliyatlar›nda oldukça baflar›l›
sonuçlar elde edilmifl olsa da, son zamanlarda, minimal invazif,
artroskopik ve innovatif bir teknik olan artroskopik Latarjet ameliyat›,
ö¤renme e¤risi uzun olan ancak aç›k Latarjet'in tatminkar sonuçlar›n›
hedefleyen alternatif bir yöntem olarak gelifltirilmifltir. Anterior omuz
instabilitesine efllik eden glenohumeral kemik defektli olgularda,
artroskopik korakoid kemik blok ameliyat› olan artroskopik Latarjet
prosedürünün ö¤renme e¤risi eflli¤inde erken dönem klinik ve
fonksiyonel sonuçlar›n›n analizi.

YÖNTEM: Tekrarlayan omuz ç›k›¤› tan›s› ile artroskopik Latarjet ameliyat›
uygulanan ve ortalama takip süreleri 9,8 (6-16) ay, ortalama yafllar›
27,5 (18-38) y›l olan 13 hastan›n (2 kad›n, 11 erkek) fonksiyonel ve
radyolojik sonuçlar› de¤erlendirildi. Ameliyat öncesi ortalama 11,5 (5-
20) ç›k›k geçirmifl olan hastalar›n etyolojisinde epilepsi(2),
hiperlaksite(5), travmatik nedenler(4) ve artroskopik Bankart ameliyat›
sonras› nüks(2) vard›. Hastalar›n ameliyat öncesi de¤erlendirmesinde
ISIS skorlamas› ve kemik defektleri için 3 planl› ve 3 boyutlu bilgisayarl›
tomografi kullan›ld›. Ö¤renme e¤risi, klinik ve fonksiyonel sonuçlar
ameliyat öncesi ve sonras› Rowe skorlar›, hareket aç›kl›klar›,
komplikasyonlar ve ameliyat sürelerinin karfl›laflt›r›lmas›yla
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Alt› hastada mükemmel, 6 hastada iyi ve bir hastada orta
sonuçlar elde edildi. Ortalama Rowe skorlar› ameliyat öncesi 56,5'dan
ameliyat sonras› 88,8'e anlaml› olarak art›fl gösterdi. Majör komplikasyon
olarak (1/13) bir hastada osteotomi s›ras›nda korakoid k›r›¤› geliflti ve
aç›k tespite dönüldü, minör komplikasyon olarak (2/13) bir hastada
muskulokütan sinirin geçici nöropraksisi ve bir hastada da antibiyoterapi
ile gerileyen yüzeyel yara yeri enfeksiyonu gözlendi. Postoperatif d›fl
rotasyon k›s›tl›l›¤›na bak›ld›¤›nda karfl› tarafa göre ortalama 12.3°'lik
bir eksiklik gözlendi. Ortalama ameliyat süresi 146.1 dakika olup takip
süreleri ile korele edilip ö¤renme e¤risi de¤erlendirildi¤inde anlaml›
bir azalma saptand›.

SONUÇ: Anterior omuz instabilitesine efllik eden glenohumeral kemik
defektli olgularda artroskopik Latarjet prosedürü uzun bir ö¤renme
e¤risi ve ileri düzeyde artroskopik hakimiyet gerektiren, standart
tekrarlanabilen, kompleks bir cerrahi tedavi metotudur. Klinik sonuçlar
de¤erlendirildi¤inde aç›k cerrahiye yak›n umut verici sonuçlar
al›nabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Latarjet, arroskopi, instabilite, kemik kayb›
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HAB‹TÜEL ANTER‹OR OMUZ ÇIKI⁄INA SEKONDER ANTER‹OR
GLENO‹D LABRUM D‹SMORFOLOJ‹S‹NDE ARTROSKOP‹K ANTER‹O
‹NFER‹OR KAPSÜL PL‹KASYONUNU VE KAYDIRMANIN KL‹N‹K
SONUÇLARI

Hakan Çiçek, Hasan Ulafl O¤ur, F›rat Seyfettino¤lu, Ümit Tuhan›o¤lu,
Osman Çilo¤lu
Adana Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, Adana
�
AMAÇ: Özellikle tekrarlayan ve çok say›da anterior omuz ç›k›¤› hikayesi
olan hastalar›n bir k›sm›nda; ilk ç›k›k ile son ç›k›k hikayesi aras›nda
ki zaman periodu da uzun ise anterior glenoid labrum degenere ve
onar›m için yeterli doku materyaline sahip olmayabilir. Bu hastalarda
günlük aktivileri etkileyen a¤r› ve instabite skayetleri olabilmekte. Biz
bu çal›flma ile; Habitüel anterior omuz ç›k›g›na sekonder oluflmufl
anterior glenoid labrum de¤enerasyonu olan hastalarda uygulanan
Artroskopik anterioinferior kapsül kayd›rmas›n›n klinik sonuçlar›n›
sunmak istedik.

YÖNTEM: Çal›flmaya 2008 ile 2012 y›llar› aras›nda habitüel omuz ç›k›¤›
hikayesi olan ve artroskopik inspeksiyon ile anterior glenoid labrum
de¤enerasyonu tespit etti¤imiz ve aç›k cerrahi prosedurü kabul etmeyen
16 hasta dahil edildi. Tüm hastalar omuz masas›nda hipotansif genel
anestezi ile opere edildi. Operasyonlarda ortalama 2.3 (min:2-max:3)
adet 3.5 mm dü¤ümsüz anchor yard›m›yla anterioinferior kapsül
glenioidin kaudal yar›s›na tafl›narak sabitlenerek humerus bafl›na
anterior ve inferiorda destek sa¤land›. Hastalar›n tamam› erkek idi.
Ortalama yafl 33 (min:28-max 65)idi. Hastalar 28.4 (min 24- max 36)
ay takip edildi. Tüm hastalar›n her iki omuzu preoperatif ve postoperatif
olarak; Constant Shoulder Score(CSS) ve Rowe score(RWS)'lar› ile
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Hastalar›n opere edilen omuzlar›n›n preoperatif ortalama
CSS:30.5 (min22-max:79) ve RWS:11.6(min:0-max:80) de¤erleri ile
postoperatif ortalama final de¤erleri CSS:77.6 (min:26-max:84.) ve
RWS:80.5(min:0-max:95)aras›nda istatiksel olarak anlaml› derecede
iyileflme mevcut idi (p<0.005). Hastalar›n 3 'ünde redislokasyon,
2'ünde ise ›l›ml› subluksasyon tespit edildi. Opere edilen omuzlarda
post operatif olarak ortalama 7.18(min:0-max 15) derece difl rotasyon
kayb› mevcut idi. Opere edilen taraf ile di¤er omuzun postoperatif
score'lar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda opere edilen tarafda istatiksel olarak
anlaml› olmayan derecede bir düflüklük mevcut idi (p>0.005)

SONUÇ: ‹hmal edilmifl habitüel omuz ç›k›¤› vakalar›n›n bir k›sm›nda
görülen ileri derecede anterior glenoid de¤enerasyonu varl›¤›nda omuz
stabilitesi için anterio inferior kapsüler kayd›rma tekni¤i ile klinik olarak
tatmin edici sonuçlar al›nmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�Anterior kapsül, De¤enerasyon, Habitüel ç›k›k,
Kayd›rma, Labrum
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ARASINDAN GEÇ‹fi BULGUSUNUN DERECELEND‹R‹LMES‹ KAPSÜLER
GEVfiEKL‹⁄‹N OBJEKT‹F B‹R BULGUSU OLAB‹L‹R M‹?

‹brahim Yanm›fl1, Hüseyih Özkan2, Mustafa Kürklü2, Nuray Can2,
Özgür Uysal3
1�GATA Haydarpafla, ‹stanbul
2�GATA, Ankara
3�100. Y›l Hastanesi, Ankara
�
AMAÇ: Omuz instabilite cerrahisinde baflar›s›zl›¤›n en önemli
nedenlerinden biri kapsüler gevflekli¤in giderilmemesidir. Bu hatan›n
s›kl›kla nedeni ne zaman kapsüler daraltma yap›lmas› gerekti¤i
konusunda objektif krtiterlerin bulunmamas›d›r. Aras›ndan geçifl
bulgusunun mevcut tan›m›yla sensitivitesinin yüksek fakat spesifitesinin
oldukça düflük oldu¤u gösterilmifltir.

YÖNTEM: 350 Omuz artroskopi olgusunda aras›ndan geçifl bulgusunu
derecelendirerek bu derecelendirmenin; travma, ç›k›k, eklem içi bulgular
ve klinik yak›nma ile iliflkisini araflt›rd›k. Aras›ndan geçifl bulgusunu
inferiyor ve posteriyor kapsülün glenoid kenar ile aras›ndaki mesafeyi
de¤erlendirerek derecelendirdik. 1. Derece: Skopun posteriyor giriflten
kolayca inferiyor bofllu¤a inebildi¤i ancak kapsülün inferiyordan kolayca
posteriyora geçifle izin vermedi¤i olgular 2. Derece: ‹nferiyor bofllu¤un
skopun kolayca posteriyora geçifline de izin verdi¤i olgular. Ancak
posteriyor kapsül gleneoid posteriyor ile s›k› iliflkide ve glenoid
posteriyor boynu kapsül taraf›ndan örtülmüfl 3. Derece: ‹kinci dereceye
ek olarak psteriyor kapsülün posteriyor glenoidden ayr›
görüntülenebildi¤i, glenoidin boynunun 360 derece rahatça kapsülden
ayr›lm›fl olarak görüldü¤ü vakalar

BULGULAR: 3. Derece kapsüler gevfleklik olarak s›n›fland›r›lan olgular›n
%98'i instabilite ile iliflkili iken, instabilite d›fl› olgularda 3. derece
kapsüler gevfleklik %1 olarak saptanm›flt›r.

SONUÇ: Aras›ndan geçifl bulgusu önerdi¤imiz kriterler ile
s›n›fland›r›ld›¤›nda, 3. derece gevflekli¤in instabiliteye spesifik bir bulgu
oldu¤unu düflünüyoruz. 3. Derece kapsüler gevfleklik oldu¤unda
kapsülün daralt›lmas› instabilite cerrahisinde sonuçlar üzerinde pozitif
etki edebilir.

Anahtar Kelimeler:�Omuz, ‹nstabilite, Aras›ndan Geçifl Bulgusu

S33

ARTROSKOP‹K TEDAV‹ ED‹LEN ‹ZOLE BANKART LEZYONU ‹LE
KOMB‹NE BANKART VE SLAP LEZYONU OLAN HASTALARIN
PROSPEKT‹F OLARAK KARfiILAfiTIRILMASI

Nuri Ayd›n1, Mustafa Aflansu2, Evrim fiirin3, Okan Tok1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
2�Marmara Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, ‹stanbul
3�Fatih Sultan Mehmet E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
�

115

AMAÇ: Anterior omuz instabilitesi olan hastalarda SLAP lezyonu,
Bankart lezyonlar›na efllik edebilmektedir. Bu çal›flmada, artroskopik
olarak tedavi edilen izole Bankart lezyonu olan hastalar ile Bankart
lezyonuna efllik eden SLAP lezyonu olan hastalar›n fonksiyonel sonuçlar
ve tekrar ç›k›k geliflmesi aç›s›ndan prospektif olarak karfl›laflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

YÖNTEM: 2007 ve 2010 y›llar› aras›nda anterior omuz instabilitesi
nedeniyle artroskopik olarak tedavi edilen 36 hasta (24 erkek, 12 kad›n)
de¤erlendirildi. Çal›flmaya dahil edilen hastalar›n ortalama yafl› 24
(Aral›k: 16-41) iken, ortalama takip süresi 38 ayd›r (Aral›k: 24-60 ay).
Artroskopik prosedürler flezlong pozisyonunda yap›lm›flt›r. Hastalar
iki gruba ayr›lm›flt›r: Bankart lezyonuna SLAP lezyonunun efllik etti¤i
hastalar Grup I (10 hasta), izole Bankart lezyonu olan hastalar ise Grup
II (26 hasta) olarak belirlenmifltir. Postoperatif dönemde tüm hastalara
benzer rehabilitasyon program› uygulanm›flt›r. Hastalar Constant ve
Rowe skorlama sistemleri kullan›larak fonksiyonel sonuçlar ve
redislokasyon aç›s›ndan de¤erlendirilmifltir.

BULGULAR: Hastalar›n hiçbirinde postoperatif cerrahi komplikasyona
rastlanmam›flt›r. Grup I’de bir, Grup II’de ise iki hastada tekrar ç›k›k
geliflimi gözlenmifltir. Postoperatif ortalama Constant skoru Grup I’de
96 (Aral›k: 92-100) iken Grup II’de 94 (Aral›k: 88-100) olarak bulunurken
ortalama Rowe skoru Grup I’de 85 (Aral›k: 35-100) iken Grup II’de 84
(Aral›k: 50-100) olarak belirlenmifltir. Vaka serimizdeki tekrar ç›k›k
oran› literatür ile uyumlu s›n›rlar içerisinde %8,3 olarak bulunmufltur.
Constant ve Rowe skorlar› ve tekrar ç›k›k geliflimi aç›s›ndan iki grup
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark gözlenmemifltir.

SONUÇ: SLAP lezyonu ile birliktelik gösteren Bankart lezyonlar›n›n
artroskopik onar›m› sonras› elde edilen sonuçlar, izole Bankart
lezyonlar›n›n artroskopik tedavi sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir.
Lezyonun daha genifl bir alanda olmas›n›n tamir sonucunu etkilemedi¤i
sonucuna var›lm›flt›r. Bankart lezyonuna SLAP lezyonunun efllik ediyor
olmas›n›n yeterli ve sa¤lam bir onar›m yap›ld›¤› takdirde tekrar ç›k›k
ve fonksiyonel durum aç›s›ndan prognozu etkilemedi¤ini düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:�Bankart lezyonu, SLAP lezyonu, Artroskopik tamir
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COMPARISON OF TWO DIFFERENT MEASUREMENT METHODS TO
DETERMINE GLENOID BONE DEFECTS

Egemen Altan1, Mehmet U¤ur Özbaydar2, Murat Tonbul3, Levent Yalç›n4

1 Assistant Professor, Orthopaedics and Traumatology Department,
Selçuk University Medical Faculty, Konya, Turkey
2 Associate Professor, Orthopaedics and Traumatology Department,
Acibadem University, Istanbul, Turkey
3 Associate Professor, Orthopaedics and Traumatology Department,
Nam›k Kemal University, Tekirdag, Turkey
4 Professor, Orthopaedics and Traumatology Department, Istanbul
Bilim University Medical Faculty, Istanbul, Turkey

AMAÇ: This study compared two different techniques that have been
used to measure the glenoids of patients with recurrent anterior
shoulder dislocation
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YÖNTEM: We analyzed 36 patients who had received arthroscopic
Bankart repair for anterior shoulder instability. Retrospectively, three-
dimensional computed tomography images of both shoulders were
available for these patients. Two measurement methods were compared
to determine the glenoid defects. One of these techniques was based
on linear measurement and previously defined as “glenoid index”.
Other method was based on surface area measurement. Subsequently,
three more diameters and the average values obtained from these
diameters were compared with the surface measurement method.
Pearson’s correlation coefficient (r) was assessed to determine the
relationship.

BULGULAR: There was almost perfect relationship when the defect
area was less than 6% of the inferior glenoid circle (r:0.915,P<0.001)
between measurement methods. This relation decreased and became
a more pronounced difference (r:0.343,P=0.657) when the bone loss
exceeds 14% of the inferior glenoid circle. The highest correlations
with the actual defects are; the average values obtained from four
different diameters (r:0.964,P<0.001) and the 4 o’clock position among
single diameter measurements(r:0.860,P=0,001). In addition, 11
patients had crescent-like defects, demonstrating a relatively low
correlation between the measurement methods (r:0.679,P=0.021).

SONUÇ: Although the best correlation was achieved from average
values obtained from different diameter positions, in practical use,
we should advise to perform a linear measurement to estimate the
glenoid bone loss at the 4 o’clock position to achieve a high correlation
between the measurement techniques.
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H‹PERLAKS‹TES‹ OLAN HASTALARDA KALÇA EKLEM‹ ASETABULAR
D‹SPLAZ‹ ‹NS‹DANSI

Kerem Bilsel1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Mehmet Erdil1, Ali Toprak3,
Tunay Erden1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›,
‹stanbul
2�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
3�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Biyoistatistik Anabilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Global eklem laksitesi olan hastalar genellikle omuz bankart-
slap lezyonu ile baflvurmaktad›r. Omuz flikayetlerinden ba¤›ms›z olarak
kalçada da a¤r› flikayeti beyan eden hastar›m›zda çekilen kalça
radyografileride asetabular örtüm yetersizli¤i tespit edilmesi üzerine
bu hastalarda asetabular displazi insidans›n›n daha fazla oldu¤u
hipotezini gelifltirdik.

YÖNTEM: Kas›m 2010-kas›m 2013 tarihleri aras›nda omuz a¤r›s›
flikayeti ile klini¤imize baflvuran, 18-50 yafl aras› genç, klinik olarak
hiperlaksitesi olan, omuz MR’da slap-bankart lezyonu saptanan ve
çal›flmam›za kat›lmay› kabul eden 26 hastam›z çal›flmam›za dahil edildi.
Omuz eklemi ISIS, Beington skorlamalar› ile birlikte sulcus sign
pozitifli¤i kontrol edildi. Öncesinde omuz MR çekilen tüm hastalara
pelvis AP grafileri çekildi. Nötral pozisyonda çakilen pelvis ap grafide
CEA, AD, AA de¤erleri dijital ortamda ölçüldü.

116

BULGULAR: Çal›flmam›za dahil edilen hastalar›n 6’s› bayan, 20’si
erkekti. Yafl ortalamas› 26+8,03 (13-39) olarak bulundu. Hastalar›n
ortalama Beighton skorlarlamas› 3,5+2,59(1-9) olarak tespit edildi.
Beighton kriterlerine göre hastalar›m›zda orta derecede hipermobilite
oran› %15,38, ileri derece hipermobilite oran› ise %42,3 olarak tespit
edildi. Pelvis AP grafilerinde ölçülen ortalama CE de¤eri sa¤ kalça için
31,5+4,95 (22,2-43,9), sol kalça için 32,1+5,36 (21,3-41,5) derece
olarak tespit edildi. AD de¤eri sa¤ kalça için 10,39+2,41 (6,16-14,9),
sol kalça için 10,43+2,74 (5,3-15,3) mm olarak saptand›. CE aç›s›n›n
22,6 derecenin alt›nda olmas› asetabular displazi kriteri oldu¤unda
hasta grubumuzdaki displazi oran› sa¤ kalça için %3,84, sol kalça için
%3,84, tüm hastalar içinse yine %3,84 olarak tespit edildi (1 hasta).
AA’nin 42,2 derece üzerinde oluflu kriter olarak al›nd›¤›nda ise displazi
oranlar› sa¤ kalça için %30,76, sol kalça için %38,46, tüm hastalar
içinse %57,69 olarak tespit edildi. AD’in 9 mm alt›nda oldu¤u durumlar
displazi olarak kabul edildi¤inde displazi oranlar› sa¤ kalça için %30,76,
sol kalça için %38,46, tüm hastalar içinse %42,3 olarak tespit edildi.
Bu de¤erlerden herhangi birine göre displazisi olan hasta oran› %88,46
iken, her üç kriteri birden sa¤layan hasta yoktu. Daha önce Aktafl ve
arkadafllar›n›n çal›flmas›nda tespit edilen ortalama de¤erlerle
k›yasland›¤›nda hasta grubumuzun CE ve AA ortalamas› anlaml› olarak
farkl› bulundu. Aktafl ve ark ortalama CE aç›s›n› 33,7+6,3 olarak tespit
etmiflken bizim hasta grubumuzda 31,86+5,12 olarak tespit ettik.
Benzer flekilde bahse konu çal›flmada ortalama AA de¤eri 35,6 iken
bizim grubumuzda bu de¤er 40,84+3,28’di. Hasta grubumuzdaki bu
de¤erler toplum ortalamas›na göre One-sample T test ile %5 anlaml›l›k
düzeyi esas al›narak k›yasland›¤›nda CE de¤erinin anlaml› flekilde daha
düflük (p=0,009) ve AA de¤erinin anlaml› ölçüde daha büyük (p<0,001)
oldu¤unu saptad›k. Önceki çal›flmada AD de¤eri için toplum ortalamas›
verilmedi¤inden k›yaslama yap›lamad›.

SONUÇ: Asetabular displazi prevelans› toplumlara göre farkl›l›k
gösterebilmektedir. Genel olarak asetabular displazi tan›s›nda s›k
kullan›lan parametreler CEA, AD ve AA d›r. Aktas ve ark.çal›flmas›nda
Türk toplumunda asetabular displazi için eflik CE de¤eri 22,6 ve AA
de¤eri 42,2 derece olarak bulunmufltur. Bu de¤erler esas al›nd›¤›nda
türk toplumunda asetabular displazi s›kl›¤› %2,4 olarak belirtilmifltir.
Goker ve ark.taraf›ndan yap›lan di¤er bir çal›flmada da AD<9 mm
olarak kabul edildi¤inde displazi prevelans› sa¤ ve sol kalça için s›ras›yla
%4,3 ve %1,1 olarak bulunmufltur. Bu kriterlere göre hiperlaksitesi
olan hastalarda displazi s›kl›¤›n›n daha fazla oldu¤unu düflünmekteyiz.
Bu konuda kontrol grubunu da içeren daha kapsaml› çal›flmalar konuyu
daha çok ayd›nlatmaya yard›mc› olacakt›r.

Anahtar Kelimeler:�Hiperlaksite, Omuz, Kalça, Asetabular displazi
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T‹PIII AKUT AKROM‹YOKLAV‹KÜLER EKLEM ÇIKIKLARINDA
PERKÜTAN Ç‹FT DÜ⁄ME TESP‹T YÖNTEM‹ ‹LE TEDAV‹S‹

Mehmet Ali Acar1, Fatih Durgut1, Ömer Faruk Erkoçak1, Ali Güleç1,
Güney Y›lmaz1, Mehmet Elmada¤2

1�Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Konya
2�Bezmi Alem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
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AMAÇ: Bu çal›flman›n amac›, Akut akromiyoklaviküler(AC) eklem
ç›k›klar›nda perkütan çift dü¤me tekni¤i kullan›larak tedavi edilen
hastalar›n fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar›n› de¤erlendirmektir.

YÖNTEM: fiubat 2012- Nisan 2013 tarihleri aras›nda akut tip III AC
eklem ç›k›¤› tan›s› ile perkütan çift-dü¤me tespit yöntemi ile ameliyat
edilen 13 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar›n radyolojik
de¤erlendirilmesinde son kontrolde çekilen ön arka grafide etkilen
taraftaki korakoklavikular (KK) mesafe ile sa¤lam taraf aras›ndaki
mesafeler karfl›laflt›r›ld›. Fonksiyonel de¤erlendirmede Constant, DASH
ve VAS skorlar› kullan›ld›.

BULGULAR: Çal›flmaya al›nan onüç hastan›n 12 si erkek, 1 i kad›n ve
ortalama yafllar› 43.4 y›ld› (aral›k:22-60 y›l). Hastalar›n ortalama takip
süreleri 9.5 ayd› (aral›k: 6-24 ay). Ameliyat edilen taraftaki KK mesafe
ortalama 10.1(aral›k8-12) karfl› tarafla karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatiksel
olarak fark yoktu. Preoperatif Constant skorlar› ortalama 30.3’den
(aral›k 18-42) son kontrolde 84.4’e (aral›k 70-90) yükseldi. Preoperatif
DASH skorlar› ortalama 14.1’ den (aral›k:11-28) son kontrolde 0.4’e
(aral›k 0-3) indi. Preoperatif VAS skorlar› ortalama 6.0’ dan (aral›k5-
8) son kontrolde 0.6’ ya (aral›k0-3) indi.

SONUÇ: Akut Tip III AC eklem ç›k›klar›nda perkütan çift dü¤me tespit
yöntemi artroskopik ve aç›k yöntemlere alternatif olabilecek güvenli,
pratik ve etkili bir tespit yöntemidir.
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EKLEM ‹Ç‹ HUMERUS D‹STAL UÇ KIRIKLARINDA PARALEL
PLAKLAMA ‹LE ORTOGONAL PLAKLAMANIN B‹YOMEKAN‹K OLARAK
KARfiILAfiTIRILMASI

Onur Tunal›1, Mehmet Kap›c›o¤lu1, Ali Erflen1, Ata Can Atalar1,
Mehmet Demirhan2

1�‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Koç Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Eklem içi humerus distal uç k›r›klar›nda fonksiyonel sonuç
elde etmek için anatomik redüksiyon ve stabil osteosentezin sa¤lanmas›
ve erken hareket bafllanmas› gerekmektedir. Tespit yöntemi olarak çift
plak uygulanmas› alt›n standart olarak kabul edilmifltir. Ancak yap›lan
çal›flmalarda hangi tür plaklaman›n daha üstün oldu¤u halen
tart›flmal›d›r. Bu çal›flman›n amac› eklem içi distal humerus k›r›klar›nda
paralel plaklama ile ortogonal plaklaman›n biomekanik özelliklerini
karfl›laflt›rmakt›r.

YÖNTEM: Metafizyel defekti bulunan T tipi suprakondiler k›r›k (AO13-
C2), 24 adet yapay humerus modelinde (3. Jenerasyon) oluflturuldu.
Acumed dirsek plaklama sistemi kullan›larak paralel plaklama ve
ortogonal plaklama olmak üzere iki grup oluflturuldu. Her iki grup için
s›ras›yla rijidite de¤erleri (aksiyel, varus, valgus, fleksiyon, ekstansiyon
yüklenmesinde), ekstansiyonda siklik yüklenme sonucu plastik
deformasyon miktar› ve ekstansiyonda k›r›lma de¤erleri hesapland›.
Her iki grubun k›r›lma testlerindeki k›r›lma mekanizmalar› kaydedildi.
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BULGULAR: Her iki grupta bütün yönlerde bulunan rijidite de¤erleri
aras›nda anlaml› bir fark saptanmad› (ANOVA p>0,05). Ancak aksiyel
yüklenmede rijidite de¤erleri paralel plaklama grubunda (2354,8 N/mm
- 1754,4 N/mm), ekstansiyonda yüklenmede ortogonal plaklama
grubunda (1163,9 N/mm - 899,2 N/mm) daha yüksek de¤erlerde
saptand›. Ekstansiyonda siklik yüklenme sonucu plastik deformasyon
(0,49 mm – 0,36 mm) ve k›r›lma de¤erlerinde de( 355,1 N – 370,1
N) her iki grup aras›nda istatiksel olarak anlaml› bir fark bulunmad›.
K›r›lma testinde ortogonal plaklama sisteminde ço¤unlukla plak
proksimalinden humerus k›r›¤› geliflirken, paralel plaklama sisteminde
a¤›rl›kl› olarak vida kemik yüzeyinde yetmezlik geliflti.

SONUÇ: Bu çal›flma sonucunda suprakondiler humerus k›r›klar›nda
her iki plaklama sistemininde biyomekanik olarak birbirine üstünlü¤ü
olmad›¤› saptand›. Suprakondiler humerus k›r›klar›nda plaklama sistemi
tercihinin k›r›¤›n tipine ve cerrah›n tecrübesine göre yap›lmas› uygundur.

Anahtar Kelimeler:�Suprakondiler, Paralel, Ortogonal, Biomekanik
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NÖROLOJ‹K DEF‹S‹TS‹Z HUMERUS D‹STAL D‹AF‹Z-METAF‹Z
CERRAH‹S‹ OLAB‹L‹RM‹? ? ANTER‹OR YAKLAfiIM VE PER‹FER‹K
S‹N‹R ST‹MÜLATÖRÜ

Murat Gülçek, Muhammet Cünety Günay, Ahmet Özgür Y›ld›r›m,
Özdamar Fuad Öken, Mehmet Karkuyu, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, A Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Humerus diafiz k›r›klar› tüm k›r›klar›n %1-3’ ünü, humerus
k›r›klar›n›n %20’sini oluflturur. Bu k›r›klar konservatif veya cerrahi
olarak tedavi edilebilirler. Humerus diafiz k›r›klar›n›n cerrahi tedavisi
sonras› iatrojenik radial sinir (özellikle metafiz –diafiz birleflim
bölgesinde) paralizisi nadir bir durum de¤ildir. Literatürde yaklafl›k
%10 oran›nda bildirilmifltir. Bu çal›flmadaki amac›m›z, anterior yaklafl›m
ve periferik sinir stimülatörü kulland›¤›m›z hastalarda iatrojenik sinir
yaralanma oran›m›z› araflt›rmakt›r.

YÖNTEM: Klini¤imizde may›s 2008-may›s 2011 aras›nda AO
s›n›flamas›na göre A ve B tipi, primer nörolojik defisiti olmayan, kapal›,
ek travmas› olmayan, diafiz veya distal humerus metafiz k›r›¤› sebebiyle
anterior yaklafl›mla aç›k redüksiyon ve plak vida ile osteosentez yap›lan
22 hasta çal›flmaya dahil edildi. 6 hasta 1/3cisim ve metafiz bileflkesinde
görülen pseudoartroz nedeniyle opere edildi. Yaklafl›mda biseps
tendonu lateral kenar› boyunca insizyon yap›ld›. M.Biseps, M.Brakhialis
ve M.Brakhioradialis tespit edildi. M.brakialis ve m.brakioradialis
aras›ndan periferik sinir stimülatörü ile girilerek sinirin yeri saptand›.
Brakial split olarak kemi¤e ulafl›ld›. Hastalar 18-84 yafl aras›nda idi,
14’ü erkek, 8’i bayan idi, 14 sa¤, 8 sol kolu ameliyat edildi. Post
operatif dönemde üst ekstremite nörolojik muayenesi tekrarland›.

BULGULAR: Bu 22 hastan›n hepsi LC-DCP plak kullan›larak tedavi
edildi. K›r›klarda anterior yaklafl›m uyguland› ve plak diafizden metafiz
distaline kadar anterior kortekse yerlefltirildi. K›r›klar›n 15’i orta 1/3’te
ve 7’si distal 1/3’te idi. hastalara kullan›lan plak boyu ortalama 16 cm
dir. Hastalar›n hiçbirinde postop dönemde ve takiplerde radial sinir
paralizisi saptanmad›.
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SONUÇ: Humerus cisim k›r›klar›n›n cerrahisinde anterior yaklafl›mla
beraber, periferik sinir stimülatörü kullan›m› radial sinir paralizisi
oran›n› düflürmüfltür. Özellikle distal diafiz- metafiz bölgesi, sinir
diseksiyonu ve ekartasyon nedeni ile oluflan radial sinirde geçici yada
kal›c› iatrojenik hasarlar görülebilir. Bu seride hiç nörolojik defisite
rastlamad›k. Çal›flman›n popülasyonun küçük olmas› ve baflka
endikasyonlarlada kulan›lmam›fl olmas› en önemli s›n›rlanma nedenidir.
Ancak bu yöntem kombinasyonu cerraha iatrojenik yaralanma ve adli
yükümlülük riski taflyan bu hastalarda cerraha alternatif bir seçenek
sunar.
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ÇOCUK ‹NTERKOND‹LER KIRIKLI SUPRAKOND‹LER HUMERUS
KIRIKLARININ KAPALI REDÜKS‹YON VE PERKÜTAN F‹KSASYONU

‹hsan Akan, Hasan Karap›nar, Tayfun Bacaks›z, Ali Reiso¤lu,
Haluk A¤ufl
Tepecik E¤itim Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹zmir
�
AMAÇ: ‹nterkondiler k›r›kl› humerus suprakondiler k›r›klar› çocuk yafl
grubunda nadir görülmektedir. Bu konuyla ilgili literatür bilgisi az
olmakla beraber tedavi yöntemi olarak konservatif tedavi, aç›k redüksiyon
ve fiksasyon, kapal› redüksiyon ve perkütan fiksasyon önerilmektedir.
Klini¤imizde 2011- 2013 y›llar› aras›nda çocuklarda interkondiler k›r›kl›
humerus suprakondiler k›r›¤› ile baflvuran 8 hastaya uygulad›¤›m›z
kapal› redüksiyon ve perkütan tespit yönteminin etkinli¤ini retrospektif
olarak de¤erlendirdik

YÖNTEM: Hastalar›n 3’ ü k›z, 5’ i erkek olmak üzere toplam 8 hastay›
retrospektif olarak de¤erlendirdik. Ortalama yafl 5,3 y›l (1- 13 y›l) idi.
Gartland s›n›flamas›na göre k›r›klar›n tümü ekstansiyon tip 3
suprakondiler k›r›kt›. Bu hastalar k›r›k flekline göre s›n›fland›r›ld› ( tip
a: medial kondile yak›n Y tipi k›r›k, tip b: interkondiler T tipi k›r›k, tip
c: lateral kondile yak›n Y tipi k›r›k). Bu s›n›flamaya göre 4 hastada tip
b, 4 hastada tip c k›r›k mevcuttu . Hastalar›n tümüne ilk 24 saat içinde
cerrahi uyguland›. Tüm tip b k›r›klarda, önce skopi eflli¤inde redüksiyon
klembi (cilt üzerinden) kullanarak interkondiler k›r›¤›n kapal› redüksiyonu
sa¤land›. Takiben eklem yüzüne paralel transvers k teli gönderilerek
interkondiler k›r›k tespit edildi. Böylece k›r›k, klasik suprakondiler k›r›k
haline getirildi ve medial ve lateralden çapraz birer adet k teli ile tespit
edildi. Tip c k›r›klarda ise interkondiler parçalar ayn› yöntemle redükte
edilip medial ve lateralden çapraz k telleri ile tespit edildi. Eklemde 2
mm' ye kadar basamaklanma kabul kriterlerimiz içerisindeydi. Hastalara
takiplerinde 4 hafta uzun kol atel uygulanmas›n› takiben atel ç›kart›l›p
pasif egzersizlere baflland›. 5. Haftan›n sonunda k telleri ç›kart›l›p
hastalar fizyoterapiste yönlendirildi.

BULGULAR: Hastalar baumann aç›s›, tafl›ma aç›s›, humeroulnar aç›
ve eklem hareket aç›kl›¤› ile de¤erlendirildi. Ortalama takip süresi
17,25 ay (6- 34 ay) idi. Tüm hastalarda k›r›k kaynamas› baflar›yla
sa¤land›. Fonksiyonel sonuçlar Mitchell- Adams s›n›flamas›na göre
mükemmel, iyi, orta ve kötü olarak s›n›fland›r›ld›. Bu s›n›flamaya göre
5 hastada mükemmel, 3 hastada iyi sonuç elde edildi. Pin dibi
enfeksiyonu, eklem sertli¤i, varus veya valgus deformitesi gibi
komplikasyonlar görülmedi. 1 hastada geçici ulnar nöropraksi geliflti.
6. ay takiplerinde ulnar sinir muayenesi ola¤and› ve herhangi bir sekel
kalmad›.

SONUÇ: Çocuk yafl grubunda görülen interkondiler k›r›kl› humerus
suprakondiler k›r›klar›nda kapal› redüksiyonu takiben k teli ile tespit
yöntemi alternatif bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:�çocuk k›r›klar›, interkondiler k›r›klar, suprakondiler
k›r›klar, kapal› redüksiyon, perkütan fiksasyon
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PARÇALI RAD‹US BAfiI KIRIKLARINDA T‹TANYUM PROTEZ
UYGULAMALARIMIZ

Mustafa Kürklü1,�Nuray Can2, Selim Türkkan1, Yalç›n Külahç›1,
Arsen Arsenishvili2, Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim
Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Yetiflkinlerdeki tüm k›r›klar›n yaklafl›k % 1.7-5.4’ünü, dirsek
bölgesinin k›r›klar›n›n ise yaklafl›k %33’ünü radius bafl› k›r›klar›
oluflturmaktad›r. Çok parçal› ve tamir edilemeyen Mason Tip 3-4 k›r›klar
genellikle radius bafl› protezi ile rekonstrükte edilmektedir. Çal›flmam›zda
parçal› radius bafl› k›r›¤› nedeniyle radius bafl› protezi uygulanan
hastalarda elde edilen fonksiyonel sonuçlar de¤erlendirildi.

YÖNTEM: 2007-2012 y›llar› aras›nda parçal› radius bafl› k›r›¤› nedeni
ile titanyum radius bafl› protezi uygulanan yafl ortalamas› 34 (25-42)
olan 6 erkek hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalar ortalama 31 ay (13-
58) süreyle takip edildi. K›r›klar›n tamam› aç›k el üzerine düflme sonras›
oluflan k›r›klard›. Mason s›n›flamas›na göre k›r›klar›n 5’i Tip 3, 1’i Tip
4 k›r›kt›. K›r›klar›n tümü kapal› k›r›kt›. Hastalar›n 4’ü travmadan sonra
ortalama 5 gün içerisinde ameliyat edilirken; geç dönemde müracaat
eden 2 hastan›n biri travmadan 1.5 ay sonra, di¤eri 2.5 ay sonra
ameliyat edildi. Tüm hastalar süpin pozisyonda yat›r›ld› ve lateral
Kocher yaklafl›m› kullan›ld›. Ameliyat sonras› sadece radius bafl› protezi
uygulanan 5 hastaya bir hafta süreyle 90 derece fleksiyonda ve tam
süpinasyonda alç› tespiti yap›larak sonras›nda erken hareket verildi.
Geç dönemde opere edilen, beraberinde lateral ulnar kollateral ligament
rekonstrüksiyonu uygulanan Mason Tip 4 olguda 3 hafta süreyle tam
pronasyonda ve 90 derece fleksiyonda olacak flekilde alç› tespiti
uyguland›. Ameliyat sonras› hemen izometrik egzersizlere baflland›.
Sonras›nda 3 hafta süre ile fleksiyon ve ekstansiyona izin verip varus-
valgusu engelleyen breys uyguland›. 6 hafta sonunda breys uygulamas›
sonland›r›ld›. Tam aktiviteye dönüfle tüm hastalarda 3 ay sonra izin
verildi. Fonksiyonel sonuçlar Mayo Dirsek Performans Skoru ile
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Ameliyat sonras› hastalar›n ortalama dirsek hareket aç›kl›¤›
108.3 derece (55-135) idi. Ortalama dirsek rotasyonu 134.1 derece
(80-170) idi. Ortalama dirsek fleksiyonu 124.1 (100-140 ), ekstansiyon
kayb› 15.8 (0-45 ), süpinasyonu 59.1 (10-85 ), pronasyonu 75 (50-
85 ) derece idi. Mayo Dirsek Performans Skoru ortalama 80.8 (45-
100) idi. 4 hastada mükemmel, 2 hastada kötü sonuç elde edildi.
Fleksiyon ekstansiyon ark›nda ve toplam dirsek rotasyonunda 100
derecenin alt›ndaki hareket aç›kl›klar› eklem sertli¤i olarak
de¤erlendirildi¤inde 2 hastada dirsek ekleminde sertlik saptand›. Bu
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2 hasta Mayo Dirsek Performans Skoruna göre kötü sonuç al›nan,
geç dönemde opere edilen hastalard›. Hiçbir hastada instabilite,
implantta gevfleme, heterotopik ossifikasyon, enfeksiyon, nörovasküler
komplikasyon, dejeneratif de¤ifliklikler saptanmad›.

SONUÇ: Parçal› radius bafl› k›r›klar›n›n erken dönemde titanyum protez
ile rekonstrüksiyonu sonras› memnun edici klinik ve fonksiyonel
sonuçlar elde edilirken, geç dönemde yap›lan rekonstrüksiyonlarda
baflar›l› sonuç elde edilememifltir.

Anahtar Kelimeler:�radius, bafl›, protezi
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TERR‹BLE TR‹AD' TA KORONO‹D KIRI⁄ININ RETROGRAD V‹DA ‹LE
F‹KSASYONUNUN SONUÇLARI

Çetin Ifl›k, Ahmet F›rat, Osman Tecimel, Safa Gürsoy, Ali fiahin,
Murat Bozkurt
Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hast. Ortopedi Ve Travmatoloji
Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Dirsek eklemi ç›k›¤›na, radius bafl› ve ulna koronoid k›r›¤›n›n
efllik etti¤i kombine yaralanmalar terrible triad yaralanmas› olarak
isimlendirilir. Bu çal›flmada, terrible triad yaralanmas›ndaki koronoid
k›r›¤›n›n retrograd vida fiksasyonu ile tedavisinin sonuçlar›n› göstermeyi
amaçlad›k.

YÖNTEM: 2008-2012 y›llar› aras›nda klini¤imizde Terrible Triad
yaralanmas› tan›s› ile opere edilip, koronoid k›r›¤› retrograd vida ile
fikse edilen 8 olgu de¤erlendirildi. Bu hastalar›n 6’s› erkek, 2’si kad›nd›.
Ortalama yafl 44.2 (21-62)idi. Koronid k›r›klar›n›n Regan and Morrey
s›n›flamas›na göre 6’s› Tip 3, 2’si Tip 2 idi. Tüm hastalar dirsek
lateralinden yap›lan tek bir insizyon ile opere edildi. Hastalarda s›ras›
ile Koronoid k›r›¤›, radius bafl› k›r›¤› ve lateral ligaman kompleksi tamir
edildi. Koronoid k›r›¤› için anteriordan redüksiyon sa¤lan›p, perkutan
olarak ulna dorsalinden k›r›k boyutuna göre retrograd olarak 3 olguda
1 adet 4,5 mm; 5 olguda ise 2 adet 3,5 mm kanüle vida kullan›ld›.
Hastalar›n 4’ünde radius bafl› k›r›¤› için mini ve mikro kanüle vida;
di¤er 4’ünde ise anatomik radius bafl› pla¤› tercih edildi. Tüm hastalar›n
Lateral ligaman kompleksi kemik tünel tekni¤i ile tamir edildi. Tedavi
etkinli¤i Mayo dirsek performans skorlamas› ile de¤erlendirildi.

BULGULAR: Hastalar›n ortalama takip süresi 25,25(8-50) ayd›.
Nörovaskuler komplikasyon ile karfl›lafl›lmad›. Hiçbir hastada koronoid
fiksasyonunda kay›p görülmedi. Eklem hareket aç›kl›¤› egzersizlerine
postoperatif 1. haftada baflland›. K›r›klar›n tamam›n›n kaynad›¤› görüldü
ve ortalama kaynama süresi 4(3-6) ay olarak belirlendi. Hastalar›n son
kontrollerinde dirsek fleksiyon-ekstansiyon ortalama aktif eklem hareket
aç›kl›¤› 108,2(70-130) derece olarak ölçüldü. 2 hastada 30 derecenin
alt›nda fleksiyon kontraktürü saptand›. Hastalar›n ortalama Mayo dirsek
performans skoru 87.5 (70-100) olarak hesapland›.

SONUÇ: Terrible triad’ ta koronoid k›r›klar›n›n tespitinde uygulad›¤›m›z
retrograd vida tekni¤i ile yeterli bir stabilizayon elde ettik. Bu teknik
ile cerrahi tedavide lateral insizyon d›fl›nda ek bir insizyon yapma
gere¤i duymad›k.

Anahtar Kelimeler:�Dirsek eklemi, Ç›k›klar, Ulna k›r›klar›
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MASON T‹P 2 RAD‹US BAfiI KIRIKLARINDA V‹DA ‹LE OSTEOSENTEZ
SONUÇLARIMIZ

Murat Demiro¤lu, Kahraman Öztürk, Mehmet Baydar,
Ömer Faruk Kümbülo¤lu, Ayfle fiencan, Serkan Aykut
Metin Sabanc› Baltaliman› Kemik Hastal›klar› E. A. H. El Cerrahisi
Klini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Dirsek çevresinde en s›k radius bafl› k›r›¤› görülür. Mason tip2
radius bafl› k›r›¤› sebebi ile vida osteosentezi uygulanan olgular›n
sonuçlar› de¤erlendirildi.

YÖNTEM: Bu çal›flmada Mason tip 2 radius bafl› k›r›¤› sebebi ile 21
olgunun radius bafl› k›r›¤›na Acutrak (Acumed) kanüllü bafls›z
kompresyon vidas› ile osteosentez uyguland›. Hastalara ameliyat
sonras› tespit yap›lmadan eklem hareket aç›kl›¤› egzersizlerine baflland›.
Hastalar›n de¤erlendirilmesinde, h›zl› DASH, Mayo dirsek skoru,
instabilite ve radyolojik olarak kaynama ile radyokapitellar eklemde
artritik de¤iflikliklere bak›ld›.

BULGULAR: Ortalama takip süresi 9 ay (2-18 ay). H›zl› DASH skoru
ortalama 6.56, Mayo dirsek skoru 95.47, Jamar dinamometre ile
kontrol edilen kavrama gücü di¤er tarafla k›yasland›¤›nda 2 kilogram
kuvvet fark› tespit edildi. Bir hasta d›fl›nda tüm hastalarda 100 derecenin
üstünde fleksiyon ekstansiyon ark› sa¤land›. Yirmi hastada supinasyon
ve pronasyon tam iken bir hastada supinasyon ve pronasyon toplamda
50 derece idi. Tüm hastalarda kaynama saptand›. Radyokapitellar artrit
ve sinostoz geliflimi görülmedi.

SONUÇ: Mason tip 2 radius bafl› k›r›klar›nda erken hareket bafllamak
amac›yla aç›k redüksiyon ve vida ile osteosentez yap›lan olgularda
baflar›l› sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Dirsek, Radius Bafl› k›r›¤›, Aç›k Redüksiyon ‹nternal
Tespit
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ER‹fiK‹N KAP‹TELLUM KIRIKLARINDA CERRAH‹ TADAV‹ SONRASI
FONKS‹YONEL SONUÇLAR KIRI⁄IN T‹P‹ ‹LE ‹L‹fiK‹L‹ M‹D‹R?

Yavuz Akal›n, Alpaslan Öztürk, Yüksel Özkan, Nazan Çevik,
Ahmet Murat Aksakal, Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu
fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa
�
AMAÇ: Bu çal›flman›n amac› klini¤imizde tedavi olmufl eriflkin
hastalardaki kapitellum k›r›klar›n›n aç›k redüksiyon ve internal fiksasyon
ile tedavisi sonucu elde edilen klinik ve radyolojik bulgular ile fonksiyonel
sonuçlar üzerine etki eden faktörlerin de¤erlendirilmesidir.

YÖNTEM: Çal›flmam›z 2008 – 2013 y›llar› aras›nda klini¤imize baflvuran
ve cerrahi tedavi sonras› takip edilen 7’si erkek, 4’ü kad›n toplam 11
hastadan oluflmaktad›r. Hastalar›n yafl ortalamas› 37.5 olup çal›flmaya
al›nan hastalar›n k›r›k tipleri McKee modifikasyonlu Bryan ve Morrey
s›n›fland›rmas›na göre belirlenmifltir.
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BULGULAR: Hastalar ortalama takip süresi 18(7-55) ay olup, klinik
olarak Mayo Dirsek Performans indeks skorlamas›na göre 100 puan
üzerinden de¤erlendirdi¤imizde hastalar›m›z›n 5’i 100 (mükemmel),
6’s›n›n 85 puan (iyi) ald›¤› tespit edildi. Tip 4 olan 2 hastam›z ve tip
2 olan 1 hastam›z›n eklem aç›kl›¤› tam, tip 1 olan 2 hastam›z›n ise
eklem hareketlerinde k›s›tl›l›klar vard›. Hastalar›m›zda kullan›lan tespit
materyallerinin ç›kart›lmas›n› gerektirecek flikayet ve komplikasyonlar
olmad›. 5 hastam›zda heterotopik ossifikasyon, 5 hastam›zda eklemde
dejeneratif de¤ifliklikler izlendi, hiçbir hastada avasküler nekroz ve
kaynamama izlenmedi. Hastalar›n opere edilen taraf ile sa¤lam taraflar›
karfl›laflt›r›ld›¤›nda tafl›ma aç›lar›n›n ortalama 5.3˚(1.1˚-12.0˚) derece
art›fl gösterdi¤i izlendi. Eklem haraket aç›kl›¤› de¤erlendirildi¤inde
fleksiyon-ekstansiyon aç›kl›¤› ortalama 132.7˚ (85˚-145˚) derece ölçüldü,
yaln›zca bir hastada 10˚ derece pronasyon k›s›tl›l›¤› oldu¤u görüldü.

SONUÇ: Çal›flmam›zda eklem hareket k›s›tl›l›¤›n›n; eklem dejenerasyonu
ve k›r›k tipi kadar eklemde görülen heterotopik ossifikasyona da ba¤l›
oldu¤unu tespit ettik. 7 hastam›zda eklem hareket aç›kl›¤›nda k›s›tl›l›k
tespit edilmifl olup, bu hastalar›n 5'inde heterotopik ossifikasyon
oldu¤u görüldü. Özellikle eklemin anterior ve posteriorunda görülen
heterotopik ossifikasyonun eklem hareketini daha çok etkiledi¤ini
gözlemledik. Hareket aç›kl›¤› tam olan hiçbir hastada heterotopik
ossifikasyona ve dejeneratif de¤iflikliklere rastlamand›. Hareket k›s›tl›l›¤›
olan hastalar›n k›r›k tiplerine bakt›¤›m›z zaman bunlardan 2 hastan›n
tip 1, 5 hastan›n tip 3 oldu¤u görüldü. Tip 4 olan 2 hasta, tip 2 olan
1 hasta, tip 1 olan 1 hastan›n ise eklem haraket aç›kl›klar› tam olarak
de¤erlendirldi. Bu bulgular ile kapitellum k›r›klar›nda fonksiyonel
sonuçlar› etkileyen faktörler k›r›k tipinden ziyade tedavi sonras›
görülebilen eklem dejenerasyonu ve belki de daha önemlisi heterotopik
ossifikasyon olabilir. Bu k›r›klarda eklem dejenerasyonunu ve heterotopik
ossifikasyonu önleyici ya da azalt›c› tedavilerin olas› fonksiyonel
sonuçlar›n› etkileyebilece¤i kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler:�Kapitellum k›r›klar›, distal humerus k›r›klar›,
heterotopik ossifikasyon
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OLEKRANON KIRIKLARININ OLEKRANON PLA⁄‹ ‹LE CERRAH‹ TEDAV‹
SONUÇLARI

Teoman At›c›, Arma¤an Can Ulusalo¤lu, Fatih Burgucu,
Hüseyin Tufan Kaleli
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
�
AMAÇ: Çal›flmam›zda eklem içi k›r›k olan olekranon k›r›klar›n›n cerrahi
tedavisinde olekranon pla¤› ile k›r›k tespiti uygulad›¤›m›z olgular›n
klinik ve fonksiyonel sonuçlar› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

YÖNTEM: Yafl ortalamas› 43.2 y›l (16-73) olan 9’u bayan (%56) 7’si
erkek (%44) toplam 16 hastaya aç›k redüksiyon ve olekranon pla¤› ile
internal tespit uyguland›. K›r›klar AO k›r›k s›n›flamas›na göre tiplendirildi.
Birlikte olan radius bafl› k›r›klar›, ç›k›klar› ve humerus distal uç k›r›klar›
çal›flma d›fl› b›rak›ld›. Hastalar ameliyat sonras› erken dönemde bafllayan
dirsek egzersiz program›na al›nd› ve ev egzersiz program› ile takip
edildi. Son kontrolde dirsek fonksiyonel de¤erlendirilmesi için Murphy
skorlamas› kullan›ld› ve radyolojik olarak de¤erlendirildi.
Komplikasyonlar incelendi.

BULGULAR: ‹zlem süresi ortalama 20 ay (8-35) olup tüm k›r›klar
ortalama 7 haftada (5-9) kaynad›.. K›r›klar›n 4’ü (%25) tip 1A, 4’ü
(%25) tip 1B, 6’s› (%37) tip 2A, 1’,i (%6) tip 2B ve 1’i (%6) tip 3B
k›r›k idi. Murphy puan› ortalama 17.7 (15-19) olup 11 olguda (%68)
iyi-mükemmel sonuç elde edildi. Tip2A k›r¤› olan olgulardan 2’sinde
(%33) ve Tip 2B-3B k›r›¤› olan olgular (2 olgu:%100) son izlemde
ortalama 15° (5-30) ekstansiyon kayb› tespit edildi. Tip 2A k›r›¤› olan
1 olguda (%16) ameliyat sonras› 45.günde implant yetmezli¤i geliflti
ve yeniden ameliyat edilerek olekranon pla¤› ile aç›k redüksiyon ve
internal tespit uyguland›. Ameliyat sonras› izlemlerinde fonksiyonel
k›s›tl›l›k görülmedi.

SONUÇ: ‹zole olekranon k›r›klar›nda k›r›¤›n tipi ve erken harekete izin
verecek yeterlilikteki stabil tespit ameliyat sonras› elde edilecek
fonksiyonel sonuçlar üzerinde etkilidir. K›r›k tespitinde kullan›lan
olekranon pla¤› yeterli stabiliteye olanak sa¤layarak elde edilen baflar›l›
fonksiyonel sonuçlar› etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler:�olekranon k›r›¤›, olekranon pla¤›, erken hareket
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MASON T‹P 2-3 RAD‹US BAfiI KIRI⁄I TEDAV‹S‹NDE AÇIK
REDÜKS‹YON-‹NTERNAL TESP‹T ‹LE RAD‹US BAfiI EKS‹ZYONU
UYGULAMASI SONUÇLARIN KARfiILAfiTIRILMASI

Teoman At›c›, Fatih Canflah Bar›flhan, Hüseyin Tufan Kaleli
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
�
AMAÇ: Çal›flmam›zda Mason tip 2-3 raidus bafl› k›r›klar›n›n tedavisinde
aç›k redüksiyon-internal tespit (AR‹F) veya radius bafl› eksizyonu
uygulad›¤›m›z olgular›n klinik-fonksiyonel sonuçlar›n› karfl›laflt›rmay›
amaçlad›k.

YÖNTEM: Mason tip 2-3 radius bafl› k›r›¤› tan›s›yla ameliyat edilen 14
olgu de¤erlendirildi. Bu olgulardan 6’sine (%45) AR‹F (Grup I) ve
yeterli redüksiyon yada stabilizasyon sa¤lanamayan 8’una (%55)
radius bafl› eksiyonu (Grup II) uyguland›. Grup I deki olgular›n 2’si
erkek (%36), 4’i bayan (%64) olup ameliyat sonras› izlem süresi
ortalama 16ay (10-48) iken Grup II de ise 6’si erkek (%75), 2’si
bayan(%25) ve izlem süresi ortalama 18 ay (12-44) idi. Olgular›n
fonksiyonel de¤erlendirmesinde Broberg-Morrey puanlamas› ve DASH
kullan›ld›. Sonuçlar istatistiksel olarak karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR: Son izlemlerde DASH skorlar› Grup I ve Grup II de s›ras›yla
ortalama 40,8 (30-60) ortalama 63,75 (40-90) (p<0.05) ve Broberg-
Morrey puanlamas› ortalama 86,5 (55-99) ve 74,3(42-89) (p<0.05)
olarak tespit edildi. Fonksiyonel ve yaflam kalitesi bak›m›ndan Grup I
deki olgularda sonuçlar anlaml› olarak yüksek bulundu. Grup I deki
olgular›n 1’sinde (%17) 10° nin üzerinde valgus aç›s› tespit edilirken
Grup II deki tüm olgularda (%100) valgus deformitesi ve bu olgulardan
3’ünde (%38) artroz geliflti¤i gözlendi.

SONUÇ: Mason tip 2-3 parçal› Radius bafl› k›r›¤›n›n tedavisinde
uygulanan aç›k redüksiyon ve internal tespit yöntemi radius bafl›
eksizyon uygulamas›na göre komplikasyonlar› daha az ve fonksiyonel
sonuçlar› daha baflar›l› bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:�radius bafl› k›r›¤›, eksizyon, deformite
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SONUÇ: Pediatrik humerus suprakondiler k›r›klar›n›n perkütan
pinlenmesinde povidin-iyot ile lokal antisepsi di¤er antisepsi yöntemleri
kadar güvenilirdir. Hem maddi olarak hem de zaman aç›s›ndan
avantajl›d›r. S›n›rl› antisepsi k›r›¤›n redüksüyonunda herhangi bir
probleme yol açmamaktad›r. Bu yönteme  ba¤l› herhangi bir ciddi
komplikasyon izlenmemifltir.

Önemi: Bu yaz› lokal antisepsinin her tür suprakondiler humerus
k›r›¤›n›n perkütan tespitinde etkin bir yöntem oldu¤unu ve ciddi
komplikasyonlara yol açmad›¤›n› vurguluyor.
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PED‹ATR‹K HUMERUS ALT UÇ KIRIKLARININ AÇIK REDÜKS‹YON
VE P‹NLEME ‹LE TEDAV‹S‹NDE ‹K‹ FARKLI CERRAH‹ YAKLAfiIMIN
KARfiILAfiTIRILMASI

Gökçer Uzer1, Fatih Y›ld›z1, Mehmet Elmada¤1, Kerem Bilsel1,
Tunay Erden1, Derya Çelik2, Volkan Gürkan1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�‹stanbul Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu,
‹stanbul
�
AMAÇ: Posterior ya da lateral yaklafl›mla aç›k redüksiyon ve perkütan
pinleme yap›lan Gartland tip 3 ve 4, fleksiyon tipi humerus alt uç
k›r›klar›n›n fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar›n› karfl›laflt›rmak.

YÖNTEM: Gartland tip 3 ve 4, kapal›, ameliyat öncesi damar veya sinir
hasar› olmayan suprakondiler humerus k›r›¤› olan 47 hastan›n 22'sine
(grup 1) posterior (Campbell) ve 25'ine (grup 2) lateral yaklafl›m ile
aç›k redüksiyon ve perkütan tespit yap›ld›. Sekizi k›z 14'ü erkek olan
grup 1'de ve 11'i k›z, 14'ü erkek olan grup 2'de ortalama yafl 7,3 (2-
13; 2,5-14) idi. Grup 1'deki hastalar›n 17'si Gartland tip 3, 5'i tip 4 ve
grup 2'deki hastalar›n 22'si tip 3, 3'ü tip 4 idi. Her iki grupta fonksiyonel
sonuçlar için dirsek hareket aç›kl›¤›, fleksör ve triseps kas güçleri;
radyolojik sonuçlar için kaynama süresi, dirsek tafl›ma aç›s›, lateral
kapitellohumeral aç›, Bauman aç›s› araflt›r›ld›.

BULGULAR: Her iki grup aras›nda kaynama süresi, dirsek eklem
hareket aç›kl›¤›, ekstansiyon k›s›tl›l›¤›, ortalama fleksör ve triceps kas
gücü de¤erleri karfl›laflt›r›ld›¤›nda fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar
bak›m›ndan anlaml› bir fark bulunmad›.

SONUÇ: Pediatrik humerus alt uç k›r›klar›n›n aç›k cerrahi ile tedavisinde
posterior veya lateral yaklafl›m›n her ikisiyle de yeterli redüksiyon ve
kaynama elde edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�humerus, suprakondiler, aç›k, redüksiyon, lateral,
posterior
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PED‹ATR‹K HUMERUS SUPRAKOND‹LER KIRIKLARININ PERKÜTAN
TESP‹T‹NDE HIZLI VE GÜVEN‹L‹R B‹R YÖNTEM: LOKAL POV‹D‹N-
‹YOT UYGULAMASI

Burak Önvural, Al› Turgut, Haluk Agus, Cenk Koroglu, Hasan Al› Akkan
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, ‹zmir

AMAÇ: Pediatrik humerus suprakondiler k›r›klar› bu yafl grubunun en
s›k rastlanan k›r›klar›d›r. Hem kompartman sendromu hem de
nörovasküler yaralanmalar yönünden risklidirler. Di¤er yandan bütün
ortopedistlerin pediatrik hasta grubunda tecrübeli olmad›klar›n› ve her
hastanenin de acil olarak bu ameliyatlar› yapacak flartlara sahip
olmad›¤›n› biliyoruz. Bütün bu sebepler hastanemiz gibi baz› büyük
hastanelerin pediatrik travma merkezi gibi çal›flmas›na yol açmaktad›r.
Baz› gecelerde arka arkaya 5-6 suprakondiler k›r›¤› sadece bir kaç saat
içinde opere etmemiz gerekebilmektedir. Bu sebeple h›zl› ve güvenilir
bir cerrahi yönteme ihtiyaç vard›r.
Çal›flmam›z›n amac› pediatrik suprakodiler humerus k›r›klar›n›n perkütan
tespitinde lokal antisepsinin di¤er antisepsi yöntemleri kadar güvenilir
oldu¤unu göstermektedir. Bu yöntem ayn› zamanda hem maddi olarak
hem de zaman aç›s›ndan avantaj sa¤lamaktad›r.

YÖNTEM: Retrospektif olarak 2009-2013 y›llar› aras›nda suprakondiler
humerus k›r›¤› tan›s› ile baflvuran ve kapal› redüksüyon-perkütan tespit
yap›lan 712 hastay› de¤erlendirdik. Modifiye Gartland s›n›flamas›na
göre 398 tip 2, 267 tip 3 ve 47 tip 4 k›r›k mevcuttu. Ameliyatlar 17
farkl› cerrah taraf›ndan yap›lm›flt›r. Ortalama takip süremiz 21,6 ayd›r
(3-44). Operasyon sonras› ilk 24 saatte sefalosporin profilaksisi
uygulad›k. Hastalar ortalama 2.günde (1-6) taburcu edilmifllerdir. Aç›k
k›r›klar yada aç›k redüksiyon gerektiren k›r›klar çal›flmadan ç›kart›lm›flt›r.

Skopi alt›nda kapal› redüksüyon uygulad›k. Yeterli redüksiyonu ön-
arka görüntüde kortikal devaml›l›k ile, lateral görüntüde anterior
humeral çizginin devaml›l›¤› ile teyid ettik. Yeterli redüksiyon
sa¤land›ktan sonra bir kifli dirse¤i redükte pozisyonda tutarken ilk
olarak lateral epikondil üzerinden %10 povidin-iiyot ile lokal boyama
yap›p skopi kontrolünde K-telini gönderdik. Lokal boyamaktan
kastetti¤imiz çap› 5cm olan, merkezi lateral veya medail epikondil olan
dairesel bir aland›r. E¤er k›r›k tip 3 veya 4 ise o zaman ilk tele paralel
yada diverjan olacak flekilde 2. teli gönderdik. Daha sonra medial tarafa
geçtik. Medial taraf› lokal olarak boyad›ktan sonra dirsek fleksiyonunu
azalt›p yine skopi eflli¤inde son teli gönderdik. Daha sonra tel uçlar›n›
k›v›r›p kestik ve kolay ç›kartabilmek amac›yla cilt d›fl›nda b›rakt›k. Kolu
4 hafta boyunca uzun kol atelinde takip edip atel ç›kart›ld›ktan 2 hafta
sonra yani operasyon sonras› 6.haftada telleri poliklinikte ç›kartt›k.
Operasyon sonras› dönemde ve son kontrolde Baumann aç›lar› ölçülerek
redüksiyon kayb› kontrol edildi. Sa¤lam dirsekle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
e¤er 6 dereceden fazla fark olmas› redüksiyon kayb› olarak
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Operasyon sonras› Baumann aç›s›ndaki fark ortalama
2,5 (0-5)dereceydi. Son kontrollerde 82 hastada (%11,5) redüksiyon
kayb› mevcuttu. Redüksiyon kayb› olan hastalar›n son kontrollerde
Baumann aç›lar›ndaki fark ortalama 8,5 dereceydi. Redüksiyon kayb›
olan 82 hastan›n sadece 24 tanesinde (29%) klinik olarak belirgin
kubitus varus deformitesi mevcuttu. 52(% 7,22)  hastada pin dibi
enfeksiyonu mevcuttu ve hepsi pinler ç›kart›ld›ktan sonra düzeldi. Hiç
bir hastada osteomiyelit izlenmedi. 8 hasta hariç hastalar›n hepsinde
fonksiyonel olarak sonuçlar tatminkard›.
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BANKART TAM‹R‹ SIRASINDA VEYA SONRASINDA UYGULANMIfi
KÖTÜ POZ‹SYONLU METAL ÇAPALARIN ARTROSKOP‹K YÖNTEMLE
ÇIKARILMASI

Olcay Güler1, Mahir Mahiro¤ullar›1, Mehmet ‹flyar1, Selami Çakmak2,
Melih Malkoç1, Mehmet Halis Çerçi1, Harun Mutlu3

1�Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
2�GATA Haydarpafla E¤itim Hastanesi, Ortopedi Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�Gaziosmanpafla Taksim E¤itim Hastanesi, Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Omuz artroskopisi glenohumeral eklem patolojilerinin teflhis
ve tedavisinde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Özellikle artroskopik
olarak uygulanan eklem içi implantlar sayesinde, yumuflak doku
rekonstriksiyon sonuçlar› oldukça baflar›l›d›r. Omuz artroskopisinin
yayg›n uygulanmas›na paralel olarak, rotator manflet tamiri ve omuz
stabilizasyonunda kullan›lan implantlara ait komplikasyonlarda art›fl
tespit edilmifltir. Yumuflak doku tamirlerinde s›k olarak metal çapalar
fiksasyon amac›yla kullan›lmaktad›r. Kötü pozisyonda yerlefltirilen
metal çapalara ba¤l›, devam eden a¤r›, k›k›rdak yaralanmas›, hareket
k›s›tl›l›¤› ve baflar›s›z rekonstriksiyon en s›k komplikasyonlard›r.(1)
Çal›flmam›zda artroskopik bankart tamiri s›ras›nda veya sonras›nda
kötü pozisyonda yerlefltirilen metal çapalar›n artroskopik olarak hangi
tekniklerle ç›kar›ld›klar›n› araflt›rmay› ve verdi¤i hasar› ortaya koymay›
amaçlad›k 1 - Noud PH, Esch J. Complications of arthroscopic shoulder
surgery. Sports Med Arthrosc. 2013 Jun;21(2):89-96

YÖNTEM: 2010-2013 y›llar› aras›nda yafl ortalamas› 30.4 ( 22-42)
olan kötü pozisyonda metal çapa uygulanan 5 erkek hasta çal›flmaya
dahil edildi. Ortalama 5 (2-8) ay önce 3 hastaya primer artroskopik
bankart tamiri, 2 hastaya ise aç›k bankart tamiri yap›lm›flt›. Hastalar›n
fizik muayene bulgular›nda tak›lma hissi ve a¤r› mevcut idi. Kötü
pozisyonlu metal çapalar›n teflhisi, 3 hastada direk omuz grafisi ve
MRI ile 2 hastada ise omuz artroskopisi ile tespit edildi. Hastalara
omuz artroskopisi flezlong pozisyonunda standart artroskopik portallar
aç›larak uyguland›. Daha önce cerrahi geçiren dört hasta ile revizyon
cerrahisi s›ras›nda oluflan bir hastan›n kötü pozisyondaki metal çapalar›
incelendi.

BULGULAR: Kötü pozisyonlu tüm metal çapalar artroskopik olarak
ç›kar›ld›. Tüm hastalardaki metal çapalar›n belirgin olarak k›k›rdak
yüzeyden taflm›fl oldu¤u görüldü. Revizyon bankart tamiri s›ras›nda
ortaya ç›kan bir hastada ise kötü pozisyondaki metal çapa tornavida
ile ç›kar›ld›. 3 metal çapan›n çevresi rahatlat›larak portegü ile sap›ndan
tutulup döndürülerek ç›kar›ld›. Bir metal çapa ise 6.5 mm’lik mozaikplasti
kanülü ile çevresi geniflletilerek d›flar› al›nd›. Aç›kta kalan saha eklemin
ön yüzünün d›fl›nda oldu¤u için greftlenmedi. Dört hastan›n humerus
eklem yüzeyinde hareketle vida ucuna denk gelen k›s›mda k›k›rdak
yaralanmas› mevcut idi.

SONUÇ: Çal›flmam›z küçük hasta grubunu içermekle birlikte tüm
hastalarda metal çapalar ç›kar›ld›. Kötü pozisyondaki çapalar›n
ç›kar›lmas›nda eklem içi tutucular, portegü metal çapa tornavidalar›
veya otolog osteokondral transfer sistemi kullanabilmektedir.
Artroskopik cerrahi haz›rl›klar›nda göz önünde bulundurulmas› gereken
bir sorun oldu¤unu düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:�Artroskopi, Metal çapa, Bankart tamiri
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‹ZOLE TÜBERKÜLÜM MAJUS KIRIKLARINDA CERRAH‹ TEDAV‹N‹N
ALT SINIRI NE OLMALI?

Hasan Hüseyin Ceylan1,�Kerem Bilsel2, Musa Atay3, Derya Çelik4,
Tolga Tüzüner5

1�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
3�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Radyodiagnostik AD, ‹stanbul
4�‹stanbul Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü, ‹stanbul
5�‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Güncel literatürde deplase tüberkülüm majus k›r›klar›n›n tedavisi
ile alaklal› çal›flma say›s› k›s›tl›d›r. Bir cm üzeri deplasman olan k›r›klar
nerdeyse tüm otörler taraf›ndan cerrahi olarak tedavi edilmektedir.
K›r›k fragman›n deplasman›n›n 5 mm alt›nda oldu¤u olgularda da
konservatif tedavi e¤ilimi ön plandad›r. Bununla birlikte 5-10 mm aras›
deplasman olan k›r›klarda standart bir yaklafl›m halen yoktur. Klinik
ve deneysel çal›flmalarla bu olgularda izlenecek yol halen tart›fl›lmaktad›r.

YÖNTEM: Çal›flmam›za May›s 2008- Ocak 2013 tarihleri aras›nda acil
poliklini¤imize baflvuran ve izole tüberkülüm majus k›r›¤› olan hastalar
dahil edildi. Toplam 57 hastadan k›r›k deplasman› 10 mm üzerinde
olup cerrahi tedavi yap›lan 15 hasta çal›flmaya al›nmad›. Konservatif
olarak tedavi edilen 42 hastadan takiplerine düzenli gelen ve kat›lmay›
kabul eden 20 hastam›z çal›flmaya dahil edildi. Hastalar 5 mm alt› ve
5-10 mm aras› deplasman olanlar fleklinde iki gruba ayr›ld›. Hastalar›n
ilk k›r›k an›nda ve son kontrolünde çekilen direk radyografileri incelenerek
deplasman dereceleri mm cinsinden ölçüldü. Tüm hastalara omuz MR
incelemesi yap›larak; SLAP varl›¤›, rotator k›l›f y›rt›¤›, impingement
varl›¤› ve subakromial mesafe ölçümü yap›ld›. K›r›k olan tarafa DASH,
Constant ve WOSI skorlamalar› yap›ld›. K›r›k ve sa¤lam taraf aras›
kasgücü Kg/N olarak de¤erlendirildi. Neer testi ile klinik olarak
impingement varl›¤› kontrol edildi.

BULGULAR: Hastalardan 16’s›nda deplasman 5 mm’nin alt›nda ve
4’ünde 5-10 mm aral›¤›nda saptand›. Yafl ortalamas› ilk grupta 51+13,
2.grupta ise 52+11 y›l olarak saptand›. 20 hastadan 12’si erkek, 8’i
bayand›. 11 hastan›n sa¤, 9 hastan›n ise sol taraf›nda k›r›k vard›.
Gruplar aras›nda yafl, cinsiyet ve taraf da¤›l›m› aç›s›ndan da anlaml›
fark saptanmad› (Pearson Ki-kare, p>0,05). MR incelemede 9 hastada
SLAP, 7 hastada rotator k›l›f rüptürü ve 5 hastada impingement
saptand› fakat gruplar aras›nda anlaml› fark saptanmad› (p=0,178,
p=0,482 ve p=0,433). K›r›k olan taraf DASH, Constant ve WOSI
skorlamalar› aç›s›ndan da gruplar aras› fark saptanamad› (p=467,
p=580 ve p=071). K›r›k ve sa¤lam taraf aras› kasgücü Kg/N olarak
de¤erlendirildi ve dominant ekstremite de¤iflkeni ihmal edildi¤inde
ikinci grup lehine anlaml› fark saptand› (p=0,016). Hastalar›n 6’s›nda
klinik olarak impingement saptand› fakat Neer testi pozitifli¤i aç›s›ndan
gruplar aras› fark saptanamad› (p=0,143).

SONUÇ: Hasta say›m›z az olmakla birlikte 5 mm alt›nda ve 5-10 mm
aras›nda deplase olan tüberkülüm majus k›r›kl› olgularda klinik ve
radyolojik olarak anlaml› fark olmad›¤›n› gördük. Proksimal humerus
tüberkülüm majus k›r›klar›nda 10 mm’ye kadar olan deplasman›n,
cerrahi tedavi yap›lmadan klinik olarak tolere edilebilecek sonuçlar
verdi¤ini düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:�Tüberkülüm majus, cerrahi
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NEER T‹P 3-4 PROKS‹MAL HUMERUS KIRIKLARINDA K‹L‹TL‹ PLAK
(PHILOS) UYGULAMASININ SONUÇLARI

Kemal Durak1,�Teoman At›c›1, Emre Kalay1, Abdullah Küçükalp2

1�Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
2�Suflehri Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Sivas
�
AMAÇ: Bu çal›flmada proksimal humerus k›r›¤› nedeni ile kilitli plak
(Proksimal Humeral Internal Locking: PHILOS) ile tedavi edilen
hastalar›n klinik-fonksiyonel ve radyolojik sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi
amaçland›.

YÖNTEM: Neer tip 3- 4 proksimal humerus k›r›k ya da k›r›kl› ç›k›k
tan›s› olan ve kilitli plak (PHILOS) ile osteosentez uygulanan 11 olgu
de¤erlendirildi. Olgular›n 7’si kad›n (%63.6), 4’ü erkek (%36.4) olup
yafllar› ortalamas› 55.7 y›l (40-71) idi. Olgular›n klinik-fonksiyonel
de¤erlendirilmesinde Constant ve ASES (American Shoulder and Elbow
Surgeons Standardized Shoulder Assessment Form) skoru ile kullan›ld›.
Radyolojik de¤erlendirmede avasküler nekroz, kötü kaynama,
kaynamama ve di¤er komplikasyonlar incelendi.

BULGULAR: Minimum 24 ay izlenen olgular›n ortalama izlem süresi
33 ay (24-51 ay) idi. Tüm olgularda ortalama 14 haftada (11-17)
kaynama elde edildi. Son izlemde Constant skoru ortalama 73.4 (63-
81) olup olgulardan sadece 2’sinde (%18.2) kötü sonuç tespit edildi.
Olgular›n ASES skoru ortalama 73.6 (66,6-88,3) olarak hesapland› ve
ASES skorlamas›na göre bu olgular›n 3’ünde (%27.2) orta ve 8’inde
(%72.8) iyi-mükemmel sonuç elde edildi. Radyolojik de¤erlendirmelerde
kaynamama, yanl›fl kaynama ve avasküler nekroz görülmedi. ‹mplant
ile ilgili sorun tespit edilmedi.

SONUÇ: Çok parçal› proksimal humerus k›r›klar›n›n tedavisinde
kullan›lan kilitli plak (PHILOS) ile osteosentez uygulamas›, erken
harekete izin verecek kadar yeterli tespit sa¤layan, klinik-fonksiyonel
ve radyolojik sonuçlar› baflar›l› bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:�proksimal humerus k›r›¤›, PHILOS, kilitli plak
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SKAPULA KIRIKLARIOPERAT‹F CERRAH‹ TEDAV‹ SONUÇLARI

Murat Çalbiyik1, Den‹Z ‹Pek1,�S‹Nan Zeh‹R2,
1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, Çorum
2�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum Hitit Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, Çorum

AMAÇ: Skapula; üst ektremite ve iskelet sistemi aras›nda birlefltirici
bir rol oynar. Humerus ile glenohumeral eklemi, klavikula ile
akromiaklavikular eklemi, torax ile skapulatorasik eklemi oluflturur.
Bu üç eklemin hareketi omuz ekleminin ROM(range of motion)
oluflturur. 8 farkl› kas skapulaya yap›fl›r veya skapuladan köken al›r.
Bu kaslar›n koordinasyonu skapulan›n 6 temel hareketini oluflturur.
Tüm omuz çevresi k›r›klar›n›n %3-5’ini skapula k›r›klar› oluflturur.
Robert Judet’in çal›flmalar› sonucu bu k›r›klar›n internal tespit teknikleri

ve endikasyonlar› gelifltirilmifltir. Glenohumeral rahats›zl›k ve fonksiyonel
sakatl›¤›n sebebi olarak skapular korpus k›r›klar›n›n yanl›fl kaynama
sonucu oldu¤u görülmüfltür. Skapula k›r›klar› rotator kuf disfonksiyonu,
skapulatorasik diskinezi veya impigementin bir sonucu olarak omuz
çevresinin fonksiyonlar›n›n de¤iflmesine sebep olur. Çal›flmam›zda
skapula k›r›klar›n›n aç›k redüksiyon ve internal fiksasyon yaparak
cerrahi tedavi etti¤imiz olgular›n sonucu de¤erlendirilmifltir.

YÖNTEM: Bu çal›flmada 2009-2013 y›llar› aras›nda cerrahi olarak
tedavi edilen 15 hasta de¤erlendirilmifltir. Hastalar OTA(Orthopedic
Trauma Association) skapula k›r›k s›n›flamas› sistemine göre
de¤erlendirilmifltir. Cerrahi endikasyonlar; 2mm artiküler basamaklanma
veya %20’den fazla glenoidi kapsayan yaralanmalar, ekstraartiküler
internal fiksasyon endikasyonlar›; GPA(glenopolar aç›)≤22mm,
LBO(leteral border ofset)≥20mm ve aç›sal deformitenin≥45°
akromioklavikular dislokasyon ve skapula k›r›¤› ile beraber≥10mm
deplasman›, angülasyonun 30° ve beraberinde LBO≥15 cerrahi
endikasyon kriteri olarak kabul edilir. Hastalar leteral dekübilitis
pozisyonunda yat›r›l›p Judet insizyonu ile girildi. Akumed skapula
plaklar› ve rekonstrüksiyon pla¤› ile tespit edildi. Preop hastalar›n rutin
olarak omuz grafisi, 2D BT ve 3D BT ile de¤erlendirildi. Ameliyattan
sonra 1.haftada full pasif ve aktif asistif hareketlere baflland›. 2.hafta
kol omuz ask›s›nda tutuldu. 4.haftada güçlendirme ve a¤›rl›¤a karfl›
egzersizler yap›ld›. 12.haftada bütün k›s›tlamalar kald›r›ld› ve hasta
normal aktivitelerine dönmesine izin verildi. Hastalar operasyondan
sonra 4,6,12.hafta, 6 ay ve 1.y›lda kontrollere ça¤›r›ld›. Postop ve
1.y›lda 2D ve 3D tomografiler ile de¤erlendirme yap›ld›.

BULGULAR: Hastalar›n yafl ortalamas› 38(24-52)’dir. Takip süresi
2009-2013 y›llar› aras›d›r ve ortalama takip süresi 26(12-51)d›r. 1vaka
A1.2, 1vaka A2.2, 1vaka A3.1, 4vaka A3.2, 1vaka B2.1, 1vaka B2.2,
5vaka B3.1 ve 1vaka C2.2 beraberinde 5vaka da kalavikula k›r›¤›,6
vakada toraks travmas› 1 vakada kot k›r›¤›na ba¤l› gö¤üs cerrahi
departman› taraf›ndan opere edilmifl olup sonra nakil al›nm›flt›r. Bütün
hastalar da radyolojik olarak kaynama görüldü, kaynama süresi ortalama
8 haftad›r(6-10). Hiçbir hastada komplikasyon görülmedi. DASH skoru
11.2, SF 36 %92 olarak de¤erlendirildi. Yüksek hasta memnuniyeti
görüldü. Hiçbir hastada damar sinir araz› enfeksiyon kas atrofisi
görülmedi.

SONUÇLAR: Cerrahi deneyim ve becerinin artmas› ile; yüksek enerjili
travma sonucu oluflan deplase skapula k›r›klar›n›n cerrahi fiksasyondan
sonra hasta memnuniyetinin artt›¤› görülmektedir. Skapula k›r›klar›nda
aç›sal deformite ve deplasman cerrahi endikasyonu oluflturur.
Skapulan›n leteral köflesi skapular korpusun internal redüksiyonu için
yol gösterici yap›d›r. Skapular korpus k›r›klar›nda tedavinin
amac›;skapula ile gö¤üs duvar› aras›nda uyumun sa¤lanmas› olup
skapulatorasik eklemin düz bir alanda hareketini sa¤lamakt›r. Glenoid
k›r›klar›n›nda beraber oldu¤u vakalarda glenohumeral eklemin
stabilitesini ve uyumlulu¤unu sa¤lamak gerekir. Cerrahi
rekonstrüksiyonun birinci basama¤› letaral köflenin stabil fiksasyonudur.
‹kinci basamak medial köflenin fiksasyonudur. Medial köfle rotasyon
kuvvetlerini ve makaslama kuvvetlerini nötralize eder. Bizim çal›flmam›z›n
dezavantajlar› az vaka olmas›, benzer gruptaki hastalar›n say›s›n›n az
olmas›ndan dolay› karfl›laflt›rman›n yap›lamamas›d›r. Skapula k›r›klar›n›n
tipinin belirlenmesi için 3D BT görüntüleme ile yap›lmas› ve cerrahinin
de buna göre planlanmas› gereklidir. Cerrahi sonras› elde edilen
radyolojik ve fonksiyonel sonuçlar cesaret vericidir. Bununla birlikte
kontrol grubu ile karfl›laflt›r›lmas› daha hassas, bu k›r›klar›n cerrahi
endikasyonunu ortaya koymak için gerekli olacakt›r.

Anahtar kelimeler: Skapula K›r›klar›, ‹nternal Fiksasyon, Cerrahi tedavi,
Glenopolar aç›, Leteral border offset

123

8th TURKISH CONGRESS OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY
8. TÜRK OMUZ ve D‹RSEK CERRAH‹S‹ KONGRES‹OMUZ VE D‹RSEK CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹

TURKISH SOCIETY OF SHOULDER AND ELBOW SURGERY



S52

PHILOS PLA⁄I KULLANILARAK TEDAV‹ ED‹LEN PROKS‹MAL
HUMERUS KIRIKLARINDA ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

Selim Türkkan1, Mustafa Kürklü1, Arsen Arsenishvili2,
Harun Yasin Tüzün3,�Nuray Can2, Yalç›n Külahç›1, fiafak Ekinci4
1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim
Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara,
4�A¤r› Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, A¤r›
�
AMAÇ: Travma sonras› geliflen proksimal humerus k›r›klar›nda
konservatif ve cerrahi tedavi seçenekleri uygulanmaktad›r. Biz bu
çal›flmada Philos pla¤› kullan›larak cerrahi tedavi yap›lan hastalarda
tedavi sonras› oluflan hareket aç›kl›klar› ve komplikasyonlar›
de¤erlendirdik.

YÖNTEM: 2009-2013 y›llar› aras›nda proksimal humerus k›r›¤› tan›s›
ile cerrahi tedavi endikasyonu konan yafl ortalamas› 50 (da¤›l›m 29-
73) olan 36 hasta (19 erkek, 17 kad›n) çal›flmaya dahil edildi. Hastalar
ortalama 17 ay (12-23) süreyle takip edildi. K›r›klar Neer S›n›flamas›na
göre s›n›fland›r›ld›. 22 hastada parçal› k›r›k, 6 hastada k›r›kl› ç›k›k, 7
hastada 2 parçal› k›r›k, 1 hastada proksimal metafize uzanan k›r›k
saptand›. Hastalar›n tümüne deltopektoral insizyonla girilerek plak
tespiti uyguland›. Hastalara ameliyat sonras› 2. gün pasif omuz
egzersizleri baflland› ve 4-6 hafta sonra aktif egzersizlere geçildi.
De¤erlendirmede Constant-Murrley omuz skorlamas› kullan›ld›.

BULGULAR: Klinik ve radyolojik olarak 4 hasta d›fl›nda tüm hastalarda
10. hafta sonunda kaynama saptand›. Constant-Murley skoru ortalama
82 (da¤›l›m 62-95) olarak bulundu. ‹ki hastada postoperatif enfeksiyon
tablosu geliflti. Hiperbarik oksijen tedavisi ve antibioterapi sonras› bu
hastalarda tam iyileflme sa¤land›. Bir hastada implant gevflemesi
sonras› revizyon ameliyat› yap›ld›. ‹ki hastada subakromial s›k›flmaya
neden olan yüksek plak tespiti yap›ld›¤› gözlendi. Bir hastada avasküler
nekroz geliflti. Hiçbir hastada intraoperatif komplikasyon veya
nörovasküler komplikasyon geliflmedi.

SONUÇ: Cerrahi tedavi endikasyonu olan proksimal humerus k›r›klar›n›n
Philos pla¤› ile tespiti ameliyat sonras› erken dönemde omuz
hareketlerine izin vermesi, yüksek kaynama ve düflük komplikasyon
oranlar› ile tercih edilebilecek bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:�proksimal, humerus, philos, plak
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HUMERUS ÜST UÇ B‹FOKAL KIRIKLARININ KAPALI REDÜKS‹YON
VE EKSTERNAL F‹KSATÖR ‹LE TEDAV‹S‹

Gökçer Uzer1, Kerem Bilsel1, Mehmet Elmada¤1, Fatih Y›ld›z1,
Tunay Erden1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Üniversitesi, T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Bifokal veya kombine tip humerus üst uç k›r›klar› nadir görülen,

daha çok osteoporotik hastalarda, basit düflme s›ras›nda, indirekt
travmalar nedeniyle rotasyonel kuvvetler alt›nda oluflan yaralanmalard›r.
Bu k›r›klar›n s›n›fland›rma ve cerrahi tedavileri için görüfl birli¤i henüz
yoktur. Bu çal›flmada humerus bafl, boyun ve flaft›n›n proksimal
1/3’ünü ilgilendiren bifokal k›r›klar›nda kapal› redüksiyon ve eksternal
fiksatör ile tespit uygulamas› sonuçlar›m›z› de¤erlendirdik.

YÖNTEM: fiubat 2012 ile fiubat 2013 y›llar› aras›nda, humerus üst uç
bifokal k›r›¤› nedeni ile kapal› redüksiyon ve eksternal fiksatör kullan›larak
tespit uygulanm›fl yafl ortalamas› 68,4 olan 4’ü kad›n, 1’i erkek toplam
5 hasta çal›flmaya dahil edildi. Tedavi sonras› fonksiyonel sonuçlar
Constant ve Quick-DASH skorlar› ile, hasta memnuniyeti ise görsel
analog skala (VAS) ile de¤erlendirildi.

BULGULAR: Befl hastan›n 4'ünde bu yöntem ile kaynama elde edildi.
Kaynama elde edilemeyen bir hastada ameliyat öncesi var olan radial
sinir hasar› ameliyat sonras›nda da devam etti. Ortalama eksternal
fiksatör süresi 2,5 (2-4) ay idi. Bir hastada grade 1 pin dibi enfeksiyonu
izlendi ve antibiyoterapi ile düzeldi. Hastalar›n ameliyat sonras› 8. ayda
ortalama Quick-DASH, Constant ve VAS skorlar› s›ras›yla 13,6, 74 ve
2 olarak bulundu.

SONUÇ: Deplase bifokal proksimal humerus k›r›klar›n›n konservatif
tedavisi ile kaynamama geliflme riski yüksektir. Bu k›r›klar›n eksternal
fiksatör ile kapal› yöntemle tedavisinde radyolojik ve fonksiyonel olarak
tatminkar sonuçlar elde edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Humerus, üst uç, k›r›k, eksternal fiksatör
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KLAV‹KULA ORTA C‹S‹M KIRIKLARINDA EKSPANSE OLAB‹LEN
‹NTRAMEDÜLLER K‹L‹TL‹ Ç‹V‹ ‹LE TEDAV‹ SONUÇLARI

Murat Çalb›y›k1, Sinan Zehir2, Ali Aydo¤du1, Deniz ‹pek1

1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji,Çorum
2�Hitit Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Çorum
�
AMAÇ: Klavikula k›r›klar› ve bütün k›r›klar›n % 5' i -10' unu oluflturur.
Klavikula k›r›klar›n›n %80' i orta 1/3 k›sm›nda meydana gelir ve bu
k›r›klar›n yar›dan fazlas› deplasedir. Klavikula k›r›klar›nda cerrahi tedavi
endikasyonlar› aç›k k›r›k, cildi irrite edecek k›r›k uçlar›n›n varl›¤›, damar
sinir yaralanmas› birlikteli¤i yüzen omuz travmas› politravmatize
hastalar ve konservatif tedavi sonras› kaynama problemi olan olgular
olarak say›labilir. %100 deplase ve 2 cm k›sal›¤› olan k›r›klarda da
cerrahi tedavi önerilmektedir. Deplase ve k›sal›¤› 20 mm den fazla
olan hastalarda kaynamama daha fazlad›r. Klavikulada ki k›salman›n
glenoid çukur da pozisyon de¤iflikli¤ine sebep oldu¤undan;
glenohumeral mobilite ve skapular rotasyonda s›n›rlanma yarat›r.
‹nternal tespit gerektiren k›r›klarda standart olarak plak uygulansada
deplase klavikula k›r›klar› için en uygun cerrahi yaklafl›m tart›flmal›d›r.
Minimal invaziv yöntem olmas›, düflük komplikasyon oranlar› ve yüksek
hasta memnuniyeti nedeni ile intramedüllar çivileme giderek daha
yayg›n hale gelmektedir. Çal›flmam›zda yetiflkin orta cisim klavikula
k›r›klar›nda ekspanse olabilen, esnek, kilitli intramedüller çivi (sonoma
USA) uygulanan sonuçlar› de¤erlendirilmifltir.
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YÖNTEM: %100 ayr›flmas› ve en az 2 cm k›sal›¤› bulunan klavikula
orta cisim k›r›klar› çal›flmaya dahil edildi. Aç›k patolojik k›r›klar, damar
sinir yaralanmas› ile birlikte olan k›r›klar, klavikula k›r›¤› ile birlikte
omuz kufla¤›nda baflka yaralanma olan hastalar çal›flmaya dahil
edilmedi. Ekspanse olabilen esnek kilitli intramedüller çivi ile tespit
yap›lan 19 erkek 14 kad›n hasta mevcut idi. Hastalar›n yafl ortalamalar›
37,5 (17-63 y›l ) idi. bütün hastalar tek bir cerrah taraf›ndan cerrahi
kriterlere uygun olarak opere edildi. Ameliyat sonras› tüm hastalara
2 hafta süreyle omuz kol ask›s› uyguland›. 2. günden itibaren tolere
edebildi¤i ölçüde erken aktif yard›mla harekete baflland›. Ameliyattan
sonra 4,8 ve 12. haftalarda ve sonras›nda 3 ay da bir kontrole ça¤›r›ld›.
Kontroller sonras›nda omuz muayenesi ve ifllevsel de¤elerdirme
tan›mayan bir uzman taraf›ndan yap›ld›. De¤erlendirme Kostant omuz
skorlamas› ve DASH (disability of the arm, shoulder and hand)
skorlamas›na göre yap›ld›.

BULGULAR: Ortalama ameliyat süresi 27.4(20-38) dakika idi. Ortalama
takip süresi 11.3(8-23) ay, ortalama kaynama süresi ise 14.8(8-20)
hafta idi. Hiçbir hasta da yüzeyel ya da derin enfeksiyon görülmedi;
nörovasküler komplikasyon ile karfl›lafl›lmad›. Hiçbir hastada implant
irritasyonu mevcut de¤ildi. 2. aydan sonra bir hastada implant yetmezli¤i
ile karfl›lafl›ld›. Bu hasta da implant›n elastik k›sm›n›n k›r›k hatt›nda
kald›¤› ve bu k›s›mdan k›r›ld›¤› görüldü. Mevcut implant ç›kar›ld› ve
tekni¤ine uygun yerlefltirilen ayn› özellikteki çivi ile tedavi edildi. Hiçbir
hastada implant migrasyonu görülmedi. Son kontrolde hastalarda
insizyon bölgesinde keloid oluflumu görülmedi. Olgular›n di¤er
klav›kulaya göre yap›lan de¤erlendirilmelerinde k›sal›k tespit edilmedi.
Sadece bir hasta; psikolojik nedenler ile implant›n ç›kar›lmas›n› istedi.
Hastalar›n son kontrollerinde ortalama Constant skoru 95.4(87-98),
DASH skoru ise 10.8(7.2-16.3) idi.

SONUÇ: Ekspanse olabilen esnek kilitli intramedüller çivi deplase orta
cisim klavikula k›r›klar›nda düflük komplikasyon oran› ve di¤er çivilere
göre medial ve lateralden kemik dokuya tespit edilebilmesi anatomik
yap›ya uygun esnek k›sm› bulunmas› k›r›k iyileflme oran›n›n yüksek
olmas› gibi avantajlar içermesi ile daha baflar›l› sonuçlar›n elde edilmesi
mümkündür. Limitli intramedüller çivi çaplar›n›n olmas› ve klavikula
sigmoid bir kemik oldu¤undan intramedüller çivi tespiti zordur.
Kad›nlarda ki klavikula erkek klavikulas›ndan k›sa, daha az e¤imli ve
dar oldu¤undan s›n›rl› klavikula k›r›k konfigürasyonun da uygulanmas›
dezavantaj olarak de¤erlendirilebilir.

Anahtar Kelimeler:�ekspanse intramedular çivi, klavikula, k›r›k,
intramedular tespit

S55

HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARINDA RETROGRADE ‹NTRAMEDÜLLER
Ç‹V‹ ‹LE TEDAV‹ SONUÇLARI

Murat Çalb›y›k1, Sinan Zehir2, Deniz ‹pek1, Ali Aydo¤du1

1�Sa¤l›k Bakanl›¤› Çorum Devlet Hastanesi E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Çorum
2�Hitit Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Çorum,
�
AMAÇ: Proksimal humerus k›r›klar› kalça, vertebra ve distal ön kol
k›r›klar› gibi osteoporotik kemik k›r›klar› içinde önemli yer tutar.

Genellikle 2-3 parçal› k›r›klarda osteosentez 4 ve 3 parçal› osteoporotik
k›r›klarda atroplasti önerilir. Cerrahi komplikasyonlar; avasküler nekroz
vida s›y›rmas›, humeral bafl kollapsi, plak impigement, implant yetmezli¤i
ve enfeksiyondur. Komplikasyonlar k›r›k patentinin kompleks olmas›
nedeni ile artar. Cerrahi hatalardan en önemlisi humerusun medial
kalkar›n›n restorasyondaki baflar›s›zl›kt›r. Varus kollaps›n› önlemek
için kemik grefti, medial intramedüller plak, medialden destek olmas›
için humerus bafl›na gönderilen kilitli vida kalsiyum fosfat
augmantasyonudur. Çal›flmam›zda humerus üst uç k›r›klar›nda (tip 2
ve tip 3) retrograde humerus proksimal kilitli intramedüller (Retron
Tantum Almanya) çivi ile tedavi etti¤imiz olgular›n sonucu
de¤erlendirilmifltir.

YÖNTEM: Bu çal›flmada 2011 ve 2013 y›llar› aras›nda retrograde
intramedüller humerus çivisi ile tedavi edilen 24 hasta de¤erlendirilmifltir.
Tip 2 ve tip 3 olan 10 erkek 14 kad›n hasta opere edilmifl olup, k›r›k
parçalar›n›n; 1 cm den fazla deplase 45 dereceden fazla aç›lanma, k›r›k
veya dislokasyon, en az 1 y›ll›k postop dönem takip edilen hastalar,
çal›flmaya al›nd›. Hastalar flezlong pozisyonunda skopi kontrolünde
minimal invaziv cerrahi teknikle, hemerus k›r›k parçalar› redükte edilip,
perkütan kirschner ile tespit edildi. Daha sonra humerus lateralinden
cerrahi tekni¤ine uygun flekilde, klavuz yard›m›yla humerus bafl›na
1/3 medialine yerlefltirildi. Çivi kanüllüdür. Geniflli¤i 8 mm uzunlu¤u
76 ve 86 mm olmak üzere iki boydur. Çivi humerus flaft›na anchor
plak ile, 5 adet çeflitli aç›larda 3.4 mm boyundaki self-tapping kanüllü
vida ile humerus üst uçtaki k›r›k parçalar› tespit edilir. ‹ntramedüller
çivinin yivli k›sm›n›n çivi hatt›n› geçti¤inden emin olunmal›d›r. Ameliyat
sonras› tüm hastalara 3 hafta süreyle omuz tespiti yap›ld›. Ortalama
4-6 hafta aras›nda brayse devam edildi. 1. haftadan sonra kol omuz
pasif egzersizleri baflland›. 4. haftadan sonra grafi kontrolü ile omuz
aktif yard›ml› egzersizlere geçildi. Hastalar operasyondan sonra 4,6,12
hafta ve daha sonras›nda 6. ayda ve 1 y›lda kontrollere ça¤›r›ld›. Postop
dönemde 3. ay ve 12. ay da BT ile takip edildi. Hastan›n postop 1.
y›l›ndaki de¤erlendirilmelerde DASH, Konstant ve VAS Skoru
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Ortalama yafl 65.3-+15.7 (36-92) dir. Takip süresi 2011-
2013 ortalama 17 ay (12-30) d›r. Bütün hastalarda radyolojik olarak
kaynama görüldü. Kaynama süresi 11 hafta (8-12) d›r. Hiç bir hastada
humerus avaküler nekroz görülmedi. Varus kollaps› vida penetrasyonu
görülmedi. Boyun flaft aç›s› 135 derece (125-150 derece) dir. Bir y›ll›k
takipte anlaml› bir redüksiyon kayb›n›n olmad›¤› gözlendi. DASH skoru
19.6, Konstant skoru 73, a¤r› seviyesi 1.1 olarak de¤erlendirildi. Yüksek
hasta memnuniyeti görüldü. 1 hastada postop 1. y›lda implant ç›kar›ld›.
Hiç bir hastada axiller sinir ve damar hasar›, vida s›y›rmas›, enfeksiyon
ve kaynamama gözlemlenmedi.

SONUÇ: ‹ntramedüller retrograde humerus proksimal çivisi (retron)
yeni bir implantt›r. Humerus kalkar›n› desteklemesi minimal invaziv
bir yöntem olmas› instabil humerus k›r›klar›nda ve osteoporotik
humerus üst uç k›r›klar›nda humerus medialinin restorasyonundaki
baflar›s›; torsiyonel ve aksiyel güçlere karfl› stabil olmas› humerus
medial yetmezliklerinin probleminin çözümü için gelifltirilmifltir. Dinamik
kalça vidas›n›n benzeridir. Humerus proksimaline do¤ru humerus
kalkar›na çok yak›n flekilde yerlefltirilir. Anchor plak ile tespiti yap›l›p;
humerus bafl›n›n vasküler alan›na ve subakromial alana hasar vermemesi
nedeni ile güvenle kullan›labilir.

Anahtar Kelimeler:�Humerus üst uç k›r›¤›, ‹ntramedüller çivi, Retron.
Retrograde çivi
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NEER T‹P 3 VE 4 HUMERUS ÜST UÇ KIRIKLARININ TEDAV‹S‹NDE
‹K‹ FARKLI CERRAH‹ TEDAV‹ YÖNTEM‹N‹N KARfiILAfiTIRILMASI

Fatih Y›ld›z1, Gökçer Uzer1, Mehmet Elmada¤1, An›l Pulatkan1,
Derya Çelik3, Burcu Gökflen2, Kerem Bilsel1
1�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�‹stanbul Üniversitesi Fizik Tedavi Meslek Yüksek Okulu, ‹stanbul
�
AMAÇ: Neer tip 3 ve 4 humerus üst uç k›r›klar›n›n tedavisinde parsiyel
protez veya aç›k redüksiyon ve plak-vida ile osteosentezinin uyguland›¤›
hastalar›n fonksiyonel sonuçlar›n› karfl›laflt›rmak.

YÖNTEM: Humerus üst ucunun 3 veya 4 parçal› k›r›klar›n›n cerrahi
tedavisinde kemik kalitesinin kötü, çok parçal›, varusta deplase, bafl›n
beslenmesinin bozuldu¤u olgularda daha çok hemiartroplasti (grup
1), di¤erlerinde ise osteosentez (grup 2) ilk tedavi seçene¤i olarak
tercih edilmektedir. Mart 2011 ile fiubat 2013 tarihleri aras›nda,
humerus üst uç Neer tip 3 veya 4 k›r›¤› nedeni ile hemiartroplasti
(grup 1; n=13) veya plak-vida osteosentezi (grup 2; n=17) uygulanm›fl
olan 60 yafl üstü 30 hastan›n sonuçlar› de¤erlendirildi. Ortalama takip
süresi grup 1 ve 2 de s›ras›yla 18,3 ve 17,8 ay; ortalama yafl grup 1
ve 2'de s›ras›yla 69 ve 66 idi. Fonksiyonel sonuçlar›n
de¤erlendirilmesinde pasif iç-d›fl rotasyon, öne fleksiyon, abdüksiyon
hareket aç›kl›klar›, kas gücü ölçümleri, VAS, DASH, ASES ve Constant
skorlamalar› ile yap›ld›.

BULGULAR: Sonuç parametrelerinin hiç birisinde gruplar aras›nda
anlaml› bir fark bulunamad›.

SONUÇ: Humerus üst uç parçal› k›r›klar›n›n cerrahi tedavisinde ileri
yafl grubundaki hastalarda kemik stokun durumu, k›r›¤›n çok parçal›
olmas› ve humerus bafl›n›n canl›l›¤›na göre tedavi yöntemi belirlenmekte
ise de benzer k›r›klarda aç›k redüksiyon ve plak-vida osteosentezi veya
parsiyel protez yöntemleri ile benzer fonksiyonel sonuçlar elde
edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Humerus üst uç, k›r›k, hemiartroplasti, plak vida
osteosentezi
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ROTATOR MANfiET YIRTI⁄I VE DÖRT PARÇALI HUMERUS ÜST UÇ
KIRI⁄I OLAN YAfiLI HASTALARDA PR‹MER TERS OMUZ PROTEZ‹
AMEL‹YATLARININ FONKS‹YONEL SONUÇLARI

M. Faik Seçkin1, Meriç Enercan2, R. Erden Ertürer1, fienol Akman2

1�‹stanbul Bilim Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
A.B.D., ‹stanbul
2�‹stanbul Omurga Merkezi, ‹stanbul Florence Nightingale Hastanesi,
‹stanbul

AMAÇ: Dejeneratif rotator manflet y›rt›¤› olan yafll› hastalarda
osteoporotik humerus üst uç dört parçal› k›r›klar›n tedavisi zordur.
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Fonksiyonel sonuçlardaki iyileflmeyi bildiren çal›flma az olmas›na
ra¤men primer ters total omuz protezi (RSA) tedavi seçeneklerinden
biridir. Çal›flmam›z›n amac›, 70 yafl üstü dört parçal› humerus üst uç
k›r›¤› ve dejeneratif rotator manflet y›rt›¤› olan olgular›m›za uygulad›¤›m›z
primer RSA' n›n fonksiyonel sonuçlar›n› incelemektir.

YÖNTEM: Yafl ortalamas› 80,1 y›l (74-87) olan dokuz (7 kad›n, 2 erkek)
olgumuza, dört parçal› humerus üst uç k›r›¤› ve dejeneratif rotator
manflet y›rt›¤› tan›s› ile primer RSA ameliyat› uyguland›. Hastalar›m›z›n
7 'sinde sa¤ taraf›nda ve 2' sinde sol tarafta k›r›k saptand›. ‹ki hastada
efllik eden yaralanma (kalça k›r›¤› ve ayak bile¤i k›r›¤›) ve 2 hastada
önceden geçirilmifl operasyon anamnezi (kardiyak bypass ve spinal
stenoz cerrahisi) mevcut idi. Olgular›n tümü ayn› cerrah taraf›ndan
ameliyat edildi. Yedi olgu deltopektoral yaklafl›m ile, 2 olgu deltoid
split yaklafl›m ile ameliyat edildi. Ameliyat s›ras›nda, olgular›n tümünde
tam kat rotator manflet y›rt›¤› saptanarak RSA yap›lmas›na karar verildi.

BULGULAR: Ameliyat sonras› son kontrollerde ortalama Constant-
Murley Skoru 62,3 (48-78) puan olarak saptand›. Ameliyat s›ras›nda
ve sonras›nda komplikasyon görülmedi, takiplerde radyoljik gevfleme
bulgusu saptanmad›. Bir hastam›zda ameliyattan 7 ay sonra düflme
sonucunda tespit edilen ayr›lmam›fl periprostetik distal humerus k›r›¤›
konservatif olarak tedavi edildi. Ortalama izlem süresi 22,4 (9-34) ay
olarak saptand›.

SONUÇ: Çal›flmam›zdan elde etti¤imiz bulgular neticesinde, s›n›rl› olgu
say›m›za ra¤men al›nan iyi fonksiyonel sonuçlar, bu hasta grubunda
primer RSA ameliyatlar›n›n uygun olabilece¤ini göstermifltir. Ayr›ca
bulgular›m›z, di¤er s›n›rl› say›daki çal›flma ile de örtüflmektedir.

S58

MAL‹GN TÜMÖR NEDEN‹YLE HUMERUS ÜST UÇ REZEKS‹YON
PROTEZ‹ UYGULANAN HASTALARDA FONKS‹YONLARIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Volkan Gürkan1, ‹smail Kerem Bilsel1, Gökçer Uzer1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
�
AMAÇ: Malign tümör nedeniyle humerus üst uç rezeksiyon protezi
uygulanan hastalarda fonksiyonlar›n de¤erlendirilmesi.

YÖNTEM: Çal›flmaya toplam 9 hasta dahil edildi. Hastalar›n 6's› kad›n
3'ü erkekti. Yedi hastada etken karsinom metastaz›yken 1 hastada
lenfoma, 1 hastada ise Ewing sarkomuydu. Ortalama yafl 54.4 (34-
72 yafl) idi. Hastalar›n tamam›nda geniflletilmifl deltopektoral giriflim
kullan›ld›. Humerus bafl›na yap›flan manflet tendonlar› ve ba¤lar koter
yard›m›yla kesildi. Takiben humerus üst ucundan ortalama 12.8 cm'de
(8-18 cm) olacak flekilde humerus üst ucuna rezeksiyon yap›ld›.
Bundan sonra 6 hastaya sementsiz, 3 hastaya ise sementli tip stem
uygulanarak uygun boyda tümör protezi adapte edildi. Bu ifllemden
sonra stabiliteyi artt›rmak için protez ile glenoid aras›nda prolen mesh
ile silastik tüp metodu uyguland›. Takiben rotator manflet elemanlar›
protez üzerindeki anatomik yerlerine prolen meflhe de ba¤lanmak
suretiyle dikildi. Hastalar ortalama postop 6.ayda de¤erlendirildi. Bu
amaçla Constant skorlamas› yap›ld›.

BULGULAR: Hastalar›n tamam›nda omuz hareketleri ileri dereceli
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olarak k›s›tl›yd›. Ancak dirsek ve el bile¤i fonksiyonlar› ise normaldi.
Hastalar bu flekilde günlük fonksiyonlar›n› yerine getirebiliyordu.
Ortalama Constant skorlar› 29 olarak hesaplan›p sonuç kötü olarak
kabul edildi. Sekiz cm ile en az rezeksiyon uygulanm›fl olan 2 hastada
skor 45 iken rezeksiyon miktar› artt›kça bunun kötüleflti¤i görüldü.

SONUÇ: Humerus üst uç malign tümörü nedeniyle yap›lan rezeksiyon
ifllemi ve sonras›nda uygulanan tümör protezi fonksiyonel sonuçlar›
kötü olmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�tümör, protez, humerus üst uç
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PROKS‹MAL HUMERUS TÜMÖRLER‹N‹N REVERSE MODÜLER
PROTEZ ‹LE REKONSTRÜKS‹YONU ERKEN DÖNEM FONKS‹YONEL
SONUÇLARI

Mehmet Fatih Güven1, Hüseyin Botanl›o¤lu2, Lercan Aslan3,
Gökhan Kaynak4, Hayrettin Kesmezacar5, R›fat Erginer6,
Muharrem Babacan7

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
3�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
4�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
5�Kaktüs Sa¤l›k, ‹stanbul
6�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
7�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Proksimal humerus tümörleri tedavisinde üst ekstremite
fonksiyonlar›n› artt›ran cerrahi giriflimler günümüzde daha ön plana
ç›kmaktad›r. Modüler tümör protezleri ekstremite koruyucu cerrahi
giriflim olarak baflar› ile uygulansa da üst ekstremite fonksiyonlar›
k›s›tl› kalmaktad›r. Reverse omuz artroplastisinin, rotator manflet
fonksiyonlar›n›n ortadan kalkt›¤› durumlarda di¤er cerrahi tekniklere
göre üstün oldu¤unu bildiren birçok karfl›laflt›rmal› çal›flma
bulunmaktad›r. Biz bu çal›flmada proksimal humerusta tümör nedeni
ile rezeksiyon ve reverse modüler protez uygulanan hastalar›n erken
dönem fonksiyonel sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

YÖNTEM: 2010-2013 y›llar› aras›nda proksimal humerusta tümöral
lezyon nedeniyle rezeksiyon ve reverse modüler protez uygulanan 13
hasta retrospektif olarak incelenmifltir. Hastalardan 2’si primer hastal›¤a
ba¤l› olarak kaybedilmifl, 1 hasta kontrollere gelmemifltir. Son
kontrolünde ç›k›k tesbit edilen 1 hasta revizyon planlanarak çal›flma
d›fl› b›rak›lm›fl, 5 erkek, 4 kad›n olmak üzere toplam 9 hasta
de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Histolojik de¤erlendirmelerine göre; 1
hastada renal hücreli ca metastaz›, 1 hastada multiple myelom ve 7
hastada kondrosarkom saptanm›flt›r. Hastalar›n hepsi Malawer ‘in
tarifledi¤i s›n›fland›rmaya göre tip I olarak de¤erlendirilmifl, operasyonlar
tek bir cerrah taraf›ndan deltopektoral yaklafl›m ile yap›lm›flt›r. Rotator
manflet, proteze emilmeyen sutürler ile tesbit edilerek eklem stabilitesinin

artt›r›lmas› amaçlanm›flt›r. Operasyon sonras› takip süreleri ortalama
20 ayd›r. 1 hastada humeral komponentin k›sa olmas›na ba¤l› erken
dönem gevfleme , 2 hastada humeral komponent implant yetmezli¤ine
ba¤l› periprostetik k›r›k olmas› nedeniyle 3 hastaya revizyon cerrahisi
uygulanm›flt›r. 3 hastada da primer cerrahide uygulanan allogreft
ç›kar›larak moduler protez ile revizyonu yap›lm›flt›r. Hastalar›n
de¤erlendirmeleri; ayakta ölçülen eklem hareket aç›kl›klar›,
“Musculoskeletal Tumor Society Score (MSTS)“, ”Visual Analog
Scale(VAS)”, “Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH)”,
Constant skorlamas› ve Omuz AP, gerçek Omuz AP ve Skapula-Y
grafileri ile yap›lm›flt›r.

BULGULAR: Hastalar›n yap›lan son poliklinik kontrollerinde MSTS
ortalamas› %63, VAS skor ortalamas› 2.2, DASH skor ortalamas› 44.2,
Constant skor ortalamas› %40.6 olarak tesbit edilmifltir. Omuz eklem
aç›kl›klar› için ise; aktif abdüksiyon ortalamas› 84.4 derece, aktif öne
fleksiyon ortalamas› 94.4 derece, aktif eksternal rotasyon ortalamas›
6.1 derece olarak de¤erlendirilmifltir.

SONUÇ: Erken dönem reverse modüler protez uygulamas› sonuçlar›m›z
ile literatürde bildirilen modüler protez sonuçlar›n› karfl›laflt›rd›¤›m›zda
daha iyi hareket aç›kl›¤› elde etti¤imizi ancak fonksiyonel olarak belirgin
bir fark olmad›¤›n› söyleyebiliriz. Literatürde bildirilen allogreft-protez
uygulamas›na k›yasla fonksiyonel yetersizli¤in, rotator manfletin proteze
tesbit edilmesine ba¤l› oldu¤unu düflünüyoruz. Rotator manfletin
proteze tesbitinin hastan›n aktif rotasyon hareketlerine katk›s› olmad›¤›
ancak omuz stabilitesini artt›rd›¤› kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler:�moduler protez3, proksimal humerus1, reverse2,
tümör4
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ÇOCUK YAfi GRUBU HUMERUS ÜST UÇ ‹Y‹ HUYLU KEM‹K
TÜMÖRLER‹N‹N TEDAV‹S‹NDE BOfiLUK DOLDURMA AMACIYLA
KULLANILAN B‹YOSERAM‹K CAM GREFT VE ‹NSAN KAYNAKLI
SPONG‹ÖZ GREFTLER‹N KONSOL‹DASYON BAfiARISININ
KARfiILAfiTIRILMASI

Ahmet Kaya1,�Gokhan ‹lyas1, Mustafa ‹ncesu1, Ahmet Savran1,
H.Tamer Ursavas1

1�‹zmir Tepecik Egitim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir
�
AMAÇ: Çal›flmada çocuk yafl grubundaki humerus üst uç iyi huylu
kemik tümörlerinde kullan›lan insan kaynakl› spongiöz allogreft ile
biyoseramik cam greftlerin konsolidasyon baflar›s›n›n karfl›laflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

YÖNTEM: 2010 ile 2013 y›llar› aras›nda hastanemizde humerus üst
uç iyi huylu kemik tümörü tan›s› konmufl ve küretaj ve adjuvan tedavi
sonras› spongiöz allogreft veya biyoseramik cam greft uygulanm›fl
çocuk yafl grubu hastalar retrospektif olarak konsolidasyon, nüks,
tekrar ameliyat gereksinimi bak›m›ndan de¤erlendirildi. Çal›flmada
tüm hastalara; ameliyat öncesi Jam-Shidi biyopsi ve ameliyat s›ras›nda
frozen section biyopsi yap›ld›. Tüm hastalara küretaj› takiben adjuvan
olarak 5'er dakika %1'lik formol ve %70'lik alkol ile kimyasal
koterizasyon yap›ld›. Takiben boflluklar greftlerle s›k›flt›r›lmak suretiyle
insan kaynakl› granül formunda spongiöz allogreft veya biyoseramik
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cam greftle dolduruldu. Konsolidasyon sa¤lanana kadar s›k, sonras›nda
periyodik aral›klarla izlem yap›ld›.

BULGULAR: Çal›flmada 7'si k›z , 9'u erkek toplam 16 hasta yer ald›.
Ortalama yafl 10,7 y›l, ortalama takip süresi 2 y›l idi. 12 hastaya insan
kaynakl› spongiöz kemik allogrefti , 6 hastaya biyoseramik cam grefti
kullan›ld›. Hastalar›n patolojik incelemesinde 11 Anevrizmal kemik
kisti (AKK), 3 Basit kemik kisti (BKK), 1'er adet fibröz displazi ve
kondroblastom saptand›. Konsolidasyon de¤erlendirildi¤inde, insan
kaynakl› spongiöz kemik allogrefti kullan›lan hastalar›n 5'inde tam
iyileflme, 5'inde parsiyel iyileflme görülürken, biri AKK, di¤eri BKK
olan iki hasta nüks nedeniyle yeniden opere edildi. ‹kinci ameliyatlar›
sonras›nda tam iyileflme sa¤land›. Biyoseramik cam greft kullan›lan
hastalar›n 6's›nda da tam iyileflme görüldü. Nüks d›fl›nda patolojik
k›r›k, derin enfeksiyon veya nörovasküler komplikasyonla karfl›lafl›lmad›.
Ortalama konsolidasyon süresi 3 ila 6 ay aras›nda gerçekleflti. Yap›lan
son kontrollerde fonksiyonel k›s›tl›l›k saptanmad›.

SONUÇ: Biyoseramik cam greftler, iyi huylu kemik tümörleri tedavisinde
yap›lan küretaj› takiben, insan kaynakl› spongiöz kemik greftlerine ve
di¤er modalitelere alternatif olarak kullan›labilecek sentetik kemik
dolgu materyalleridir. Spongioz allogreftlerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda
osteokondüktif etkisi ve kemik turnover›n› h›zland›rma gibi olumlu
avantajlar› vard›r. Çal›flmam›zda biyoseramik cam greft ile daha iyi
sonuçlar al›nm›flt›r. Vaka say›m›z›n az olmas› nedeniyle, bu ç›kar›m›n
desteklenebilmesi için daha genifl serili çal›flmalara ihtiyaç
duyulmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�Allogreftler, Anevrizmal Kemik Kisti, Biyoseramik
Cam Greft, Humerus Proksimal, ‹yi Huylu Kemik Tümörü, Spongiöz
Greft
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HUMERUS BAfiI ‹Ç‹NDE YERLEfiM‹fi KEM‹K LEZYONLARININ
ARTROSKOP‹K TEDAV‹S‹: OLGU SUNUMU VE TEKN‹K NOT

Recep Kurnaz1, Taner Günefl2, Erkal Bilgiç2, Orhan Balta3

1�Hakkari Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i
2�Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Tokat
3�Tunceli Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Tunceli
�
AMAÇ: Proksimal humerus, selim tümörlerin s›kl›kla lokalize oldu¤u
yerler aras›ndad›r. Bu çal›flmada; proksimal humerusa yerleflen ve
patoloji sonucu enkondrom ve pigmente villonodüler sinovit olarak
gelen 2 olguya uygulad›¤›m›z artroskopik tedavi tekni¤ini sunuyoruz.

YÖNTEM: Olgu 1. 24 yafl›nda bayan hastan›n 4 y›ld›r omuz a¤r›s›
flikayeti mevcut. 2 y›l önce d›fl merkezde proksimal humerusta kist
olmas› nedeniyle aç›k cerrahi ve grefonaj uygulanm›fl. Ancak hastan›n
çekilen röntgenogram ve manyetik rezonans görüntülerinde lezyonun
tekrar etti¤i ve proksimal humerus metafizinde yerleflmifl oldu¤u
görüldü. Klasik posteriyor portal yan›nda önde rotator intervalde iki
adet portal kullan›larak tuberkulum minus seviyesinde lezyonun içine
girilerek içi boflalt›ld› ve greftlendi. Olgu 2. 39 yafl›nda erkek olup son
2 y›ld›r daha çok geceleri olan omuz a¤r›s›ndan flikayetçi idi. Yap›lan
radyolojik incelemelerinde humerus bafl›nda enkondroma benzer kistik
bir lezyon oldu¤u görüldü. Standart posteriyor portal ile birlikte “saat

7” portali kullan›larak “ç›plak alan” korteksi aç›larak lezyonun içine
ulafl›ld›. ‹çindeki yumuflak doku komponenti boflalt›ld›ktan sonra ayn›
portaller kullan›larak kanül içinden greftlendi.

BULGULAR: Her iki hastada da hiçbir komplikasyon görülmedi. Son
kontrollerinde (olgu 1 postop 12 ay, olgu 2 postop 18 ay) her iki
hastan›n da flikayetinin olmad›¤› görüldü.

SONUÇ: Uygulam›fl oldu¤umuz artroskopik tekni¤in; minimal invaziv
olmas›, lezyonun tamamen boflalt›lmas› ve greftlenmesinin mümkün
olmas›, ek problemlerin efl zamanl› tedavi edilebilmesi ve cerrahi skar›n
ve yumuflak doku hasar›n›n aç›k yöntemlere göre çok daha az olmas›
nedenleriyle, humerus bafl› içindeki eklem içinden ulafl›labilir lezyonlar›n
tedavisinde tercih edilebilecek bir yöntem oldu¤unu düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:�artroskopik, grefonaj, humerus, kist,
villonodülersinovit
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PROKS‹MAL HUMERUS FRAKTÜRÜ SONRASI HEM‹ARTROPLAST‹
UYGULAMASINDA RADYOLOJ‹K PARAMETRELER‹N VE YA⁄LI
DEJENERASYONUN GEÇ DÖNEMDE KL‹N‹⁄E ETK‹S‹

Onur Gürsan1, Mustafa Hulusi Özkan1, Ali Balc›2, Onur Baflc›1
1�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dal›, ‹zmir
2�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dal›, ‹zmir

AMAÇ: Proksimal humerus k›r›klar› tedavisinde hemiartroplasti,
osteoporotik kemik yap›s› ve teknikteki geliflmelerle s›kl›¤› giderek
artan bir tedavi yaklafl›m›d›r fakat elde edilen sonuçlar farkl›l›klar
göstermektedir. Ameliyat öncesi hastaya ait faktörler ve post-op
rehabilitasyonun etkinli¤inin yan›s›ra, ameliyat s›ras›nda proksimal
humerus anatomisinin restorasyonu büyük önem tafl›maktad›r. Bu
çal›flmada amaç post-op geç dönem radyolojik parametreler kullan›larak,
anatomik restorasyonun ve rotator manfletteki ya¤l› dejenerasyonun
geç dönem klini¤e etkisini ortaya koymakt›r.

YÖNTEM: Çal›flmaya, klini¤imize 2002-2010 y›llar› aras›nda proksimal
humerus k›r›¤› nedeniyle baflvuran ve akut dönemde hemiartroplasti
uygulanan ve omuz eklemine yönelik post-op aksiyel bilgisayarl›
tomografi kesitleri bulunan 25 hasta dahil edildi. Lateral humeral
offset, lateral glenohumeral offset, tüberkülum majus- stem mesafesi
ve tüberkülum majus ile protez superior yüzeyi ile aras›ndaki uzakl›klar
olçüldü. BT aksiyel kesitler kullan›larak, tüberkülum majus ve minus
aras›ndaki uzakl›k, protezin retroversiyonu, aksiyel planda tuberkülum
majus ve protez aras›ndaki uzakl›k ve rotator manfletteki ya¤l›
dejenerasyon evresi goutellier s›n›flamas›na göre hesapland›.
Fonksiyonel de¤erlendirmede WORC, ASSES, DASH, Constant- Murley
skorlama sistemleri kullan›ld›.

BULGULAR: Olgular›n 19’u(%76) kad›n, 6’s›(%24) erkekti. yafl
ortalamalar› 68,2 (52-84) ve ortalama takip süreleri 5 y›l(3-10 y›l)
olarak hesapland›. Ortalama WORC, ASSES, DASH, Constant- Murley
skorlar› s›ras›yla 55 (38-78), 70 (48-88), 23 (11-46), 66 (41-88) olarak
ölçüldü. Ortalama Lateral humeral offset 23.2mm (14.8-34mm),
Ortalama Lateral glenohumeral offset 48.6mm (42.8-59.3mm),
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tüberkülum majus ile protez superior yüzeyi ile aras›ndaki ortalama
uzakl›k 13.7mm(8.1-21mm), ortalam subakromiyal boflluk 8.1mm
(4.8-13.2mm) olarak ölçüldü. Normal retroversiyonda, Constant-
Murley, ASSES, skorlamalar›nda daha yüksek de¤erler ve DASH indeksi
daha düflük de¤erler görüldü. (p<0,05) Aksiyel BT kesitlerinde protez
ile tüberkülum majus aras›ndaki mesafenin 0-5 mm olçülen olgularda
daha yüksek fonksiyonel skorlar ve daha genifl hareket aç›kl›¤› elde
edildi. (p<0,05). Evre 0 ya¤l› dejenerasyonu bulunan hastalarda
Constant, WORC, ASSES skorlar›nda ve eklem hareket aç›kl›klar›nda
daha yüksek, DASH skorunda ise daha düflük de¤erler görüldü. (p<0,05)
Fraktür sonras› akut hemiartroplastide baflar› multifaktöriyel olmakla
birlikte, uygun (Retroversiyonun 30˚, 0-5mm aral›¤›nda yer de¤ifltirmifl
tüberküller, lateral humeral ofsetin sa¤lanmas›) ölçülerde tüberkülum
majus rekonstrüksiyonun, daha iyi fonksiyonel sonuçlar ortaya ç›kard›¤›
gösterildi

SONUÇ: Fraktür sonras› akut hemiartroplastide baflar› multifaktöriyel
olmakla birl ikte, belirti len ölçülerde tüberkülum majus
rekonstrüksiyonun, daha iyi fonksiyonel sonuçlar ortaya ç›kard›¤›
gösterildi

Anahtar Kelimeler:�Hemiartroplasti, tüberkülum majus, ya¤l›
dejenerasyon
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GLENOID KEM‹K DEFEKTL‹ PR‹MER OSTEOARTR‹T TEDAV‹S‹NDE
GREFT KULLANILMADAN UYGULANAN TERS OMUZ PROTEZLER‹N‹N
SONUÇLARI

Gazi Huri, Yoon S. Hyun, Steve A. Petersen, Uma Srikumaran, Edward
G. Mcfarland
Johns Hopkins Üniversitesi Omuz Cerrahisi Klini¤i, Baltimore, MD,
ABD

AMAÇ: Glenoid morfolojisi omuz artroplastisi sonras› klinik sonuçlar›
etkileyen önemli bir faktördür. Defektif glenoid zemininde uygulanan
omuz protezleri glenoid komponentin katastrofik gevflemeleri ile
sonuçlanabilmektedir.  Bu çal›flmada amac›m›z (1) Glenoid kemik
defetli bulunan primer osteoartrit (OA) vakalarda greftleme yap›lmadan
uygulanan ters omuz protezi sonuçlar›n› de¤erlendirmek (2) bu
sonuçlar› ayn› hasta grubuna uygulanm›fl anatomik omuz protezi
sonuçlar› ile karfl›laflt›rmak

YÖNTEM: Bu çal›flmada klini¤imizde 2004-2011 y›llar› aras› en az iki
y›l takibi olan primer OA nedeni ile omuz protezi uygulanm›fl hastalar
de¤erlendirildi. Çal›smaya primer OA olan, rotator manfleti sa¤lam ve
Walch tip A2,B2 ve C glenoide sahip ve glenoid defekti için greft
kullan›lmayan hastalar dahil edildi. Bu kriterleri karfl›layan 68 omuz
protezinin 34’u ters omuz protezi iken (32 hasta), geri kalan 34’un (32
hasta) anatomik omuz protezi oldu¤u tespit edildi. Bu iki grubun eklem
hareket aç›kl›¤›, a¤r› ve klinik skorlamalar› “Student t-test” kullan›larak
karfl›laflt›r›ld›.

BULGULAR: Ters omuz protezi uygulanan hastalarda ameliyat sonras›
a¤r› skorunda, aktif abduksiyon, fleksiyon ve rotasyonda belirgin
düzelmeler görüldü. Ayr›ca Western Ontario Osteoarthritis Shoulder
index, Simple Shoulder Test, American Shoulder and Elbow Surgeons,
L'Insalata, ve Constant skorlamas›n›n da anatomik omuz protezlerine
göre daha fazla artt›¤› tespit edildi. Ters omuz protezi uygulanan bir
hasta aseptik gevfleme nedeni ile revize edildi.

SONUÇ: Glenoid defektli primer OA hastalar›n tedavisinde ters omuz
protezi greft ihtiyac› olmadan uygulanabilen ve sonuçlar› ümit verici
bir alternatiftir
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FARKLI TASARIM TERS OMUZ PROTEZLER‹N‹N SKAPULAR
CENTIKLENME R‹SK‹ VE PROTEZ ‹NSTAB‹L‹TES‹ ÜZER‹NE ETK‹S‹

Gazi Huri, Filippo Familiari, Nima Salari, Steve Petersen, Edward G.
Mcfarland
Johns Hopkins Üniversitesi Omuz Cerrahisi Klini¤i, Baltimore, MD,
ABD

AMAÇ: Ters omuz protezi uygulamasi sonras› karfl›lafl›lan en s›k
komplikasyonlar skapular centiklenme (scapular notching) ve
instabilitedir. Çal›flmam›zda farkl› tasar›m ters omuz protezlerinin ve
glenoid komponent (glenosphere) pozisyonunun bu komplikasyonlar›n
geliflmesindeki etkileri araflt›r›lm›flt›r.

YÖNTEM: Çal›flmam›za 2004-2011 y›llar› aras› rotator manflet artropatisi
tan›s› ile klini¤imizde tedavi olan 59 hastan›n 65 ters omuz protezi
dahil edilmifltir. Çal›flmam›zda Grammont tipi protezi ile “lateral offset”
glenoid komponenti olan farkl› tasar›mda iki ters omuz protezinin
skapular centiklenme ve instabilite oranlar› karfl›laflt›r›lm›fl ve glenoid
komponentin (glenosphere) pozisyonunun centiklenme ve instabilite
geliflmesindeki etkileri araflt›r›lm›flt›r.

BULGULAR: 65 ters omuz protezi uygulanan 59 hasta  en az iki y›l
süre takip edilmifltir. Bunlardan 18 tanesi Grammont-tipi protez (grup
1) iken, 47 tanesinde “lateral offset” glenoid komponent tasar›ml› ters
omuz protezi (grup 2) kullan›lm›flt›r. Yap›lan de¤erlendirmelerde,
skapular centiklenme s›kl›¤›n›n ve centiklenme derecesinin grup 1
hasta grubunda grup 2 ye göre istatistiksel olarak anlaml› derecede
daha fazla oldu¤u tespit edilmifltir. (p<0.001). Fakat glenoid komponent
pozisyonunun skapular centiklenme ve instabiliteye olan etkisinin
protez tasar›m›ndan ba¤umsuz oldu¤u, her iki tasar›mda da 1° lik
inferior tilt art›s›n›n skapular centiklenme geliflme riskini %7.3 azaltt›¤›
tespit edilmifltir. (odds ratio 0.937, 95% CI 0.894, 0.983)

SONUÇ: Çal›flmam›zda “lateral offset” ters omuz protezlerinin,
Grammont tipi protezlere göre daha stabil oldu¤u ve daha az oranda
skapular centiklenmeye neden oludu¤u gösterilmifltir. Sonuç olarak
skapular centiklenme ve protez instabilitesinde glenoid komponentinin
pozisyonundan çok, protezin tasar›m›n›n daha önemli rol oynad›¤›
sonucuna ulafl›lm›flt›r.
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TERS OMUZ PROTEZ‹ ERKEN-ORTA DÖNEM SONUÇLARI

Ferhat Say1,�Numan Kuyubafl›1, Ahmet Piflkin1, Murat Bülbül2
1�Ondokuz May›s Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›,
Samsun
2�Medipol Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Rotator kuf artropatisi, proksimal humerusun parçal› ve deplase
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k›r›klar›, baflar›s›z artroplastinin revizyonu ters omuz protezinin
endikasyonlar›d›r. Ters omuz protezi uygulad›¤›m›z hastalar›n erken-
orta dönem sonuçlar›n›n de¤erlendirilmesi amaçland›.

YÖNTEM: 2010-2013 y›llar› aras›nda ters omuz protezi uygulanan 10
hasta (ortalama yafl: 74,3±7,3/4 erkek 6 bayan) geriye dönük
de¤erlendirildi. Yedi hasta rotator kuf artropatisi, iki hasta proksimal
humerus k›r›¤› ve bir hasta baflar›s›z hemiartroplasti revizyonu tan›s›
ile opere edildi. Hastalar›n preoperatif ortalama abduksiyon, adduksiyon,
fleksiyon, ekstansiyon, iç-d›fl rotasyon de¤erleri s›ras›yla 43,8°, 37,5°,
70,6°, 47°, 44,4°, 48,1° idi. Hastalar›n preoperatif ortalama Constant
skoru 25,6 ve görsel a¤r› skalas› 6,8 saptand›. Tüm hastalara
deltopektoral yaklafl›m ile glenoid komponent yerleflimi inferiorda ve
inferior tilt verilerek yerlefltirildi. Ortalama takip süresi 18,3±12,2 ay
saptand›.

BULGULAR: Takip süresi sonunda hastalar›n postoperatif ortalama
abduksiyon, adduksiyon, fleksiyon, ekstansiyon, iç-d›fl rotasyon
de¤erleri s›ras›yla 88,5°, 66,5°, 116°, 58°, 35°, 53,5° saptand›.
Hastalar›n postoperatif ortalama Constant skoru 52,9 ve görsel a¤r›
skalas› 1,7 saptand›. Bir hastada Sirveaux s›n›flamas›na göre Grade
1 skapular çentiklenme saptand›. Hastalar›n hiçbirinde dislokasyon
veya enfeksiyon saptanmad›. Ortalama iç-d›fl rotasyon de¤erleri rotator
kuf artropatisi grubunda k›r›k grubuna göre istatistiksel anlaml› yüksek
saptand›.

SONUÇ: Hasta say›m›z›n s›n›rl› olmas›na ra¤men ters omuz protezi
erken-orta dönem fonksiyonel sonuçlar› iyi, komplikasyon oran›
düflüktür. Skapular çentiklenmeden kaç›nmak için glenoid komponent
yerleflimi önemlidir.

Anahtar Kelimeler:�Rotator kuf artropatisi, ters omuz protezi, proksimal
humeru k›r›¤›
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TIKHOFF-LINBERG OPERASYONU YAPILAN 3 HASTANIN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Volkan Gürkan1, ‹smail Kerem Bilsel1, Fatih Y›ld›z1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
�
AMAÇ: Tikhoff-Linberg operasyonu yap›lm›fl hastalarda omuz
fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesi.

YÖNTEM: ‹fllem s›ras›nda anterior ve posterior kombine giriflim
kullan›ld›. ‹ki hasta 21 yafl›nda erkek olup ikisinin de tan›s› skapulada
Ewing sarkomayd›. Di¤er hasta ise 61 yafl›nda bayand› ve tan›s› skapula
kondrosarkomuydu. ‹ki hastada sarsak eklem b›rak›ld›, 1 hastaya ise
humerusa protez uyguland›. Protez uygulanm›fl olan hastada tesbiti
artt›rmak için protez ile klavikula alt ucu aras›nda silastik tüp metodu
uyguland›.

BULGULAR: Hastalar›n tamam›nda omuz ROM'lar› ileri dereceli k›s›tl›yd›.
Constant skorlar› ortalama 27 olarak hesapland›. Ancak 3 hastan›n da
dirsek ve el bile¤i fonksiyonlar› tamd› ve günlük fonksiyonlar›n› yerine
getirebiliyorlard›. Sarsak eklem b›rak›lm›fl 1 hastada kol 20 cm kadar
deprese olmufltu. Di¤er 2 hastada ise humerus normal seviyesindeydi.

SONUÇ: Tikhoff-Linberg prosedürü humerus üst ucu ve klavikula alt
ucunun, skapulan›n tamam› ile beraber bir bütün halinde ç›kar›ld›¤›
bir operasyondur. Bu operasyon sonras›nda omuz eklemi tamamen
ortadan kald›r›lm›fl olur. Çok morbid bir ifllem olmas›na ra¤men
skapulan›n malign tümörlerinde endikasyon bulmaktad›r. Hastalarda
operasyon sonras›nda omuz fonksiyonlar› ileri dereceli k›s›tl› olmas›na
ra¤men dirsek ve el bile¤i fonksiyonlar› yeterli düzeyde kalmakta ve
hastalar günlük fonksiyonlar›n›n bir ço¤unu yerine getirebilmektedir.
‹lave olarak humerusa rezeksiyon protezi uygulan›m› ile stabiliteye
katk›da bulunabilinir.

Anahtar Kelimeler:�tümör, Tikhoff-Linberg, skapulektomi, protez
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PROFESYONEL SPORCULARDA OMUZ SLAP LEZYONLARININ
TEDAV‹S‹

Tahsin Beyzadeo¤lu1,�Esra Çirci2
1�Muayenehane
2 S.B. ‹stanbul E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹stanbul
�
AMAÇ: Profesyonel düzeyde spor yapan, 2 y›ldan uzun takibi olan,
omuz SLAP lezyonu nedeniyle tedavi edilen sporcular›n; efllik eden
yaralanmalar›n›n, cerrahi tedavi sonuçlar›n›n ve spora ayn› seviyede
devam edifl oranlar›n›n bildirilmesi amaçland›.

YÖNTEM: Ocak 2008 - Kas›m 2011 tarihleri aras›nda akut ya da kronik
tekrarlayan travmalar sonucu oluflmufl SLAP lezyonlar› için cerrahi
tedavi yap›lan hastalardan, sadece elit profesyonel düzeyde spor yapan,
34 sporcunun 35 omuzu çal›flmaya dahil edildi. Efllik eden yaralanmalar›,
cerrahi sonuçlar› ve ayn› düzeyde spora devam edip edemedikleri
retrospektif olarak de¤erlendirildi. Hastalar›n yaralanmalar›n›n olufl
flekli, taraf› ve dominant üst ekstremitesi sorgulanarak, detayl› fizik
muayene yap›ld›. Tüm hastalar direkt radyografi ve manyetik rezonans
görüntüleme ile de¤erlendirildi. Hastalar›n a¤r›, omuz eklem
fonksiyonlar›, kuvvet düzeyleri, spora kat›l›m düzeyleri, American
Shoulder and Elbow Surgeons (ASES) ve Kerlan Jobe Orthopaedic
Clinic (KJOC) skorlar› ile de¤erlendirildi. Tüm hastalara genel anestezi
alt›nda flezlong pozisyonunda omuz artroskopisi yap›ld›. Tüm labrum
tamirlerinde PushLock (Arthrex Inc, Naples, Fl) dü¤ümsüz çapa dikifller
kullan›ld›. Rotator manflet y›rt›klar›n›n hepsinde çift s›ra tekni¤i
uyguland›. Verilerin istatistiksel analizinde, SPSS 20 paket program›
kullan›ld›.

BULGULAR: Dört hasta bayan, 30 hasta erkek idi. Ortalama yafllar› 25
y›l (18-32); ortalama takip süreleri ise 40.1 ay (24-70) idi. 27 sa¤, 8
sol omuzda yaralanma (30 dominant, 5 non-dominant) mevcuttu.
Olgular›n 2'si hariç (futbolcu ve bilek güreflçisi), hepsi bafl üstü spor
(8 voleybolcu, 8 Amerikan futbolcusu, 7 basketbolcu, 4 tenisçi, 2
hentbolcü, 2 halterci, 1 yüzücü) yap›yordu. Omuzlar›n 15’inde (%42.9)
yaln›z SLAP lezyonu bulunmaktayd›. 13’ünde (%37.1) SLAP lezyonuna
Bankart lezyonu efllik etmekteydi. 3 hastada (%8.6) Bankart lezyonu,
SLAP ve posterior labrumda yaralanma efl zamanl›, 3 hastada (%8.6)
SLAP lezyona Rotator manflet y›rt›¤›, 1 hastada (%2.9) ise Bankart ve
SLAP lezyonuna, Rotator manflet y›rt›¤› efllik ediyordu. Tüm labrum
lezyonlar› artroskopik yöntemle, ortalama 3,6±1.8 (2-7) dü¤ümsüz
çapa dikifl kullan›larak tamir edildi. Sporcular›n hepsi ayn› merkezde
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fizyoterapi ve rehabilitasyon gördü. Ortalama spora dönüfl süreleri 6.4
ay (4-13) idi. Operasyon öncesi ASES skoru ortalama 64.0±7.2 (45-
72), KJOC skoru 50.5±10.3 (35-65); operasyon sonras›nda ASES
skoru ortalama 89.6 ± 4.6 (86-100), KJOC skoru 80.9±6.8 (69-92)
olarak belirlendi. Sonuçlar aras›ndaki farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml›
idi (t test; p<0.01). Profesyonel sporcular›n % 88.2’s›n›n (30 sporcu)
yaralanma öncesi düzeyde spora devam etti¤i belirlendi. Hastalar›n 2
tanesinde revizyon cerrahisi gerekti. Çapa dikifllerin kesmesine ba¤l›
labrum y›rt›¤› tekrar geliflen bir hastan›n artroskopik labrum yeniden
onar›m› sonras› spora dönüflü mümkün oldu. Nüks travmatik omuz
ç›k›¤› (kemik Bankart ile) geliflen di¤er sporcunun revizyonu, aç›k
kemik blok yöntemi ile yap›ld›. Takip sürecinde profesyonel spora
dönüflü mümkün olmad›.

SONUÇ: Sporcularda omuz labrum lezyonlar›yla s›kl›kla
karfl›lafl›lmaktad›r. Özellikle bafl üstü spor ile u¤raflanlarda, en s›k
SLAP lezyonlar› görülmektedir. SLAP lezyonuna yaralanman›n
mekanizmas›na ba¤l› olarak Bankart lezyonu, posterior labrum ve
Rotator manflet yaralanmalar› efllik edebilir. Anatomik tamir ve iyi
rehabilitasyon ile yüksek oranda ayn› seviyede spora dönüfl mümkün
olmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�Profesyonel sporcu, Omuz labrum lezyonu,
Artroskopik tamir, SLAP, Bankart
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KRON‹K ÖNE K‹L‹TL‹ OMUZ ÇIKI⁄I ‹Ç‹N KOMB‹NE CERRAH‹

Ali Turgut, Burak Önvural, Önder Kalenderer, Haluk A¤ufl
‹zmir Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir
�
AMAÇ: Kronik öne omuz ç›k›kl› olguda büyük Hill-Sachs lezyonu ve
anterior kapsülolabral lezyonun ileride instabilite oluflturmas›n›
engelleyebilmek

YÖNTEM: 66 yafl›nda bayan hasta düfltükten 70 gün sonra sa¤ omuz
a¤r›s› nedeni ile poliklini¤imize baflvurdu. Anamnezinde; sa¤ üst
ekstremitesi üzerine düflmesi sonras› baflka bir merkezde radius alt
uç k›r›¤› tan›s› ile tedavi edildi¤i anlafl›ld›. Çekilen omuz M.R.G.'sinde
büyük Hill-Sachs lezyonu ve Bankart lezyonunun efllik etti¤i kronik
kilitli subkorakoid öne omuz ç›k›¤› oldu¤u saptand›. Hastan›n omuzu
a¤r›l› ve hareket aç›kl›¤› abdüksiyon, öne fleksiyon, iç rotasyon olarak
s›ra ile 10-15-10 derece idi. Hasta bilgilendirildi ve hastaya deltopektoral
kesi ile korakoid ç›k›nt› osteotomisi, aç›k redüksiyon, Latarjet Prosedürü
ve proksimal humeral iç rotasyon osteotomisi uyguland›.

BULGULAR: Bir y›lsonundaki de¤erlendirmede aktif omuz hareket
aç›kl›¤› abdüksiyon, öne fleksiyon, iç rotasyon olarak s›ra ile 100-90-
70 derece olarak saptand›. ‹nstabilite bulgusu yoktu, hasta sonuçtan
memnundu.

SONUÇ: Kronik öne omuz ç›k›¤› mevcut olan hastalarda tedavi olarak
literatürde; dokunmama, kapal› redüksiyon, aç›k redüksiyon,
hemiartroplasti, ters omuz artroplastisi, humerus bafl› rezeksiyonu
gibi çeflitli tedaviler önerilmifltir. Aç›k redüksiyon sonras› korakoid
ç›k›nt›n›n glenoid önüne transferi genel olarak önerilmekle birlikte
büyük Hill-Sachs lezyonunun ileride instabilite oluflturmamas› için
proksimal humerus iç rotasyon osteotomisi kronik öne ç›k›klar için
literatürde kendisine yer bulamam›flt›r. Uygulad›¤›m›z bu kombine
giriflim literatürde ilktir. Tedavi sonucundan hem hasta hem de
uygulay›c› olarak bizler memnun kalm›fl›zd›r.

Anahtar Kelimeler:�Kronik, omuz ç›k›¤›, kombine cerrahi

P2

Ç‹FT (DUAL) SKAPULAR OSTEOKONDROM: ‹MP‹NGEMENT
SENDROMUNUN NAD‹R SEBEB‹

Atilla Ç›tlak1, Ulafl Akgün2, Tu¤rul Bulut1, Cihan Aslan1, Berna Dirim
Mete3, Muhittin fiener1

1 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, ‹zmir
2 Mu¤la S›tk› Koçman Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Mu¤la
3 Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
Radyoloji Klini¤i, ‹zmir

AMAÇ: Skapulan›n hem glenoid hem de akromiyonunda yer alan ilk
çift (dual) skapular osteokondrom olgusunu sunmak.

134

YÖNTEM- BULGULAR: Olgu Sunumu
Otuz dört yafl›nda bayan hasta 18 y›ld›r devam eden sa¤ omuz
hareketlerinde a¤r› ve k›s›tl›l›k nedeniyle klini¤imize baflvurdu. Baflka
kliniklerde bu flikayetler nedeniyle konservatif tedavi uygulanm›flt›.
Kilo kayb›, atefl ve gece terlemeleri yoktu. Aile hikayesinde kemik
tümörü öyküsü yoktu. Omuz çevresinde flifllik, deformite ve hassasiyet
tespit edilmedi. Fizik muayenesinde omuzda 120 fleksiyon, 80
abdüksiyon, 30  d›fl rotasyon ve sakrumda iç rotasyon mevcuttu. Hafif
supraspinatus güçsüzlü¤ü izlendi. Omuz instabilite bulgusu yoktu.
Neer ve Hawkins bulgular› pozitifti.
Omuzun direk radyografisinde akromionun alt yüzeyinde inferiora
uzan›m gösteren kemik ç›k›nt› görüldü. Bilgisayarl› tomografide
akromionun alt›nda ve glenoidin süperior k›sm›nda kemik ç›k›nt›lar›
görüldü (fiekil 1). MR görüntülerinde akromiondan kaynaklanan
ekzositozda (35x33x25 mm) k›k›rdak flapka saptand›. Subakromiyal
osteokondrom supraspinatus tendonunu komprese ve deplase ediyordu.
Di¤er lezyon glenoidin anterosüperiorunda saptand›. Her iki kitlenin
kemik ili¤i de skapulan›n kemik ili¤i ile devaml›l›k gösteriyordu (fiekil
2).
‹lk olarak glenohumeral eklemin ve subakromiyal bölgenin artroskopik
incelenmesi yap›ld›. Glenohumeral eklemin artroskopik incelemesinde
supraspinatus y›rt›¤› ve osteokondrom saptand›. Glenoidin
anterosüperiorunda yer alan osteokondrom artroskopik yöntemle
ç›kar›ld›. Artroskopik subakromiyal de¤erlendirilmede akromiyonun
alt›nda yer alan ve impingement sendromuna neden olan dev
osteokondrom görüldü (fiekil 3). Kitle, artroskopik yöntemlerle ç›karmak
için çok büyük olarak de¤erlendirildi. Mini aç›k yaklafl›m kullan›larak
osteotomize edilip kitle ç›kar›ld›. Supraspinatus tendonu onar›ld› ve
cilt uygun flekilde kapat›ld› (fiekil 4).
Histopatolojik incelemede her iki lezyon için osteokondrom tan›s›n›
do¤ruland›. ‹ncelemede, laminar kemik üzerinde hiyalen k›k›rda¤›n yer
ald›¤› osteokartilajinöz kitle saptan›rken sellular atipi veya malign
diferensiasyon görülmedi.
Ameliyat sonras› ilk gün omuz ve dirsek için fizik tedavi baflland›.
Üçüncü ay›n sonunda hasta a¤r›s›z tam hareket kazand›. Görüntüleme
yöntemleriyle yap›lan incelemede rekürrens gözlenmedi.

SONUÇ: Subakromiyal osteokondromun neden oldu¤u impingement
sendromu çok nadir görülen bir durumdur. Cerrahi teknik ne olursa
olsun tümörün total eksizyonu rekürrenslerin önlenmesi aç›s›ndan
önemlidir. Bizim bilgimize göre bu olgu intraartiküler glenoid
osteokondromu ve ekstra artiküler subakromiyal osteokondromun
birlikte yer ald›¤› literatürdeki ilk olgudur.

Anahtar kelimeler: Osteokondrom, omuz impingement sendromu,
akromiyon, glenoid.

P3

MANAGEMENT AND PROGNOSTIC FACTORS FOR DELAYED
RECONSTRUCTION OF NEGLECTED POSTERIOR SHOULDER
FRACTURE-DISLOCATION

Taner Bekmezci1,�Egemen Altan2

1�Özel Liv Hastanesi, Ortopedi Travmatoloji Servisi, ‹stanbul
2�‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi,
Ortopedi Travmatoloji, ‹stanbul
�
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AMAÇ: Posterior shoulder dislocations often occur after a fall, electric
shock or during a seizure and misdiagnosis can occur in 50-80% of
the patients. We reported the recontruction of a posterior shoulder
fracture-dislocation which was neglected for three months period
which was an extremely rare situation in the literature.

YÖNTEM: A 54-year-old male patient was admitted to our outpatient
clinic with a history of electric shock three months ago. Computed
tomography (CT) measurements of the right shoulder revealed a
reverse Hill-Sachs (RHS) lesion of approximately 40% of the humeral
head and the lesser tuberosity was fractured.

BULGULAR: Under general anesthesia gentle reduction was performed,
however the humeral head was dislocating easily at 30 degrees of
internal rotation. During exposure, we observed that the fractured and
collapsed fragment was fused to the metaphysial region, and unlikely,
spherisity of the collapsed fragment was found to be preserved. In
order to avoid limitation of external rotation, lesser tuberosity was
osteotomized and reduced to its original position with two cortical
screws. Three diemensional CT of the patient showed a defective area
of 2.28cm2 , and lesser tuberosity was shifted 8.4mm to the medial
to the bicipital sulcus.

SONUÇ: Treatment of posterior shoulder dislocations varies depending
on the extent of the lesion, age, and the time period between the
diagnosis and the treatment. Although the time period between the
initial trauma and the treatment is longer than 3 months, we obtained
a satisfactory result which is an unusual condition that has not been
reported in the literature yet. We are aware that our case is an extremely
rare condition and we would like to emphasize the importance of this
condition’s characteristics which is an important factor in decision
making process. After a displaced three or four part proximal humerus
fractures, vascular preservation has been shown in the anterosuperior
aspect of the humeral head and it would be reasonable to advise the
use of collapsed fragment in this particular area to reconstruct the
humeral head, especially for those fragments which still prevent its
sphericity. Our experience indicates that a fragment which was fractured
and malunited may give an idea about the viability of the fragment
leading to a high success rate for the reconstruction. Additionally,
absence of signs of avascular necrosis during CT examination is a
high evidence for viability of the fragment. We suggest that such a
neglected lesion must be evaluated carefully prior to surgery considering
the previously mentioned factors.

Anahtar Kelimeler:�shoulder, posterior dislocation, reverse Hill-Sachs
lesion

P4

ÇOCUKLARDA NAD‹R B‹R YARALANMA; ‹PS‹LATERAL PROKS‹MAL
VE D‹STAL HUMERUS KIRI⁄I

Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu, Yavuz Akal›n, Ahmet Murat Aksakal,
Alparslan Öztürk, Yüksel Özkan
fievket Y›lmaz E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa
�
AMAÇ: Çocuklarda en s›k üst ekstremite k›r›klar› görülmesine ra¤men
proksimal humerus k›r›klar› nadirdir ve genellikle epifizi ilgilendiren

Salter-Harris Tip -2 k›r›klar›d›r. Salter-Harris Tip-4 k›r›klar› ender
görülmektedir.(1) Çocuk suprakondiller humerus k›r›klar›n›n %98’i
ekstansiyon ve %2’si fleksiyon tipi k›r›klar olup suprakondiller humerus
k›r›klar›n›n ipsilateral di¤er k›r›klar ile birlikte görülme insidans›
%1’dir.(2) Suprakondiller humerus k›r›lar›na efllik eden ipsilateral
di¤er k›r›klar›n büyük ço¤unlu¤u radius alt uç k›r›klar› olup proksimal
humerus k›r›klar› nadir görülmektedir.(2) Literatürde suprakondiller
humerus k›r›klar›na efllik eden ipsilateral önkol k›r›klar› s›k görülürken
proksimal humerus k›r›klar› nadir görülmektedir.(3,4,5)

YÖNTEM: Olgumuz 3 yafl›nda erkek, 3. kattan düflme sonras› acil
servise getirildi. Sol proksimal humerus ve fleksiyon tipi suprakondiler
humerus k›r›¤› olan hastan›n acil serviste traksiyon ve zorlay›c› olmayan
manipulasyonu sonras› omuz destekli uzun kol alç› ateli yap›ld›.
Yat›fl›n›n 3. günü hasta opere edildi. Operesyona öncelikle suprakondiiler
humerus k›r›¤›ndan baflland›. Sol dirse¤e lateral insizyon ile girilerek
k›r›¤›n aç›k redüksüyonu sonras›, lateralden 2 adet K-teli ve medialden
mini insizyon ile ulnar sinir korunarak 1 adet K-teli ile tespiti sa¤land›.
Sonra proksimal humerus k›r›¤› için sol omuza anterior insizyon ile
girilip deltopektoral aral›ktan k›r›k hatt›na ulafl›ld›. K›r›¤›n aç›k
redüksiyonu sonras› 3 adet K-teli ile fiksasyonu sa¤lanarak operasyon
sonland›r›ld›.

BULGULAR: Literatürde, ‹psilateral humerus proksimal uç k›r›¤› ve
suprakondiler humerus k›r›¤› kombinasyonu olan üç olgu gördük.
Bunlardan biri ekstansiyon tipi suprakondiler humerus k›r›¤› iken
di¤erleri fleksiyon tipi suprakondiller humerus k›r›klar› idi.

SONUÇ: Bu tip kombine k›r›klarda yazarlar›n genel olarak önerisi
öncelikli olarak suprakondiler humerus k›r›¤›n›n redüksiyonu ve
fiksasyonudur. Kombine yaralanma oldu¤u için instabiliteyle
sonuçlanmamas› ve nörovasküler yaranma riskini azaltmak amac›yla
aç›k redüksiyon önermifllerdir. Bizim olgumuzda her iki tarafa da aç›k
redüksiyon internal fiksasyon uyguland›.

Anahtar Kelimeler:�ipsilateral humerus, proksimal humerus,
suprakondiler humerus, yüzen kol

P5

RAD‹US BAfiI PARÇALI KIRI⁄I ‹LE B‹RL‹KTE KAP‹TELLUM KIKIRDAK
HASARININ TEDAV‹S‹: TEKN‹K NOT

Taner Günefl1,�Orhan Balta2, Erkal Bilgiç1, Recep Kurnaz3

1�Gaziosmanpafla Üniversitesi T›p Fakültesi ,Ortopedi ve Travmatoloji
AD,Tokat
2�Tunceli Devlet Hastanesi, Tunceli
3�Hakkari Devlet Hastanesi, Hakkari
�
AMAÇ: Kapitellumdaki efl zamanl› k›k›rdak hasar› radius bafl› protezi
için rölatif kontrendikasyondur. Burada Mason tip 3 radius bafl› k›r›¤›
ile birlikte kapitellumda tam kat k›k›rdak defekti olan bir hastada
uygulad›¤›m›z radius bafl› protezi ile birlikte, radius bafl› parças›ndan
al›nan osteokondral greft transferi teknik olarak sunulmaktad›r.

YÖNTEM: Gürefl s›ras›nda aç›k el üzerine , dirsek ekstansiyonda ve
önkol valgus durumunda iken düflme sonras› sa¤ dirsek a¤r›s› flikayeti
ile klini¤imize müracaat eden 35 yafl›nda erkek hastan›n yap›lan klinik
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ve radyolojik incelemeleri sonucunda Mason tip 3 radius bafl› k›r›¤›
saptand› ve internal fiksasyon ve radius bafl› protezi opsiyonlar› ile
cerrahi tedavi planland›.

BULGULAR: Radiokapitellar ekleme Kocher yaklafl›m› ile ulafl›ld›.
Radius bafl›nda ileri derecede parçalanma olmas› nedeni ile internal
fiksasyondan vazgeçilerek radius bafl› protezi uygulanmas›na karar
verildi. Bu esnada kapitellumda radius bafl› eklem yüzeyine karfl›l›k
gelen bölgede 10x10 mm’lik tam kat travmatik k›k›rdak defekti saptand›.
Bu defekt için yeterli boyuttaki radius bafl› parças›ndan OATS (Arthrex,
Naples, FL, USA) seti ile 10 mm çap›nda ve 8 mm uzunlu¤unda
osteokondral plug haz›rland› ve defekt bölgesine pres-fit tespit edildi.
Transfer sonras›nda yüzeyin olufltu¤u ve greftin stabil oldu¤u gözlendi.
Sonras›nda radius bafl›na anatomik radius bafl› protezi (Anatomic
Radial Head System, Acumed, Hillsboro, OR, USA) uyguland›. Uygulama
sonras›nda dirsek eklemi hareketleri s›ras›nda protez ile greft alan›
aras›nda herhangi bir tak›lma olmad›¤› ve kapitellar eklem yüzeyinin
restorasyonun stabil oldu¤u gözlendi. Takiben kapsül ve ana ekstensör
tendon origosu 1 adet çapa ile lateral kondile tamir edildi. Ameliyat
sonras›nda atel immobilizasyonu 10. Günde sonland›r›larak aktif-
yard›ml› dirsek egzersizleri baflland›. Hastan›n 3. haftada dirsek
hareketleri tamd›. Yard›mc› sa¤l›k personeli olan hastam›z 4. haftada
ifline geri döndü. 6. aydaki son kontrolünde hareketler tam, a¤r›s›z ve
k›s›tlama olmadan iflini yapar durumda idi.

SONUÇ: Kapitellumdaki k›k›rdak hasar›na ra¤men uygulanan radius
bafl› protez uygulamas›n›n sonuçlar› belirsizdir. Baz› hastalarda hasara
ra¤men iyi sonuç elde edilebilirken baz› hastalar›n sonuçlar› kötüdür.
Burada anlat›lan teknik ile ek verici saha morbiditesi yaratmadan
kapitellumdaki defektin tedavi edilmesi ve dolay›s› ile radius bafl›na
uygulanan protezin baflar›s›n›n art›r›lmas› mümkün olabilir.

Anahtar Kelimeler:�osteokondral greft ,kapitellum, radius bafl› protez

P6

ÇOCUKTA AT‹P‹K B‹R YARALANMA; A‹RBAG ÇARPMASI ‹LE OLUfiAN
D‹STAL HUMERUS KIRI⁄I

Yavuz Akal›n, Ali Otuzbir,�Gökhan Cansabuncu, Alparslan Öztürk,
Yüksel Özkan
fievket Y›lmaz E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Bursa
�
AMAÇ: Atipik bir mekanizma ile meydana gelen distal humerus k›r›¤›na
dikkat çekmektir

YÖNTEM: Olgumuz; 14 ayl›k erkek, araç içi trafik kazas› s›ras›nda
aç›lan airbag çarpmas› ile sa¤ dirsekte deformasyon ,flifllik ve a¤r›
nedeni ile acil servise getirildi. Distal humerus k›r›¤› tan›s› ile acil
serviste uzun kol alç› atel uygulanan hasta yat›r›ld›. Yat›fl›n›n yap›ld›¤›
gün hasta operasyona al›nd›. Genel anestezi alt›nda floroskopi eflli¤inde
distal humerus k›r›¤› kapal› redükte edildi. Lateralden 3 adet K-teli ve
medialden mini insizyon ile ulnar sinir korunarak 1 adet K-teli yard›m›
ile tespit sa¤land›. Floroskopi kontrolü sonras› ameliyata son verildi

BULGULAR: Çocuklarda meydana gelen k›r›klar genellikle düflme
sonras› oluflur. Çocuklar düflerken aç›k kollar› ile kendilerini koruma
e¤iliminde oldu¤undan, çocuklardaki tüm k›r›klar›n %65-%75’ini üst

ekstremite k›r›klar› oluflturur.1 Çocuk dirsek çevresi k›r›lar›n›n %86’s›
distal humerus kaynakl› olup bunlarda s›kl›kla suprakondiler humerus
k›r›¤› (%65) ya da tek kondil k›r›¤›n› içerir1,2. Distal humerus k›r›klar›n›n
tiplerine ve derecelerine göre kapal› redüksiyon ve alç›lama, kapal›
redüksiyon perkütan pinleme ve aç›k redüksiyon internal fiksasyon
uygulanabilir.

SONUÇ: Ameliyat sonras› 3 hafta süre ile dirsek, 90° fleksiyonda alç›
atele al›nd›. Üçüncü hafta sonunda pasif ve aktif fleksiyon-ekstansiyon
hareketlerine baflland›. Dördüncü hafta �sonras›nda K-telleri çekildi.
Alt›nc› haftada çekilen ön arka ve yan grafilerde redüksiyon kayb› veya
malunion bulgusuna rastlanmad›. Rehabilitasyon sonras› eklem
haraketleri tama yak›n olarak de¤erlendirildi. Hasta olas› uzun dönem
komplikasyonlar› aç›s›ndan takip edilecektir.

Anahtar Kelimeler:�Atipik humerus k›r›¤›, suprakondiller k›r›k

P7

TOTAL AKROM‹YON-EKTOM‹ YAPILAN B‹R HASTANIN FONKS‹YONEL
SONUCU

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Nuh Mehmet Elmada¤
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
�
AMAÇ: Akromiyonu total olarak eksize edilmifl bir hastan›n fonksiyonel
sonucunun gösterilmesi.

YÖNTEM: Sa¤ akromiyonunda anevrizmal kemik kisti bulunan 17
yafl›ndaki bayan hastaya total akromiyon eksizyonu uyguland›. Hastan›n
fonksiyonel sonuçlar› Constant skorlamas› ile de¤erlendirildi.

BULGULAR: Hasta postop 36.ayda de¤erlendirildi. Buna göre hastada
170 derece öne fleksiyon, 130 derece lateral elevasyon, dirsek önde
ve el bafl›n üzerinde olacak flekilde d›fl rotasyon, el T12 seviyesinde
olacak flekilde iç rotasyon bulunmaktayd›. A¤r›s› hiç yoktu. Günlük
aktivasyon lar›n› rahatça yapabilmekteydi. Constant skoru 80 olarak
hesapland›.

SONUÇ: Gerekli olan durumlarda total akromiyon eksizyonu
uygulanmas› fonksiyonlar› çok fazla bozmaz.

Anahtar Kelimeler:�akromiyon, eksizyon, akromiyon-ektomi

P8

Efi ZAMANLI AC EKLEM ÇIKI⁄I, KORAKOKLAV‹KÜLER L‹GAMENT
RÜPTÜRÜ VE EKLEME UZANAN KOROKO‹D TABAN KIRI⁄I

Murat Aflc›, Erkal Bilgiç, Enes Eser, Taner Günefl
Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Tokat
�
AMAÇ: AC eklem ç›k›¤› ile birlikte korokoid k›r›¤› nadiren görülmektedir.
Bu durumda genellikle korakoklaviküler (KK) ligamentler sa¤lamd›r.
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KK ligamentlerin de yaraland›¤› durum daha da nadirdir. Burada tip
5 AC eklem ç›k›¤›na efllik eden eklem içine uzanan korokoid taban
k›r›¤› ile birlikte KK ligamentlerin de rüptüre oldu¤u olguya uygulad›¤›m›z
tedavi sunulmaktad›r.

YÖNTEM: 2 metre yüksekten düflme sonucu sa¤ AC eklem ç›k›¤› ve
korokoid taban k›r›¤› geliflen 60 yafl›ndaki erkek hasta. Hastada ayn›
zamanda sa¤ tarafta multiple kot k›r›klar› mecuttu. Hasta genel anestezi
alt›nda floroskopik görüntülemeye de izin verecek flekilde flezlong
pozisyonunda haz›rland›. AC eklem arkas›ndan bafllay›p ön tarafa
uzanan insizyonla girildi. Rotator intervalden ekleme ulafl›l›p k›r›k
redüksiyonunu takiben korokoid taban› 2 adet 4,5 mm kanüle vida ile
tespit edildi. Fiksasyon sonras›nda k›r›k hatt›n›n komprese oldu¤u ve
omuz hareketleri s›ras›nda k›r›k hatt›nda herhangi bir hareketin olmad›¤›
saptand›. Sonras›nda distal klavikular uç ve eklem diski rezeksiyonu
yap›ld›. Floroskopik görüntüleme ile klavikulan›n akromiyon seviyesine
indirilebildi¤i görüldü. 5 no Fiberwire ile AC eklem redükte edilip tespit
edildi. Ayn› taraf alt ekstremiteden al›nan hamstring otogrefti korakoidin
alt›ndan döndürülüp klavikulaya vertikal planda aç›lan 2 adet tünelden
geçirilerek dü¤ümlendi. Omuz hareketleri ile AC eklemin stabil oldu¤u
görüldü. Y›rt›k olan supraspinatus tendonu ön yar›s› da 2 adet çapa
ile tamir edildi.

BULGULAR: Ameliyat sonras› dönemde hasta kol ask›s›nda takip edildi.
3 hafta sonras›nda omuz hareketleri bafllanarak rehabilite edildi.
Ameliyat sonras› 36. ay›nda hastan›n sa¤ omzundan bir flikayeti yoktu.
Omuz hareketleri aktif full ve kas güçleri tam idi.

SONUÇ: Yüksek enerjili travmalar sonras› omuzda kompleks
yaralanmalar oluflabilece¤i ak›lda tutulmal›d›r. Efllik eden patolojilerin
saptanmas› için ayr›nt›l› inceleme yap›lmal›d›r. Burada sunulan kompleks
omuz yaralanmas› için uygulad›¤›m›z cerrahi tedavinin 3 y›ll›k takip
sonucunda baflar›l› oldu¤unu düflünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler:�AC eklem ç›k›¤›, korokoid k›r›¤›, korakoklaviküler
ligament rüptürü

P9

ÇOCUKTA TANI VE TEDAV‹ GÜÇLÜ⁄ÜNE SEBEP OLAN PROKS‹MAL
HUMERUS ANEVR‹ZMAL KEM‹K K‹ST‹ OLGUSU

Ahmet Savran, Ahmet Kaya, Mustafa ‹ncesu, Volkan Tafldemir
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, ‹zmir
�
AMAÇ: Ülkemizin bir ucundan di¤er taraf›na üç ayr› flehirde geçen,
patoloji ve radyolojinin birbiri ile çeliflti¤i, tamamen farkl› tedavi
yöntemlerinin söz konusu oldu¤u bir kas iskelet sistemi tumörü
olgusunun sonuçlanmas›na kadar geçen süreci e¤itici yönlerini
vurgulayarak sunmak.

YÖNTEM: 10 yafl›ndaki erkek çocuk sa¤ omuzda kitle tan›s› ile bir
do¤u ilinden baflka bir ildeki üniversite hastanesine yönlendirilir.
Burada sa¤ humerus proksimaldeki litik, ekspansil kitlesinden yap›lan
tru-cut biyopsi sonucu "Anevrizmal kemik kisti" (AKK) olarak yorumlan›r.
Kitlenin AKK için fazla agresif görünümlü oldu¤u düflünülerek
neoadjuvan yaklafl›mla 2 doz radyoterapi (RT) verilir. Ancak hasta

bundan sonra oradaki tedaviyi yar›m b›rakarak kendi iste¤i ile ‹zmir'e
hastanemize baflvurur. Çekilen Manyetik Rezonans Görüntülemesi
(MRG) "Telenjiektazik osteosarkom" olarak yorumlan›r. Takiben hasta
multidisipliner kas iskelet istemi tumör konseyinde sunulur ve tru-cut
biyopsinin tekrarlanmas› karar› al›n›r. Sonuç yine AKK gelir. Bu biyopsi
sonucu ile konsey aç›k biyopsi önerir. Aç›k biyopsi sonucu da AKK
gelir ancak yap›lan radyolojik incelemeler halen AKK ile uyumlu de¤il
olarak yorumlan›r. Aç›k biyopsi ikinci kez tekrarlan›r ve tecrübeli bir
kas iskelet sistemi patolo¤u taraf›ndan tekrar de¤erlendirilerek "fiüpheli
AKK" olarak yorumlan›r. Bunun üzerine ayn› preperatlar farkl› bir
flehirdeki referans patolo¤una yollan›r ve tekrar AKK olarak yorumlan›r.
Ayr›ca olgunun seyri boyunca görülen çeliflkili sonuçlar›n uygulanan
RT'ye ba¤l› oldu¤u fleklinde yorumlan›r.

BULGULAR: Hasta opere edilerek ameliyat içi frozen ile patolojik
inceleme yap›ld›. Frozen sonucu AKK gelmesi üzerine en blok genifl
rezeksiyon ve avasküler fibula otogrefti ile k-teli tespiti uyguland›.
Postoperatif 3. ayda k telleri çekildi. Halen postoperatif 7. ay›nda olan
hasta tam eklem hareket aç›kl›¤›, mükemmel ifllevsel sonuç ve iyi bir
proksimal humerus remodalizasyonuna sahiptir.

SONUÇ: Agresif anevrizmal kemik kisti olgusunda tan› ve tedavide
güçlüklerle karfl›lafl›labilir. Kesin tan› konulmadan yap›lan RT benzeri
tedaviler tecrübeli bir ekibi bile sonraki basamaklar atlanmadan yap›lsa
da yanl›fl yönlendirebilir.

Anahtar Kelimeler:�Anevrizmal, tan›, tumor
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‹PS‹LATERAL RAD‹US D‹AF‹Z VE RAD‹US BOYUN KIRIKLI OLGUDA
‹NTRAMEDULLER Ç‹V‹ UYGULAMASI

Ahmet Köse, Cahit Emre Can, Ali Ayd›n, Murat Topal
Atatürk Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, Erzurum
�
AMAÇ: ‹psilateral radius diafiz ve radius boyun k›r›¤› eriflkinlerde nadir
izlenen bir k›r›k tipidir. Segmente ve parçal› önkol k›r›klar›nda
intrameduller çivi tespiti tercih edilen tedavi yöntemidir. Ayn› taraf
radius diafiz ve boyun k›r›¤› olan bu olguyu; ameliyat sonras› ek tespit
materyali kullanmadan, erken dönemde dirsek ve önkol hareketlerine
olanak vermesi nedeniyle sunmay› amaçlad›k.

YÖNTEM: 33 yafl›ndaki erkek olgu, sa¤ kolu üzerine eli aç›k olarak
düflme sonras› acil serviste de¤erlendirildi. Önkolda flekil bozuklu¤u
ve a¤r› flikayetiyle baflvuran olgunun sa¤ önkol direkt grafisinde radius
distal 1/3’ te oblik ve radius boynunda minimal deplase transvers k›r›¤›
mevcut idi.

BULGULAR: Olgunun sa¤ önkolunun inspeksiyonunda radial distal
1/3 ‘ü flifl, ekimotik ve deforme izlenmekte idi. Palpasyonla radius bafl›
ve radiohumeral eklem üzerinde a¤r› ve hassasiyeti olan olgunun
nörolojik ve vasküler hasar› yoktu. Olguda kompartman sendromu
aç›s›ndan pasif germe testi negatif idi. ‹psilateral sa¤ radiusta, kapal›,
distal 1/3’ te oblik (AO/OTA Tip 22A2) ve radius boynunda transvers
k›r›¤› (AO/OTA Tip 21A2) olan olguya yeni nesil radius intrameduller
çivi ile tespit uyguland›. Ameliyat sonras› direkt radyografide maksimum
radial e¤imin bozulmad›¤› izlenmekte idi.
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SONUÇ: Önkol k›r›klar›n›n cerrahi tedavisinde intrameduller çiviler
kullan›m› kabul edilmifl, parçal› ve segmente k›r›klarda tercih edilen
tespit materyalleridir. Radius bafl› ve boyun k›r›klar›; dirsek çevresinde
en s›k görülen; ek ba¤ yaralanmalar› ve efllik eden kemik k›r›klar›n›n
izlendi¤i k›r›klard›r. ‹zole minimal deplase radius boyun k›r›klar›nda
konservatif tedavi metodlar› ile birlikte erken dönem ROM (range of
motion) egzersizleri bafllanmas› önerilmektedir. Cerrahi tespit gerektiren
radius diafiz k›r›¤› ve konservatif olarak takip edilebilecek radius boyun
k›r›kl› bu olguda kulland›¤›m›z intrameduller çivi tespit metodu; radius
diafiz k›r›¤› için genifl cerrahi ekspojur kullan›m›n› ve genifl yara izi
oluflmas›n› önlemifl, alç›- atel ile uzun süren immobilizasyona
gereksinimi azaltm›fl ve ameliyat sonras› erken dönemde dirsek ve
önkol hareketlerine olanak sa¤lam›flt›r.

Anahtar Kelimeler:�radius, dirsek, diafiz, intrameduller
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OMUZDA MAS‹F S‹NOV‹AL KONDROMATOZ‹S OLGUSUNUN
ARTROSKOP‹K TEDAV‹S‹

Egemen Altan1, Osman Orman2, Bahattin Kerem Ayd›n3, Hakan fienaran3,
Taner Bekmezci4
1�‹stanbul Bilim Üniversitesi, ‹stanbul
2�Silivri Devlet Hastanesi, ‹stanbul
3�Selçuk Üniversitesi, Konya
4�Liv Hospital, ‹stanbul
�
AMAÇ: Sinovyal kondromatozis (SK), nadir rastlanan ve s›kl›kla eklem
içinde çoklu kartilaj veya osteokartilaj yap›da eklem faresi oluflturan
etyolojisi tam belli olmayan bir hastal›kt›r. Bu vaka sunumu ile masif
eklem içi serbest eklem fareleri ile seyreden hastalarda bile artroskopik
tedavi ile baflar›l› sonuç al›nabilece¤ini vurgulamak istedik.

YÖNTEM: 34 yafl›nda erkek hasta sa¤ omuzda son 1 y›ld›r artan
fliddette a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤› mevcuttu. Herhangi bir travma hikayesi
olmayan hastan›n fizik muayenesinde d›fl rotasyon abduksiyon k›s›tl›l›¤›
ve krepitasyon mevcuttu. MR incelemesinde sinovial kondromatozis
tan›s› ile uyumlu olarak çok say›da eklem içi hipointens serbest fragman
görünümü mevcuttu. Artroskopik olarak posterior anterosuperior ve
anteroinferior portaller kullan›larak 8.5 mm’lik kanüller yard›m› ile 37
adet en büyü¤ü 10 mm büyüklü¤ünde serbest parçalar bir grasper
yard›m› ile eksize edildi. Özellikle posterior resesteki, subskapularis
önündeki ve bisipital oluk içindeki parçalar için “sa¤ma” manevras›
uyguland›. Ard›ndan parsiyel sinoviektomi uyguland› ve radyofrekans
ile kanama odaklar› koagüle edildi. Ameliyat sonras› yap›lan histolojik
incelemede kartilajinöz sinovial metaplazi gözlendi ve hemen erken
harekete izin verildi. ‹ki y›ll›k takip sonunda hastan›n krepitasyon ya
da tak›lma gibi bir flikayeti yoktu ve hareketleri tam aç›kt›.

BULGULAR: Sinovyal kondromatozis s›kl›kla diz ekleminde
görülmektedir. Nadiren kalça ve temperomandibuler eklemlerde
rastlansa da omuz ekleminin tutulmas› literatürde nadiren bildirilmifltir.
Hastal›k x-ray, ultrason ve manyetik rezonans görüntüleme ile
belirlenebilir. Yap›lan biyokimyasal çal›flmalarda sinovyal s›v›da BMP
(bone morfojenik protein), IL-6, VEGF (vaskulo endotelyal growth
faktör), kollajen prekürsörlerinde art›fl saptanmaktad›r. Hastam›z›n
klinik ve görüntüleme bulgular› SK tan›s›n› koydurmaktayd›.

SONUÇ: Literatürde SK tedavisinin eklem farelerinin eksizyonu ve
sinovyektomi oldu¤u konusunda görüfl birli¤i olsa da total sinovyektomi
ile parsiyel sinovyektomi; artroskopik debridman ile aç›k debridman
aras›nda tart›flmalar sürmektedir. Artroskopik yöntemle tüm eklem
farelerinin ç›kar›lmas›n›n mümkün olamayaca¤› belirtilen eski yay›nlar
olsa da, bu flekilde tedavi ile baflar›l› sonuç al›nd›¤› da bildirilmifltir.
Vakam›zda artroskopik cerrahiyi seçmemizin sebebi subskapularis
tendon bütünlü¤ünü korumak ve erken rehabilitasyona izin vermekti.
Ayr›ca artroskopinin aç›k ifllemlere göre daha az yumuflak doku hasar›na
ve daha az kanamaya neden olmas›, bu hastal›¤›n etyolojisindeki
pluripotent hücreleri ve mediatörlerin azalmas›na neden olmaktad›r.
Böylece nüks oran›n›n da azalabilece¤i görüflündeyiz. SK omuz
ekleminde nadir rastlanan, çoklu osteokondral lezyonlar ile ilerleyen;
eklem hareketlerinde k›s›tlanma ve a¤r›ya sebep olan bir hastal›kt›r.
Bu hastal›¤›n tedavisinde eklem farelerinin tümünün ç›kar›lmas› ile
sinovyektomi önerilmektedir. Artroskopik yöntem, bu derecede masif
eklem faresi ile seyreden SK vakalar›nda da baflar› i le
uygulanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�artroskopi, omuz, sinovial kondromatozis
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GEÇ BAfiVURAN POSTER‹OR OMUZ K‹L‹TL‹ ÇIKIKLARINDA KÜÇÜK
TÜBERKÜL TRANSFER‹

Murat Y›lmaz, Erhan Bayram, ‹brahim Kaya, Mahmut Ercan Çetinus
Haseki E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
�
AMAÇ: Bu çal›flman›n amac› geç baflvuran kilitli posterior omuz
dislokasyonunda küçük tüberkül transferinin klinik ve rayolojik
sonuçlar›n› de¤erlendirmekti.

YÖNTEM: Geç baflvuran iki eriflkin posterior kilitli omuz ç›k›kl› hastaya
aç›k redüksiyon ve küçük tüberkül transferi yap›ld› ve ortalama 20
ayl›k klinik ve radyolojik sonuçlar retrospektif olarak de¤erlendirildi.

BULGULAR: ‹ki omuzda stabildi. Ortalama constant skorlar› 80 olan
iki hastadada sonuçlar iyi idi.Ortalama a¤r›s›z aktif abduksiyon 120
derece, fleksiyon 130 derece ve eksternal rotasyon 40 derece idi. ‹ç
rotasyon iki hastadada k›s›tl› idi. ‹ki hastadada radyolojik osteoartrit
bulgusu yoktu.

SONUÇ: Geç baflvuran ters Hill-Sachs lezyonlu kilitli posterior omuz
ç›k›¤›nda küçük tüberkül transferi iyi klinik ve radyolojik sonuç elde
edilen bir seçenektir.

Anahtar Kelimeler:�küçük tüberkül transferi, posterior omuz ç›k›¤›
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PARS‹YEL OMUZ PROTEZ‹ AMEL‹YATI SONRASI HUMERAL BAfiIN
OLA⁄ANDIfiI OLARAK HUMERAL STEMDEN AYRILMA
KOMPL‹KASYONU

Cüneyd Günay, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Ahmet
Uçaner
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, A Grubu, Ankara
�
AMAÇ: Proksimal humerus uç k›r›klar› tüm ekstremite k›r›klar›n›n
yaklafl›k %5’ni oluflturmaktad›r. Kalça ve diz artroplastisine göre daha
az uygulanmas›na karfl›n omuz artroplastisi de son iki dekatta özellikle
yafll› hastalarda iki kat›na ulaflm›flt›r. Yetmifl yafl üstü ciddi k›r›klar›
olan hastalar artroplasti için kuvvetli adaylard›r. Bu çal›flman›n amac›,
parsiyel omuz protezi ameliyat› sonras› humeral bafl›n ola¤an d›fl›
olarak humeral stemden ayr›lmas› komplikasyonunu ve sonraki
tedavisini vurgulamakt›r.

YÖNTEM: 73 yafl›nda bayan hasta, basit düflme sonucu sa¤ dominant
üst ekstremitesinde fliddetli a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤› flikayetiyle acil
servise baflvurdu. Nörovasküler araz bulunmayan hastada, çekilen
grafiler sonucunda 4 parçal› humerus proksimal uç k›r›kl› ç›k›¤› tespit
edildi (fiekil 1). Standard delto-pektoral yaklafl›mla 9 mm humeral
stem 1 adet çimento ile 20° retroversiyon pozisyonunda humerusa
fikse edildi ard›ndan 44/17 mm humeral bafl yerlefltirildi (Bio-modular®
Shoulder System; Biomet Inc, USA). Rotator manflet tamir edildi, 1
adet dren kondu ve katlar anatomik planda kapat›ld›. ‹ntraoperatif
komplikasyon olmad› ve operasyon baflar›yla gerçeklefltirildi (fiekil 2).
Postoperatif haz›r omuz ask›s›nda 6 hafta immobilizasyon önerildi.
Rehabilitasyon sürecinde de pasif omuz ve ayn› taraf aktif el, el bilek
ve dirsek hareketlerine baflland›.

BULGULAR: Hasta ameliyattan 1 hafta sonra taburcu edildi. 20 gün
sonra sa¤ omuzda a¤r› ve deformite flikayetiyle hasta tekrar acil servise
baflvurdu. Hikayesinden fizik tedavi program› s›ras›nda aniden a¤r›
hissetti¤i ve günlük rehabilitasyon program›n› tamamlayamadan
hastanemize baflvurdu¤unu ö¤rendik. Çekilen grafiler sonucu ola¤and›fl›
olarak humeral bafl›n stemden ayr›ld›¤› gözlemlendi (fiekil 3). Eski
insizyonu kullanarak delto-pektoral yaklafl›m uyguland›. Humeral
stemin sa¤lam ve yerinde oldu¤u görüldü. Humeral bafl ayn› ölçülerde
yenisiyle de¤ifltirildi ve omuz eklemi redükte edildi. Ameliyat sonras›
6 hafta dirençli rotasyon egzersizlerine izin verilmedi. Son ameliyat›ndan
2 y›l sonraki takibinde omuz eklemi yerinde (fiekil 4) ve hastan›n omuz
hareketleri aç›k ve a¤r›s›zd›.

SONUÇ: Sistematik ve do¤ru rehabilitasyon egzersizleri ilerdeki omuz
fonksiyonlar› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Bilindi¤i gibi yanl›fl ve
zaman›nda uygulanmayan rehabilitasyon parsiyel omuz protez
ameliyatlar›ndan sonra ve daha sonraki iyileflme periyodunda omuz
ekleminin ç›k›klar›na ve bizim vakam›zdaki gibi görülen sadece bafl›n
ç›kmas› fleklinde komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle ameliyat
sonras› aktivitenin k›s›tlanmas› ve omuz ask›s› kulanman›n önemi de
aflikard›r. Bu tür vakalarda tedavinin baflar›l› olmas›n›n hasta
motivasyonuna da ba¤l› oldu¤u aç›kt›r. Bu vaka literatürde henüz
belirtilmemifl bir komplikasyon oldu¤u için önem arz etmektedir. Ayr›ca
ak›ldan ç›kar›lmamas› gereken nokta, tamamen pasif hareket aç›kl›¤›
sa¤lanmadan, aktif kas aktivitelerine bafllamamakt›r.

Anahtar Kelimeler:�Cerrahi tedavi, K›r›k, Komplikasyon, Omuz
hemiartroplastisi, Proksimal humerus
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TÜMÖR REZEKS‹YON PROTEZ‹ UYGULANAN HASTADA GEÇ GEL‹fiEN
KOMPL‹KASYON VE ‹LG‹NÇ BAfiVURU fiEKL‹

Cüneyd Günay, Özdamar Fuad Öken, Ahmet Özgür Y›ld›r›m
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, A Grubu, Ankara
�
AMAÇ: Tümör rezeksiyon protezi ameliyat› yap›lan humerus üst uçta
kondroblastomu olan hastada geç geliflen komplikasyon sonucu ilginç
baflvuru flekli ve sonraki tedavisini vurgulamak.

YÖNTEM: 18 yafl›nda inflaat iflçisi erkek hasta, sol omuzda 7 ayd›r
süren a¤r› flikayetiyle baflvurdu. Fizik muayenesinde sol omuzda flifllik
ve hareket k›s›tl›l›¤› tespit edildi. Ön-arka omuz grafisinde humerus
proksimal uçta, humerus bafl›n› tutan mediale do¤ru korteksten taflarak
iç k›sma uzan›m gösteren, kalsifiye, irregüler görünümlü, ekspansil,
deksrüktif kitle saptand› (fiekil 1). Bilgisayarl› tomografi ve Manyetik
rezonans görüntüleri al›nan ve evrelemesi yap›lan hastaya, aç›k biyopsi
uyguland›. Patoloji sonucu Kondroblastom gelen hastan›n taramalar›nda
herhangi bir metastaza saptanmad›. Daha sonra genifl rezeksiyon ve
tümör rezeksiyon protezi uygulanan hasta haliyle taburcu edildi.
Hastan›n 6 ayl›k sürelerle kontrole gelmesi söylendi.

BULGULAR: Hasta 1 y›l sonra kontrole geldi. Fizik muayenesinde; aktif
omuz abduksiyonu yaklafl›k 45°, pasif abdüksiyonu ise 80° idi.
Taramalar›nda herhangi bir metastaz oda¤› saptanmad›. Hastan›n
kendince hafif omuz hareket k›s›tl›l›¤› haricinde aktif flikayeti yoktu.
Kontrollere düzenli gelmesi iletildi. Hastaya son kontrolden sonra
ulafl›lamad›. Hasta 9 y›l sonra sol omuzda flekil bozuklu¤u nedeniyle
baflvurdu. Hikayesinden 5 ay önce sol omuzunda flekil bozuklu¤u
geliflti¤i ancak inflaat iflçisi olarak çal›flmaya devam etti¤i için, iflinde
mevcut haliyle çal›flmaya devam etti¤ini ve çevresinin bask›s›yla
hastaneye tekrardan baflvurdu¤u ö¤renildi (fiekil 2). Fizik muayenesinde
protez bafl›n›n cilt alt›nda belirgin flekilde görüldü¤ü ve hastan›n aktif
hareketlerinde k›s›tl›l›k oldu¤u saptand›. Ön-arka omuz grafisinde
protezin superiora ç›k›k oldu¤u gözlendi (fiekil 3). Revizyon ameliyat›
planlanan hastada herhangi bir metastaz oda¤› saptanmad›. Ters omuz
protezi yap›lan hasta haliyle taburcu edildi (fiekil 4). 6. ayda kontrole
gelen hastan›n aktif omuz abdüksiyou 60°, pasif abdüksiyonu ise 100°
idi.

SONUÇ: Bu vakada görüldü¤ü gibi, geç de olsa omuz protezi uygulanm›fl
hastalarda protez ç›k›¤› gibi komplikasyonlarla karfl›lafl›lmaktad›r. Bu
tür hastalar›n kontrollere düzenli gelmeleri ve uygun ifllerde
çal›flmalar›n›n gereklili¤i görülmektedir. Zaman›nda baflvurmayan
hastaya genç yafl›nda ters omuz protezi ameliyat› yap›lmak zorunda
kal›nm›flt›r. Ayr›ca bu vakan›n ilginçli¤i, a¤›r bir iflte çal›flan hastan›n
superiora omuz ç›k›¤› gelifltikten sonra bile 5 ay bu haliyle çal›flmaya
devam etmesi ve görüntü olarak ilginç baflvuru fleklidir.

Anahtar Kelimeler:�Cerrahi tedavi, Komplikasyon, Kondroblastom,
Proksimal humerus, Ters Omuz Protezi
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ULNADA KOLOREKTAL ADENOKARS‹NOMUN SOL‹TER METASTAZI

Ahmet Savran, Ahmet Kaya
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ‹zmir
�
AMAÇ: Kolorektal Adenokarsinomu tan›l› ve iç organ metastaz›
olmaks›z›n ulna proksimal metastaz› ile patolojik k›r›¤› geliflen hastan›n
tedavisi ile birlikte sunulmas› hedeflenmifltir.

YÖNTEM: 3 y›l önce genel cerrahi taraf›ndan "orta derece differansiye
mukus yapan kolorektal adenokarsinom" tan›s› ile low anterior rezeksiyon
ve uç uca anastomoz yap›lan hasta, sa¤ dirsekte a¤r› ve flifllik flikayetleri
ile baflvurdu. Çekilen grafi ve MR görüntülerinde ulna proksimalde
ekspansil, litik malign özellikler gösteren lezyon ve patolojik k›r›¤›
saptand›. Kas iskelet tumörleri konsey karar› ile frozen eflli¤inde aç›k
redüksiyon ve tespit önerildi. Ameliyat içi frozen sonucu "adenokarsinom
metastaz› ile uyumlu" gelmesi üzerine küretaj, sement ile augmentasyon
ve kilitli plak ile tespit yap›ld›.

BULGULAR: Kolorektal karsinomlar›n kemik metastaz› oldukça nadirdir.
Varsa genellikle aksiyel iskelette görülür. Karaci¤er veya akci¤er
metastaz› olmaks›z›n kemik metastaz› daha da nadir olup özellikle
ekstremitede karfl›lafl›lmas› oldukça ender görülür. Bu sebeple tedavisi
ve prognozu konusunda mevcut literatür bilgisi k›s›tl›d›r. Olgumuzda
konsey karar› ile uygulanan küretaj, sementleme ve kilitli anatomik
plak ile tespit sonras› hastan›n eklem hareket aç›kl›¤› tam, primer
hastal›¤›nda bir kötüye gidifl görülmedi ve radyolojik olarak rekürrens
yoktur.

SONUÇ: Kolorektal adenokarsinomlar›n iç organ metastaz› olmaks›z›n
periferik iskelet metastaz› oldukça nadirdir. Üst ekstremitede patolojik
k›r›k ile gelen hastam›zda sement augmentasyonu ile kilitli plak
osteosentezi olumlu sonuç vermifltir.

Anahtar Kelimeler:�adenokarsinom, kemik metastaz›, patolojik k›r›k
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DELAYED DIAGNOSIS IN A NEONATE WITH TRANSPHYSEAL
FRACTURE OF THE DISTAL HUMERUS

Ozgur Baysal, Engin Eceviz, Fevzi Saglam, Halil Ibrahim Bekler
Dr.Lutfi Kirdar Training and Research Hospital,Orthopedic and
Traumatology Department, ‹stanbul
�
AMAÇ: A 12 days old neonate admitted to Emergency Department
with absent movement of the right arm. Physical examination revealed
mild swelling and limited ROM on his elbow. Radiographs showed
callus formation around distal humerus.Distal humerus transphyseal
fracture is rare,and usually caused by birth trauma or child
abuse.Fracture should be considered if a newborn presented with
pseudo paralysis of the extremity. The main problem in treatment of
this kind of fracture is correct and timely diagnosis.

YÖNTEM: Distal humerus transphyseal fracture was treated with
immobilization in a cast with the elbow at 90 degrees of flexion and

the forearm pronated ,No attemp at reduction was made. We examined
the patient every week.Casting was removed two weeks later after the
diagnosis. Passive range of motion exercises were applied.

BULGULAR: The patient demonstrated fracture union within 3 weeks,
and radiographs at the age of 8 months demonstrated complete
remodelling of the fracture. At follow up examination, elbow movement
was full, with no obvious deformity.

SONUÇ: Distal humerus transphyseal fracture is rare,and usually
caused by birth trauma or child abuse.Although this fracture is difficult
to diagnose,the results of non operative treatment in the literature
and our case have been satisfactory.

Anahtar Kelimeler:�Delayed Transphseal Fracture,Neonate Birth
Trauma,Child Abuse,Conservative Treatment
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‹ZOLE D‹STAL KORAKO‹D AVÜLZÜYON KIRI⁄I: OLGU SUNUMU

Gökçer Uzer, Fatih Y›ld›z, Kerem Bilsel, An›l Pulatkan, Mehmet Elmada¤
Bezmialem Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana
Bilim Dal›, ‹stanblul
�
AMAÇ: Korakoid ç›k›nt› k›r›klar› genellikle kompleks omuz
yaralanmalar›na efllik etmekle birlikte nadiren izole olarak da görülebilir.
Tedavi flekline k›r›¤›n tipi ve efllik eden yumuflak doku hasar›na göre
karar verilmektedir. Bu k›r›klar ço¤unlukla korakoid ç›k›nt›n›n bazisinde
olmakla beraber daha nadir olarak distal yar›da ya da korakoid epifizinde
de görülebilir. Bu çal›flmada direkt travma sonras› izole koroakoid
ç›k›nt› k›r›¤› geliflen profesyonel sporcu bir hastan›n tedavi sonuçlar›
sunulmaktad›r.

YÖNTEM: Yirmibefl yafl›ndaki tenis oyuncusu bayan hasta, araç içi
trafik kazas› sonras› sa¤ omuzda a¤r› flikayeti ile acil servise baflvurdu.
Fizik muayenede sa¤ omuz anteriorunda a¤r›, hassasiyet ve flifllik
saptand›. Omuz hareketleri a¤r›l› ve sa¤ üst ekstremitenin nörovasküler
muayenesi do¤ald›. Omuz ön-arka ve oblik grafilerinde belirgin bir
patolojiye rastlanmayan hastaya bilgisayarl› tomografi çekilerek korakoid
ç›k›nt›n›n distal yar›s›nda izole k›r›k saptand›. Hastaya 4 hafta kadar
basit kol ask›s› ile immobilizasyon yap›larak konservatif takip önerildi.
Alt›nc› ay kontrolünde omuz hareket aç›kl›¤› tam ve a¤r›s›z olan hasta
8. ayda spora dönüfl yapt›. Birinci y›l Constant ve DASH skorlar›
s›ras›yla 92 ve 10,8 olarak bulundu.

BULGULAR: Alt›nc› ay kontrolünde omuz hareket aç›kl›¤› tam ve a¤r›s›z
olan hasta 8. ayda spora dönüfl yapt›. Birinci y›l Constant ve DASH
skorlar› s›ras›yla 92 ve 10,8 olarak bulundu.

SONUÇ: Korakoid ç›k›nt›n›n izole k›r›klar› nadir görülen yaralanmalard›r
ve direkt radyografik incelemelerde atlanabilirler. Bu nedenle direkt
travma sonras› omuz önünde hassasiyeti bulunan hastalarda süphede
kal›nan olgularda BT tan›da yard›mc›d›r. Konservatif tedavi ile spora
dönüfl sa¤lanabilse de erken dönüfl için cerrahi tedavi tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler:�Korakoid, avülzüyon, k›r›k
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ARTROSKOP‹K ROTATOR MANfiET TAM‹R‹ SONRASI PROKS‹MAL
HUMERUSUN PSÖDOMONAS OSTEOMYEL‹T‹

Nuri Ayd›n1, Evrim fiirin2, Nadir Aydemir3, Gökhan Zengin1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul,
2�S.B. Fatih Sultan Mehmet E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi
ve Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
3�S.B. Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dal›, ‹stanbul

AMAÇ: Girifl Artroskopik rotator manflet tamiri sonras› geç enfeksiyon
çok nadir bir durumdur. Literatürde artroskopik rotator manflet tamiri
sonras› geç Psödomonas osteomyeliti rapor edilmemifltir. Olgu Sunumu
59 yafl›nda erkek hasta, poliklini¤imize sa¤ omuz a¤r›s› ve ekstremitede
güçsüzlük flikayetleri ile baflvurdu. Fizik muayenede ve manyetik
rezonans görüntülemede tam kat supraspinatus rüptürü saptand›.
Artroskopik akromioplasti ve subakromial dekompresyon sonras›
artroskopik çift s›ral› rotator manflet tamiri uyguland›. Operasyondan
2 hafta sonra akut omuz enfeksiyonu tan›s› konulan hastaya artroskopik
debridman uyguland›. Operasyon s›ras›nda al›nan kültürlerde P.
Aeruginosa tespit edildi. Etken spesifik antibiyoterapi düzenlendi. Takip
eden dönemde hasta kontrole gelmedi. ‹lk operasyondan 2 y›l sonra
hasta omzunda a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤› ile tekrar baflvurdu. Klinik ve
radyolojik de¤erlendirme ile proksimal humerus osteomyeliti tan›s›
teyit edildi. Debridman ve irrigasyon sonras› proksimal humerustaki
kavite antibiyotikli kemik çimentosu boncuklar› ile dolduruldu. Toplamda
6 haftal›k antibiyoterapi sonras› antibiyotikli çimento boncuklar› di¤er
bir operasyonla ç›kar›ld›. ESR de¤erleri postoperatif 2. ayda normale
döndü. Son kontrolde k›s›tl› bir eklem hareket aç›kl›¤› bulunan hasta
,günlük yaflant›s›n› sürdürmekteydi. Tart›flma Olgumuzda omuz
artroskopisi sonras› nadir görülen bir komplikasyon yafland› ve
osteomyelit debridman ve antibiyotik emdirilmifl çimento boncuklar›
ile baflar›l› flekilde tedavi edildi. Antibiyotikli kemik çimento boncuklar›
ölü boflluk doldurulmas› ve lokal antibiyoterapi için güvenli bir flekilde
kullan›labilir.

Anahtar Kelimeler:�artroskopi, humerus, psödomonas, osteomyelit
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DO⁄UM TRAVMASINA BA⁄LI ‹PS‹LATERAL KLAV‹KULA KIRI⁄I VE
D‹STAL HUMERUS EP‹F‹Z AYRIfiMASI; OLGU SUNUMU

Okyar Altafl1, Emre Minareci2, Hüseyin Özdemir3, Mehmet Asiltürk4,
Bülent Da¤lar5, Sefa Akt›6
1�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
2�Tekirda¤ Çerkezköy Devlet Hastanesi, Tekirda¤
3�Siirt Devlet Hastanesi, Siirt
4�Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
5�K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Trav. Ana Bilim Dal›,
K›r›kkale
6�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
�
AMAÇ: Üst ekstremitede görülen do¤umsal ortopedik yaralanmalar,
klavikula k›r›klar›ndan brakial pleksus yaralanmalar›na kadar uzanan

genifl bir kategoriyi içerir. Dikkatli bir fizik muayene ve erken tan› ile
tedavide olumlu geliflmeler kaydedilebilir. Ortopedik patolojinin yan›s›ra,
günümüz flartlar›nda özellikle çocuk hastal›klar› ve kad›n hastal›klar›
ve do¤um doktorlar›n›n konu ile ilgili bilgilendirilmeleri, bir çok
medikolegal sorunun önüne geçilebilmesi nedeni ile de önem
arzetmektedir.

YÖNTEM: Do¤um sonras› sa¤ kolda flekil bozuklu¤u oldu¤u gerekçesi
ile aile taraf›ndangetirilen bebek de¤erlendirildi. Sa¤ dirsekte flekil
bozuklu¤u olan 4 günlük k›z bebe¤in fizik muayenesinde dirsek
hareketleri tama yak›n ancak a¤r›l›-hassas olarak de¤erlendirildi.
Yap›lan sistemik muayenede sa¤ klavikula üzerinde hassasiyet görülen
bebe¤in de¤erlendirilmesinde ipsilateral (sa¤) klavikula k›r›¤› ve distal
humerus epifiz ayr›flmas› tespit edildi. Hasta yak›nlar›na aç›k ameliyat
önerildi ancak hasta yak›nlar› kabul etmedi. Bunun üzerine kapal›
redüksiyon ve uzun kol atel uygulamas› yap›ld›. Hasta aral›kl› takiplerle
de¤erlendirildi.

BULGULAR: 10. gün alç› ç›kar›ld›. dirsek hareketlerinin eskisine göre
daha az a¤r›l› oldu¤u izlendi. Klavikuladaki k›r›¤›n kaynam›fl oldu¤u
görüldü. Aileye ileride geliflebilecek kubitus varus deformitesi hakk›nda
bilgi verildi. Aral›kl› takiplerde varus geliflti¤i izlendi ancak fonksiyonel
k›s›tl›l›k gözlenmedi.

SONUÇ: Do¤um travmas›na ba¤l› yaralanmalar s›k görülmemekle
birlikte kimi zaman kendili¤inden iyileflen, kimi zaman ömür boyu
sakatl›k oluflturabilecek düzeyde genifl bir yelpazededir. Tan› atlanmas›
istenmeyen sonuçlar›n yan›s›ra medikolegal aç›dan problem yaratabilir.
Öyküde flüphe olan durumlarda ortopedi de¤erlendirmesi önemlidir
ancak kad›n do¤um ve çocuk hastal›klar› doktorlar›n›n da konu ile ilgili
bilgilendirilmeleri gerekir.

Anahtar Kelimeler:�epifiz ayr›flmas›, yenido¤an, dirsek
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YÜZEN OMUZ:  ‹PS‹LATERAL HUMERUS SEGMENTE,
‹NTRAART‹KÜLER GLENO‹D, AKROM‹ON, SKAPULA C‹S‹M PARÇALI
AÇIK KIRI⁄I, AKROM‹OKLAV‹KULER EKLEM ÇIKI⁄I, BRAK‹AL
PLEKSUS YARALANMASI VE HEMOTORAKS

Okyar Altafl1, Sefa Akt›1, Bülent Da¤lar2, Özdamar Fuad Öken3, Ahmet
Özgür Y›ld›r›m3, Murat Altay3

1�Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
2�K›r›kkale Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, K›r›kkale
3�Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi; Ankara
�
AMAÇ: Trafik kazas› sonras› sol humerus segmete tip 3c parçal› aç›k
k›r›¤›, akromion k›r›¤›, skapula cisim parçal› k›r›¤›, akromioklavikuler
eklem ç›k›¤›, hemotoraks ve brakial pleksus yaralanmas› olan ve opere
edilen bir olgu sunumu.

YÖNTEM: Araç içi trafik kazas› (t›r çarpmas› sonras›) sonras› taraf›m›za
getirilen hastan›n yap›lan fizik muayenesinde sol omuz posterolateralde
yaklafl›k 30cm2 çap›nda kirli aç›k yara mevcut. Kaslar içerisinden
humerus ekspoze. Elde median sinir trasesinde a¤r› ve uyuflma flikayeti
mevcut. Sol hemitoraks nedeniyle acil gö¤üs tüpü uygulamas›n› takiben
debridman ve yara kapat›lmas› için ameliyata al›nd›.
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BULGULAR: Ameliyat esnas›nda yaran›n ileri derecede kirli oldu¤u
görüldü ve implantasyondan bu aflamada vazgeçildi. 24 saat aral›kla
toplam 3 kez genel anestezi alt›nda debridman uyguland›. Debridman
esnas›nda nekroze ve kirli dokulara ilaveten humerus medullas›
içerisinden yabanc› cisimler ç›kar›ld›. 3. debridman sonras›nda
enfeksiyon olmad›¤›ndan emin olundu ve humerusa antegrad
intramedüller çivileme uyguland›. Ameliyat sonras› aral›kl› kontrollerde
kol abduksiyonu 60 derece ekstansiyonu 70 derece iç ve d›fl rotasyonu
tama yak›n a¤r›s›z olarak görüldü.

SONUÇ: Multitravma hastas›na yaklafl›m multisistemik olmal›d›r. Çok
yüksek enerjili yaralanmalarda mümkün oldu¤unca erken hareket
edilmeli, oluflabilecek komplikasyonlara h›zl› müdahale edilmelidir.
Yüzen omuz, üst ekstremite fonksiyonlar›nda ileri derecede k›s›tl›l›k
yaratabilicek bir antitedir.Di¤er organ ve brakial pleksus yaralanmas›
ile birlikte görülen nadir bir yüzen omuz vakas› tan›mlanm›flt›r.

Anahtar Kelimeler:�yüzen omuz, aç›k k›r›k, pleksus yaralanmas›
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B‹SEPS BRAK‹ YERLEfi‹ML‹ PR‹MER K‹ST H‹DAT‹K ‹LE ‹L‹fiK‹L‹
PER‹FER‹K NÖROPAT‹

Serkan Tuna, Tahir Mutlu Duymufl, Serhat Hakan Yan›k,
Mehmet O¤uz Durakbafla, fievki Erdem
S.B.Haydarpafla Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Bu yaz›da sol kolda kitle, a¤r› ve elde uyuflma flikayeti ile
baflvuran ve kist hidatik teflhisi konulmufl 43 yafl›nda bir bayan hastan›n,
periferik nöropatik flikayetleri ile kitle bas›s› aras›ndaki iliflki vurguland›.

YÖNTEM: Hastan›n anemnezi al›nd› ve fizik muayane bulgular› not
edildi. Laboratuar bulgular›nda; lökosit, sedimentasyon, eozinofili,
hemoglobin, biyokimya paremetreleri ve serolojik olarak kist hidatik
indirek hemaglütinasyon testlerine bak›ld›. Radyolojik olarak humerus
iki yönlü röntgen ve sol kol kontrasl› manyetik rezonans (MR)
görüntüleme yap›ld›. Elekro myelo grafi (EMG) ile sinir ileti çal›flmas›
yap›ld›. Tedavi planlamas›nda cerrahi total eksizyon ve ameliyat öncesi
3 hafta ve ameliyat sonras› 2 ay antihelmintik (albendazol 800mg/d)
kemoterapi uyguland›. Ameliyat bölgesi hipertonik sodyum klorür
solüsyonu ile y›kanarak total cerrahi eksizyon uyguland›. Kitle
histopatolojik incelemeye gönderildi. Ameliyat sonras› dönemlerde
hasta düzenli periyotlar ile kontrole ça¤r›ld›.

BULGULAR: Sol kolda kitle, a¤r› ve ellerde uyuflma flikayeti ile baflvuran
hastan›n özgeçmiflinde köyde yaflama ve koyun yetifltiricili¤i vard›.
Hastan›n fizik muayenesinde sol kol üst-orta k›s›mdan mediale do¤ru
uzanan ve fluktuasyon veren, 150*100 mm boyutlar›nda yumuflak,
mobil kitle saptand›. Kitlenin üzerinde ›s› art›fl› ve k›zar›kl›k bulgular›
yoktu. Hastan›n laboratuar bulgular›nda lökosit 6,1 10*3 /mm3, CRP
0.45mg/dl (N: 0-0,08), sedimentasyon 18mm/h (N 0-20), eozinofili:
0,25 10*3 mq/l (N 20-500), hemoglobin: 9,95 gr/dl (N:12-15), kist
hidatik indirek hemaglütinasyon testi kuvvetli pozitif bulundu. Hastan›n
biyokimyasal parametreleri normaldi. Röntgende yumuflak doku fliflli¤i
tespit edildi. Sol kol manyetik rezonans (MR) görüntülerinde sol kol
1/3 üst- orta kesim anteriordan mediale uzanan, biseps kas› anterior

komflulu¤unda cilt alt›nda yerleflimli, lobüle konturlu, intravenöz
kontras madde sonras› periferal kontrastlanma gösteren, içerisinde
septalar ve minimal yumuflak doku dansitesi ile s›v› seviyeleri bulunan
150*90*55 mm ölçülerinde kistik kitle izlendi. Ayr›ca aksiyel ve koronal
kesitlerde kitlenin damar sinir paketine olan yak›n komflulu¤u gözlendi.
Biseps braki yerleflimli kitlenin cerrahi olarak total eksizyonu s›ras›nda
; damar-sinir paketine bas› yapt›¤› görüldü. Ameliyat sonras› dönemde
hastan›n median sinir nöropatik bulgular› düzelme görüldü. Bir y›ll›k
takibi olan hastan›n kontrollerinde nükse rastlanmam›flt›r

SONUÇ: Literartürde, primer kist hidatid enfeksiyonunun üst ekstremite
yerleflimi nadirdir ve kitle etkisine bagl› periferik nöropati bildirimi
yoktur. Ameliyat öncesi sinir ileti çal›flmas› için yap›lan EMG normal
olsada bu tür hastalarda hidatik kitlenin sinir bas›s›na yol açabilece¤i
dikkate al›nmal›d›r.

Anahtar Kelimeler:�kist hidatid, biseps braki, periferik nöropati
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KLAV‹KULADA DESTRÜKS‹YONA NEDEN OLAN DEV ÜREM‹K
TÜMORAL KALS‹NOZ‹S OLGUSU

Kadri Y›ld›z2, Naci Ezirmik1

1�Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD,
Erzurum
2�Bölge E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Erzurum

AMAÇ: Üst ekstremitede de tespit edilebilen üremik tümorak kalsinozis
olgusuna dikkat çekmek, tedavi yöntemlerinin yeterlili¤ini araflt›rmak.

YÖNTEM: Sa¤ omuz bölgesinde kitle tan›s› ile temmuz 2003 de yat›r›ld›.
Fizik muayenede sa¤ omuz bölgesinde ve klavikular bölge üzerinde
20*15 cm boyutlar›nda, cilt seviyesinden 10 cm yükseklikte, palpasyonla
yumuflak k›vaml›, fluktuasyon veren içinde yer yer düzensiz kenarl›,
hareketsiz ve sert k›vaml› fliflliklerin ele geldi¤i kitle tespit edildi. Kitle
üzerinde önceden geçirilmifl operasyona ait skatris dokusu gözlendi
ve cilt üzerindeki damarlar belirginleflmifl görünümdeydi.Omuz eklemi
tüm hareketleri a¤r›l› ve k›s›tl›yd›. Omuz bölgesi antero lateralinden ,
eski skatris dokusunuda içine alacak insizyon yap›ld›.Cilt alt›ndan 1.5
lt kirli beyaz renkli beyaz partikül içeren mayi boflalt›ld›.Deltoit adalesi
lifleri aras›nda kapsülle çevrili düzensiz flekilli, yer yer sert, lobüle,
içerisi oldukça kat› k›vaml›,tebeflir tozu görünümünde partiküllü, beyaz
renkli s›v›larla dolu kalsifiye kitle ç›kar›ld›.Kitle klavikula 1/3 lateral
k›sm›n›n destrüksiyonuna sebep olmufl ve infra klavikular bölgeye
kadar ilerleyerek subklavian artere kadar uzan›yordu.

BULGULAR: Serum kalsiyumu 10,1 mg/dl (normali 8.4-10.2),
phosphate 8.2 mg/dl (normali 2.5-5), Parathyroid hormon seviyeleri
2500 ve 2172 pg/ml (normali 12-72), CRP 2.12 mg/dl (normali 0-
0.5), Alkalen fosfataz 184 U/L (normali 45-132), BUN 60 mg/dl (normali
5-25), Kreatinin 8.3mg/dl (normali 0-1.5). Kitleden aspirasyonla al›nan
materyalin mikroskobik incelemesinde mikroorganizma ve mantar
görülmedi ve kültürde üreme olmad›. Anteroposterior (AP) omuz
grafilerinde sa¤ omuz eklemi çevresinde ve özellikle klavikula laterali
üzerindeki alanda yumuflak dokular içinde 10*15cm boyutlar›nda
,s›n›rlar› düzensiz ve at›lm›fl pamuk görünümünde lobüle kalsifikasyonlar
içeren kitle gözlendi. Klavikula 1/3 lateralinin destrüksiyona u¤rad›¤›
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tespit edildi. Bilgisayarl› tomografide, sa¤da deltoit, supraspinatus,
teres minör ve subskapularis kaslar› içinde 10*9*8cm boyutlar›nda
lobüler, düzensiz s›n›rl› kalsifiye kitleler ve yumuflak dokular içerisinde
mayii birikiminin oluflturdu¤u kistler gözlendi.Klavikula 1/3 lateralinde
kemik rezorbe olmufl ve 4cm lik bir defekt vard›. Manyetik
rezonansta,sa¤ omuz eklemi lateralinde deltoit kas› üzerinde, subkutan
ya¤ dokusu içinde 164*74*104 mm ebatl›, glenohumeral eklemin
anteriorunda 117*55mm ebatl› birbirleri ile superiorda ba¤lant› gösteren
T1 AG lerde hipointens, T2 AG lerde hiperintens , postkontrast kesitlerde
kontrast tutulumu göstermeyen kistik lezyon alanlar› izlenmekteydi.
Lezyona komflu alanda kalsifikasyonla uyumlu sinyal boflluk alanlar›
mevcuttu. Tecnetium-99 m methylene diphosphonate (Tc-99m MDP)
kemik sintigrafisi sa¤ omuz bölgesinde ve kalpte radiotracer tutulumu
gösterdi. Histopatolojik incelemede odaksal fibröz ve ya¤ dokusunda
kalsiyumun birikti¤i alanlar, kronik inflamatuar hücre infiltrasyonu ve
multinükleer dev hücreler izlendi.Bu bulgularla kalsinozis tan›s› kondu.
Sekonder hiperparatrodizmi de¤erlendirmek için ultrasonografik
inceleme yap›ld›. Paratroit adenomu tespit edildi. Paratroit adenomu
için subtotal paratroidektomi yap›ld›. Sekiz ayl›k takip sonunda cerrahi
eksizyon yap›lan sa¤ omuzda nüks oluflmad›. Serum kalsiyumu 8.7
mg/dl, phosphorus 3.7 mg/dl, Parathyroid hormon seviyeleri 63 pg/ml
olarak ölçüldü.

SONUÇ: Üremik tümöral kalsinoziste kitlenin erken cerrahi rezeksiyonu
tavsiye edilmifltir. Tam olarak ç›kar›lmayan kitlelerde nüks s›kt›r ve
büyüme süresi ilk lezyona oranla daha k›sad›r.Tümöral kalsinoziste
kitlenin büyüme ve komflu kemiklerde destrüksiyona sebep olmas›
e¤iliminden dolay› da ç›kar›lmas› gerekebilir.(11) Olgumuzun sa¤
omuzundaki üremik tümöral kalsinozisin bas›s› sonucu klavikula 1/3
laterali, akromial uç dahil 4 cm lik k›sm› destrüksiyona u¤ram›flt›.Kitle
infraklavikular bölgede subklavian artere kadar ilerlemiflti.Kitle total
olarak eksize edildi. Hemodiyaliz yap›lan kronik böbrek yetmezli¤i
olgular›nda tümöral kalsinozis geliflimini önlemenin tedaviden daha
kolay olaca¤›n›, geliflmiflse kalsiyum fosfat çarp›m›n› düflürücü fosfat
ba¤lay›c› medikal tedavinin yan›nda mümkünse kitlenin total eksizyonu
ve sekonder hiperparatroidizm birlikte ise paratroidektominin de
yap›lmas›n›n nüksleri azaltaca¤›n› düflünüyoruz.

Anahtar Kelimeler:�üreemik tümoral kalsinozis, klavikula, üst ekstremite
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ENDOSKOP‹K YÖNTEM ‹LE TEDAV‹ ED‹LEN D‹RSEK EKLEM‹
YERLEfi‹ML‹ SNOVYAL KONDROMATOZ‹S OLGUSU

Seyit Ali Gümüfltafl1, Tolga Onay2, Önder Ofluo¤lu3,
‹brahim Halil Erdo¤du4

1�Ad›yaman Üniveristesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi
Klinin¤i, Ad›yaman
2�Marmara Üniversitesi Pendik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi
Klini¤i, ‹stanbul
3�Medical Park Göztepe Hastanesi. Ortopedi Klini¤i, ‹stanbul
4�Ad›yaman üniveristesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Patoloji Klini¤i,
Ad›yaman
�
AMAÇ: Endoskopik yöntem ile tedavi edilen dirsek eklemi yerleflimli
snovyal osteokondromatozis olgusunu sunmak.

YÖNTEM: K›r›k yafl›nda erkek hasta 1 y›ld›r devam eden sa¤ dirsekte
a¤r›, flifllik ve hareket k›s›tl›l›¤› flikayetiyle poliklini¤imize baflvurdu.
Hastaya snovyal kondromatozis ön tan›s›yla genel anestezi alt›nda,
yan yatar pozisyonda dirsek endoskopisi uyguland›. Anteromedial ve
anterolateral girifllerden eklem önüne ulafl›ld›. Eklem içindeki 3 adet
serbest cisim ç›kar›ld› ve motorize ekipman ile k›smi sinovektomi
uyguland›. Daha sonra posterior ve posterolateral portallerden olekranon
fossaya girildi. Olekranon tipindeki serbest cisim ç›kar›ld› ve sinovektomi
uyguland›. Ameliyat sonras› elastik bandaj ile kanama kontrolü sa¤land›.
A¤r› kontrolü oral yolla verilen NSA‹ ile yap›ld›. Ameliyat sonras›
24.saatte aktif eklem hareketi egzersizleri bafllat›ld›.

BULGULAR: Hastan›n fizik muayenesinde sa¤ dirsekte flifllik, eklem
hareketlerinde a¤r› ve 30 derece ekstansiyon kayb› mevcuttu. Sa¤
dirsek direk radyografisi ve bilgisayarl› tomografisinde, dirsek önünde
yerleflimli yuvarlak en küçü¤ü 6x4.5, en büyü¤ü 9x6.5 mm
büyüklü¤ünde 3 adet, arkas›nda olekranon tipine yak›n 5x2 mm
boyutunda elipsoid kalsifiye serbest eklem faresi görüldü. Sa¤ dirsek
MRI incelemesinde, minimal s›v› art›fl›yla birlikte dirsek ön taraf›nda
T1 ve T2 sekansda düzgün s›n›rl›, yuvarlak flekilli k›k›rdak flapkan›n
efllik etmedi¤i hipodens serbest cisimler izlendi. Operasyon esnas›nda
eklem önünde 3 adet, arkas›nda 1 adet sert kirli beyaz renkte serbest
cisim ile birlikte snovyal dokusunun hipertrofik oldu¤u gözlendi.
Ameliyat sonras› nörolojik ya da vasküler bir komplikasyonla
karfl›lafl›lmad›. Hastan›n dirsek a¤r›s› yak›nmalar› ameliyat sonras› 1.
haftada tamamen geriledi. Ameliyat sonras› 3. haftada tam eklem
hareket aç›kl›¤›na ulafl›ld›. Patolojik incelemede uç bölgelerde kemik
doku gelifltiren, iri ve hiperkromatik nükleuslu kondrosit hüclerinden
oluflan kondroid doku, snovyal osteokondromatozis tan›s› ile uyumlu
olarak de¤erlendirildi.

SONUÇ: Dirsek eklemi tutulumlu snovyal osteokondromatozise yönelik
endoskopik giriflim, tekni¤ine uygun yap›ld›¤›nda morbiditesi düflük,
memnuniyeti yüksek bir yöntemdir. Eksize edilen serbest cisimler
mutlaka patolojik incelemeye gönderilmeli ve snovyal kondromatozis
vakalar› nüks aç›s›ndan takip edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:�Endoskopi, dirsek,snovyal kondromatozis

P24

RAD‹US BAfiI YERLEfi‹ML‹ OSTEOMA: OLGU SUNUMU

Seyit Ali Gümüfltafl1, ‹smail A¤›r1, Hac› Bayram Tosun1,
Hac› Mehmet ‹nan2

1�Ad›yaman Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi. Ortopedi
Klini¤i, Ad›yaman
2�Ad›yaman Üniversitesi E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi. Patoloji Klini¤i,
Ad›yaman
�
AMAÇ: Lateral epikondilit tan›s›yla tedavi edilen radius bafl› yerleflimli
osteoma olgusunu sunmak.

YÖNTEM: Bir y›ld›r sa¤ dirsek a¤r›s› yak›nmas› olan ve 6 ay süreyle
lateral epikondilit tan›s› ile konservatif tedavi uygulanm›fl olan hasta
poliklini¤imize baflvurdu. Hastaya 2 hafta süreyle fizik tedavi, ard›fl›k
3 kez lokal steroid enjeksiyonu uygulanm›flt›. Hastaya kitle eksizyonu
ve ekstansör tendon gevfletmesi planland›. Ameliyat esnas›nda radius
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bafl› yerleflimli kitle saptanmas› üzerine eksizyonel biyopsi uyguland›.
Tendon gevfletmesi uygulanmad›. Ameliyat sonras› erken dönemde
rehabilitasyon bafllat›ld›.

BULGULAR: Fizik muayenede sa¤ dirsek lateralinde ciltte pigmentasyon
kayb› mevcuttu. Hastan›n radius bafl›nda pronasyon ve supinasyon
esnas›nda ele gelen sert ve hareketsiz kitle lezyonu ve tak›lma hissi
mevcuttu. Direk grafide ve labaratuvar tetkiklerinde patoloji saptanmad›.
Operasyon esnas›nda radius bafl› yerleflimli kitle saptand›. Eksizyonel
biyopsi materyalinin patolojik incelemesi ile osteoma tan›s› kondu.
Hastan›n ameliyat sonras› 3. haftada flikayetleri tamamen geriledi.

SONUÇ: Konservatif tedaviye cevap vermeyen inatç› lateral epikondilit
olgular›nda tan› sorgulanmal› ve hasta di¤er dirsek çevresi patolojileri
aç›s›ndan tekrar de¤erlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler:�Radius bafl›,Epikondilit, Osteoma
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HUMERAL KALKAR; HUMERUS PROKS‹MAL UÇ KIRIKLARINDA
ÖNEML‹ OLAN PARÇALANMA M‹KTARI DE⁄‹L, MED‹AL KORTEKS
BÜTÜNLÜ⁄ÜNÜN DEVAMLILI⁄IDIR.

Sefa Akt›, Okyar Altafl
Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi, Ordu
�
AMAÇ: Humerus proksimal uç k›r›klar› eriflkin yafl grubunda s›kça
görülmekte olup tedavisi konusunda halen fikir birli¤i oluflmam›flt›r.
Bizim fikrimiz; ileri derecede parçalanmas› olan k›r›klarda bile humeral
kalkar bütünlü¤ünün anatomik olarak restorasyonunun uygun tedavi
oldu¤u fleklindedir. Bu flekilde tedavi etti¤imiz bir hasta tan›mlad›k.

YÖNTEM: 55 yafl›nda bayan hasta düflme sonras› acil poliklini¤imize
baflvurdu. yap›lan tetkikler sonucunda uzun medial kelebek fragmanl›
humerus proksimal uç parçal› k›r›¤› tespit edildi. Hastaya aç›k redüksiyon
ve kilitli plak ile osteosentez uyguland›. Kelebek fragman yumuflak
doku bütünlü¤ü bozulmadan redükte edildi.

BULGULAR: Ameliyat sonras› kontrollerde omuz hareketlerinde ileri
dereceli k›s›tl›l›k görülmedi. Fizik tedavi programlar› ile takip edilen
hastan›n DASH skoru ilerleyen takiplerde yükseldi.

SONUÇ: Humerus proksimal uç k›r›klar›nda cerrahi seçiminde ana
faktör, medial humeral korteks bütünlü¤ünün devaml›l›¤›d›r. Bu
k›r›klarda cerrahiyi veya implant tipini belirleyen ana faktör k›r›¤›n tipi
ve parçalanma miktar› olmamal›d›r.

Anahtar Kelimeler:�humeral kalkar, proksimal humerus k›r›¤›
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TAM‹R ED‹LEMEZ ROTATOR MANfiET YIRTIKLARINDA LAT‹SS‹MUS
DORS‹ TRANSFER‹: CERRAH‹ TEKN‹⁄‹N GÖZDEN GEÇ‹R‹LMES‹

Nuri Ayd›n, Okan Tok, Bar›fl Görgün, Eflref Terzi
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Tamir edilemez rotator manflet y›rt›klar›nda latissimus dorsi
tendonunun humerusun tuberkulum majus’una transfer edilmesinin,
uygun hasta seçimi ile birlikte baflar›l› bir tedavi seçene¤i oldu¤u
literatürde bildirilmifltir. Rotator manfletin posterosuperior y›rt›klar›nda
omuzda d›fl rotasyon ve öne elevasyon k›s›tl›l›¤› geliflmekte, radyografide
humerus bafl›n›n superior migrasyonu ve glenohumeral dejenerasyon
gözlenmektedir. Bu çal›flman›n amac› tamir edilemez rotator manflet
y›rt›klar›nda uygulanan latissimus dorsi tendon transferi cerrahi
tekni¤inin bir olgu üzerinde gözden geçirilerek ameliyat s›ras›ndaki
önemli noktalara dikkat çekilmesi ve tamir edilemez rotator manflet
y›rt›klar› tedavisinde latissimus dorsi tendon transferinin alternatif bir
teknik olarak ak›lda bulundurulmas›n› sa¤lamakt›r.

YÖNTEM: 7 ay önce aç›k rotator manflet tamiri operasyonu öyküsü
bulunan 56 yafl›nda kad›n hasta, sa¤ omuzda a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤›
flikayetleri ile baflvurdu. Yap›lan fizik muayenede hastan›n subskapularis
kas fonksiyonunun mevcut oldu¤u radyolojik de¤erlendirmede ise
subskapularis tendonunun intakt, supraspinatus ve infraspinatus
tendonlar›n›n retrakte oldu¤u gözlendi. Masif rotator manflet y›rt›¤›
tan›s› ile hastaya latissimus dorsi tendon transferi planland›.

BULGULAR: Hasta lateral dekübit pozisyonunda operasyona haz›rland›.
Omuz anteriorundaki eski transvers insizyon üzerinden girilerek rotator
manflete ulafl›ld›. Subskapularis tendonunun sa¤lam oldu¤u,
supraspinatus ve infraspinatus tendonlar›nda retrakte y›rt›k oldu¤u
gözlendi. Y›rt›¤›n tamir edilemez boyutta oldu¤una karar verildi.
Hastan›n aksiller bölgesine yap›lacak olan longitudinal insizyon marker
ile iflaretlendi. ‹nsizyon yap›l›rken aksiller çizgi “Z” fleklinde (kontraktür
oluflmamas› için) insizyon ile geçildi. Ard›ndan derinleflilerek latissimus
dorsi ve teres major kaslar›na ulafl›ld›. Keskin diseksiyon ile latissimus
dorsi kas›, teres major kas›ndan ayr›ld›ktan sonra latissimus dorsi
tendonu humerusa yap›flma yerine kadar izlendi. Radial sinir belirlenerek
korunduktan sonra tendon humerusa yap›flma yerinden ayr›ld›. Gerekli
serbestlefltirme ifllemi yap›ld›ktan ve tendonun rotator manflete ulaflmas›
için yeterli mobilitenin kazand›r›lmas›n›n ard›ndan tendon Krackow
sütür tekni¤i ile dikildi. Serbestlefltirme ifllemi s›ras›nda latissimus
dorsi pedikülünün korunmas›na dikkat edildi. Sonras›nda tendon tutucu
yard›m› ile deltoid kas›n›n alt›ndan tuberkulum majus’a transfer edilerek
kemi¤e fikse edildi ve ameliyata son verildi.

SONUÇ: Latissimus dorsi transferi, tamir edilemez rotator manflet
y›rt›klar›nda omuzdaki a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤›n›n giderilmesine yönelik
önemli ve etkin bir tedavi yöntemidir. Transferin baflar›l› olmas› için
subskapularis kas fonksiyonunun sa¤lam olmas› gereklidir. Latissimus
dorsi tendonunun humerusa yap›flma yerinden al›narak deltoid kas›n›n
alt›ndan tuberkulum majusa transfer edilmesi ile humerus bafl›n›n
superiorundaki kuvvet artt›¤›ndan bafl›n superior migrasyonu azalmakta
ve transfer edilen tendonun rotator manflet grubuna benzer ifllev
görerek omuz eklemine d›fl rotasyon ve öne elevasyon yapt›rmas›
mümkün olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�latissimusdorsi, rotatormanflet, tendontransferi
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SIKIfiMA SENDROMU SEMPTOMLARINA YOL AÇMAYAN
SUBAKROM‹AL OSTEOKONDROM

Nuri Ayd›n, Alp Arya, Yavuz Selim Karatekin
‹stanbul Üniversitesi, Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Osteokondrom, kemik ve k›k›rdak dokunun hamartomatöz
proliferasyonuyla oluflan iyi huylu kemik tümörüdür. Genelde uzun
kemiklerin metafizer veya metadiafizer bölgelerinden ortaya ç›kar.
Adolesan dönemde veya genç yetiflkinlerde s›k görülürken, yafll›
bireylerde malign transformasyon gösterebilirler. Semptomatik
vakalarda tedavi marjinal rezeksiyondan ibarettir. Biz bu çal›flmada
s›k›flma sondromuna sebep olmayan subakromial yerleflimli
ostekondrom kitlesi olan bir hastan›n, teflhis ve takip sonuçlar›n›
anlat›ld›.

YÖNTEM: Olgu: 47 yafl›ndaki kad›n hasta 4 y›l önce, sol supraspinatus
adelesi üzerinde flifllikle baflvurdu. Hastada supraspinatus adelesi ile
iliflkili kemik komflulu¤u olmayan bir kitle (3x3 cm boyutunda) saptand›.
Yap›lan radyografik de¤erlendirmesi sonras›nda tomografi eflli¤inde
i¤ne biopsisi yap›lan hastada osteokondrom tan›s› konuldu. Hastan›n
kitlenin ç›kart›lmas› ifllemini reddetmesi nedeniyle hasta konservatif
olarak takip edildi.

BULGULAR: Kitlenin yerleflimi subakromial bölgede olmas›na ra¤men,
hastan›n fizik muayenesinde omuz fonksiyonlar›nda s›k›flma sendromu
bulgusu tespit edilmedi. Constant Skoru: 100 olarak bulundu. Hastan›n
biopsi sonras› 4. y›l kontrolünde radyolojik de¤erlendirmede kitlenin
hacminde fark tespit edilmedi.

SONUÇ: Yumuflak doku osteokondromlar› nadiren görülmekle beraber
, sinovyal sarkom veya sivovyal kondrom gibi baz› agresif lezyonlar›na
benzediklerinden dolay› ve agresif tedaviden uzak durmak için do¤ru
teflhis önemlidir.Bu lokalizasyonda yerleflik kas çevresinde büyük
oranda yer kaplamas›na ra¤men s›k›flma sendromu bulgusu vermeyen
ostekondrom vakas› sunulmufltur.

P28

SP‹NOGLENO‹D ÇENT‹KTE GANGL‹ON K‹ST‹NE BA⁄LI
SUPRASKAPULAR S‹N‹R BASISI (ÜÇ OLGU)

Sercan Karadeniz, Kerim Öner, Osman Aynac›, Murat Özcan
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
Trabzon
�
AMAÇ: Ganglion kistleri eklem ve tendon k›l›f› üzerinde, bunlar›n
sinovyas›n›n f›t›klaflmas›yla oluflan kistik oluflumlard›r .Omuz a¤r›s›
ve fonksiyon bozuklu¤unun nedenleri aras›nda ganglion kisti ile
supraskapular sinirin tuzak nöropatisi de yeralmaktad›r[1]. Ganglion
kisti omuz a¤r›s›n›n nadir görülen nedenlerindendir[2].Klini¤imizde
karfl›laflt›¤›m›z üç olgu sunulmufltur.

YÖNTEM: 1. hasta 64 yafl›nda erkek olup son 4 ayd›r omuz a¤r›s›
flikayeti vard›. 2. hasta 40 yafl›nda erkek hasta olup son 3 ayd›r flikayeti

vard›. 3. hasta ise 44 yafl›nda bayan olup son 6 ayd›r a¤r› ve uyuflma
flikayetleri vard›. üç hastaya da cerrahi tedavi uyguland›.

BULGULAR: 1. hastan›n muayenesinde; omuz posteriorundan kola
yay›lan a¤r› mevcuttu. Mr’da spinoglenoid notchta supraskapular
çentik düzeyinde lobule konturlu 5.6 *1.5 cm buyuk boyutlu kistganglion
kisti tespit edildi. 2. hasta sol omuz a¤r›s›, sol kolda uyuflma ve
güçsüzlük nedeniyle poliklini¤imize baflvurmufltu. Alt› ay öncesinden
travma hikayesi mevcuttu. Muayenede omuz abduksiyonu zay›ft›.
Mr’da glenoid kemik posterosuperiorunda kortikal defekt ve
supraskapuler çentikte ganglion kisti görüldü. 3. hasta sa¤ omuzda
alt› ayd›r olan a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤›, kolda uyuflma flikayetiyle
baflvurmufltu. Muayenede omuzda abduksiyon k›s›tl›l›¤›, subakromial
bölgede ve omuz posteriorunda a¤r› oldu¤u görüldü. Grafide
akromionda gagalaflma, Mr’da supraskapular çentikte lobule
görünümdeganglion kisti ve subakromial impigement mevcuttu. di¤er
hastalardan farkl› olarak bu hastaya kist boflalt›lmas›n›n yan›s›ra
akromioplastide yap›ld›.

SONUÇ: Supraskapular sinir zedelenmesinin en s›k nedeni omuza
direkt travma olmakla birlikte sinire bas› yapan ganglion kisti, anormal
supraskapuler çentik, skapular kemi¤in konjenital de¤ifliklikleri, skapula
fraktürü, tümörlerde ve anormal skapuler transvers ligaman olanlarda
bildirilmifltir[3]. Tedavide konservatif ve cerrahi yöntemler uygulanabilir.
Konservatif tedavideki baflar›s›zl›k oran› yüksektir Spinoglenoid çentikte
ganglion kistine ba¤l› sinir bas›s› nadir görülen omuz a¤r›s› sebepleri
içerisinde muhakkak düflünülmelidir. Teflhis edildikten sonra kolayca
tedavi edilebilir. Bizim hastalar›m›zda da oldu¤u gibi, Supraskapular
sinire bas› yapan ganglion kistlerinin eksize edilmesi veya boflalt›lmas›
bas›y› ortadan kald›rmakta ve tam flifa sa¤lamaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�ganglion, supraskapuler sinir bas›s›, omuz a¤r›s›

P29

KIRI⁄IN EfiL‹K ETMED‹⁄‹ DAMAR YARALANMALI PED‹ATR‹K AÇIK
D‹RSEK ÇIKI⁄I OLGUSU

Gökhan Polat, Ali Erflen, Turgut Akgül, Ömer Naci Ergin,
Mehmet Kap›c›o¤lu, Atacan Atalar
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Pediatrik dirsek ç›k›¤›, çocukluk ça¤› dirsek yaralanmalar›n›n
%3-6 's›n› oluflturan nadir yaralanmalard›r. S›kl›kla 11-15 yafllar› aras›
görülür. Proksimal radioulnar eklem lokalizasyonuna göre yap›lan
s›n›flamas›na göre literatürde en s›k posterior dislokasyon görüldü¤ü
bildirilmifltir. Her ne kadar nadir yaralanmalar olsa da s›kl›kla efllik
eden dirsek çevresi k›r›k, medial epikondil k›r›¤› yada median sinir
yaralanmas› literatürde bildirilmifltir. Bu olguda k›r›¤›n efllik etmedi¤i
damar yaralanmal› aç›k dirsek ç›k›¤› olan 8 yafl›ndaki olgu sunulacakt›r.

YÖNTEM: 8 yafl›nda erkek hasta, parkta dirsek ekstansiyonda düflme
ifadesiyle yaralanmas›n›n 30. dakikas›nda acil servise getirildi. Hastan›n
yap›lan fizik muayenesinde sol humerus distalinin antecubital fossada
aç›k ekspoze oldu¤u, distal nab›zlar›n›n al›namad›¤› tespit edildi. Yap›lan
nörolojik muayenede ulnar, median ve radial sinirin intakt oldu¤u
görüldü. Hastan›n çekilen radyografisinde proksimal radioulnar eklemin
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invaziv olarak yerlefltirilmifl k›r›k tespiti yap›lm›flt›r. Perkütane olarak
uygulanmas›; k›r›k üzerinde periostal s›y›rma yap›lmamas›, periostal
kan ak›m›n› korumas›, kozmetik aç›dan skar b›rakmamas›, hasta
memnuniyetinin yüksekli¤i aç›s›ndan önemlidir. K›r›¤›n kaynamas›ndan
sonra küçük insizyon ile ç›kar›labilmesi avantaj›d›r. Bu yeni cerrahi
teknikle tedavi edilen bir vaka cerrahisi sunulmufltur.

YÖNTEM: Trafik kazas› sonucu acil servise baflvuran 67 yafl›ndaki
bayan hasta; AO klavikula k›r›k s›n›flamas› spiral B1.1 tip k›r›k, 2
cm'den fazla k›salma, %100 deplasman olan hasta yat›r›ld›. Cerrahi
olarak haz›rland› ve 1. günde operasyona al›nd›. Genel anestezi alt›nda
flezlong pozisyonunda sternoklavikular eklemin 1 cm distal ve 1 cm
leteralinden, 1 cm insizyon yap›ld›. C kollu röntgen kontrolünde uygun
klavuz tel arac›l›¤›yla klavikula medialinden girildi; k›r›k hatt›na ulafl›l›p
kapal› manüplasyon ile redüksiyon yap›l›p klavuz tel yerlefltirildi. Daha
sonra kanüllü burr ile intramedüller remirizasyondan sonra uygun
büyüklükteki ve uzunluktaki intramedüller çivi skopi kontrolünde
yerlefltirildi. ‹ntramedüller çivi ekspanse edilerek kilitlendi. Klavikula
medialinden bir adet tespit vidas› ile tespit edilip operasyon sonland›r›ld›.

BULGULAR: Postop dönemde hastaya kol omuz bandaj› verildi. 10.
günde sütürleri al›nd›. Erken harekete baflland›. Ortalama ameliyat
süresi 17 dakikad›r. Hastan›n takibi s›ras›nda; yüzeyel ya da derin
enfeksiyon görülmedi. Nörovasküler komplikasyon ile karfl›lafl›lmad›.
‹mplant›n irritasyonu gözlenmedi.

SONUÇ: Ekspanse olabilen esnek kilitli intramedüller çivi klavikula
cisim k›r›klar›nda düflük komplikasyon oran› nedeni ile di¤er çivilere
göre tercih edilebilir. Çivinin anatomik yap›ya uygun olmas› klavikulan›n
anatomisinin sigmoid olmas› kad›nlarda erkeklere göre k›sa ve medüller
yap›s›n›n dar olmas› intramedüller boflluk olmamas› nedeni ile medülla
içine çivi yerlefltirilmesi dezavantajd›r. Klavikulan›n postoroleteralinden
intramedüller tespitte baz› teknik s›k›nt›lar mevcuttur. Hastan›n s›rtüstü
semi leteral sims pozisyonunda k›r›¤›n redüksiyonu ve k›r›k hatt›na
insizyon yap›lmas› transvers tespit vidas›n›n tespitinde zorluklar
dezavantajd›r. Bu tan›mlanan teknikte ise hastan›n pozisyonundaki
kolayl›k, k›r›k hatt›n›n kapal› redüksiyonu, klavikulan›n medialinden
gönderilmesi, çivinin yerlefltirilmesi nedeni ile akromial alandan uzak
kal›nmas› büyük avantaj sa¤lamaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�Fleksible intramedüller çivi, K›r›k, Klavikula,
Sonoma, K›r›k Tedavi sistemi (CRx sistem)

P31

70 YAfiINDA TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKI⁄ININ ARTROSKOP‹K
TEDAV‹S‹N‹N UZUN DÖNEM TAK‹P SONUCU

Nuri Ayd›n1, R›za Erbölükbafl2, Bar›fl Görgün1, Okan Tok1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Marmara Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›,
‹stanbul
�
AMAÇ: 60 yafl üzerinde omuz ç›k›klar›na rotator manflet y›rt›klar›n›n
s›kl›kla efllik etti¤i bilinmektedir. Bu çal›flmada travma sonras› omuz
ç›k›¤› geliflen 70 yafl›ndaki kad›n hastan›n artroskopik tedavisinin 3
y›ll›k takip sonucu sunulacakt›r.

posteriora ç›k›k oldu¤u ve efllik eden bir k›r›k olmad›¤› saptanmad›.
Hasta acil olarak kalp damar cerrahisi ile konsülte edildi. Mevcut
yaralanmaya brakial arter yaralanmas›n›n efllik etti¤i öngörülerek,
hasta kalp-damar cerrahisi ile birlikte acil olarak operasyona al›nd›.
Hasta genel anestezi alt›nda operasyona al›nd›. Dü¤me ili¤i fleklinde
ciltten d›flar› ç›km›fl olan humerus kondilinin redüksiyonu için sol
antecubital fossadaki cilt transvers olarak geniflletildi. Kondil redükte
edildi. Median sinirin intakt oldu¤u görüldü. Kopmufl olan brakial arter
primer olarak tamir edildi. Sonras›nda yap›lan stabilite
de¤erlendirmesinde dirse¤in hareket aç›kl›¤›n›n tam oldu¤u, varus ve
valgus stres testlerinin negatif oldu¤u görüldü. ‹nsizyonun uygun
flekilde kapat›lmas› sonras› dirsek eklemi yaklafl›k 100 derece fleksiyonda
uzun kol atel uygulanarak operasyon sonland›r›ld›.

BULGULAR: Postoperatif dönemde damar tamirine ba¤l› olarak kalp
damar cerrahisinin önerisiyle 3 hafta uzun kol atel içerisinde takip
yap›dl›. Dolafl›m problemi olmayan hastada 3. hafta dirsekten mentefleli
brace ile hareket baflland›. Hastan›n 4.5. ay kontrolünde sol dirsek
eklem hareket aç›kl›¤› ekstansiyon-fleksiyon ark›nda 0-140 derece
supinasyon-pronasyon ark›nda 85-80 derece tespit edildi. Varus-
valgus instabilitesi yoktu. Direkt röntgen görüntülerinde anterior kapsül
ve brakialis adelesi aras›nda Hastings evre I heterotopik ossifikasyon
tespit edildi.

SONUÇ: Pediatrik dirsek ç›k›klar›, nadir görülen yaralanmalard›r. Buna
ra¤men bu nadir patolojiye nörovasküler hasar ve dirsek çevresi k›r›klar
s›k efllik etmektedir. Literatürde k›r›¤›n efllik etmedi¤i aç›k dirsek ç›k›¤›
olgusu oldukça nadir görülmektedir ve acil bir ekip çal›flmas›yla tedavi
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:�Aç›k dirsek ç›k›¤›, K›r›ks›z ç›k›k, Pediatrik dirsek
travmas›

P30

DEPLASE ORTA C‹S‹M KLAV‹KULA KIRIKLARINDA ‹NTRAMEDÜLLER
Ç‹V‹ ‹LE KLAV‹KULA MED‹ALDEN TESP‹T - VAKA SUNUMU

Murat Çalb›y›k
Sa¤l› Bakanl›¤› Çorum E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi Ve
Travmatoloji Ad, Çorum
�
AMAÇ: Klavikula k›r›klar›n›n %80'i orta 1/3 k›sm›nda meydana gelir
ve bu k›r›klarda yar›dan fazlas› deplasedir. Klavikula k›r›klar›nda cerrahi
endikasyon; aç›k k›r›klar, cildi irrite eden k›r›k uçlar›n›n varl›¤›, damar
sinir yaralanmas›, omuz çevresi k›r›klar›, politravmatize hastalar, rölatif
endikasyon olarak da Parkinson hastal›¤› ve inmobilizasyona tolarans
gösteremeyen nörovasküler hastalar say›labilir. Çeflitli intramedüller
fiksasyon implantlar›, klavikula 1/3 orta k›r›klar› tedavisinde
kullan›lmaktad›r. Bunlar knowles, Hagi, Rockwood çivisi ve ekspanse
olabilen esnek kilitli intramedüller çividir (sonoma). Bu çiviler cerrahi
teknikleri klavikulan›n anteromedial yüzünden girifl noktas› ile girilip
antegrade ve bir k›sm›da postoleteral girifl noktas›ndan girilerek
uygulanmaktad›r. Bu tekniklerin hepsinde k›r›k hatt›n›n aç›lmas› ve
redüksiyon yap›lmas› gereklidir. Bu vakada uygulanm›fl olan teknikte
sonoma firmas› taraf›ndan tan›mlanm›fl cerrahi tekni¤inden farkl›
olarak bu intramedüller çivi sternoklavikular eklemin 1 cm distal ve
1 cm leteralinden girilerek uygulanm›fl, k›r›k hatt›n› açmadan minimal
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YÖNTEM: Travma sonras› ilk ç›k›¤›n› 70 yafl›nda yaflayan hasta 7 ay
içerisinde günlük aktivitelerde 6 kez glenohumeral ç›k›k yaflamas›
sonras›nda de¤erlendirildi. Hastan›n Rowe skoru 15, Constant Skoru
28 olarak hesapland›. Hasta klini¤imize baflvurdu¤unda endifle testi
pozitif, abdüksiyon gücü zay›ft›. Çekilen MRG’de rotator k›l›fta büyük
y›rt›k ve kapsülolabral ayr›flma oldu¤u görüldü. Hastaya genel anestezi
alt›nda artroskopik olarak 2 adet 2.9 mm dü¤ümsüz ankor kullan›larak
kapsülolabral rekonstrüksiyon yap›ld›. Daha sonra subakromial bofllu¤a
geçilerek çift s›ra rotator k›l›f onar›m› yap›ld›. Medial s›raya 2 adet 5.5
mm sütür ankor, lateral s›raya 2 adet 4.5 mm dü¤ümsüz ankor cross
bridge tekni¤iyle sabitlendi.

BULGULAR: Erken postoperatif dönemde pasif hareketler bafllanarak
rehabilitasyon program›na al›nd›. Hasta postoperatif 3. y›l›nda
de¤erlendirildi. Hastada tekrar ç›k›k geliflmedi. Geç dönem Rowe skoru
100, Constant skoru 80 olarak de¤erlendirildi. Hastada kapsülolabral
rekonstrüksiyona ba¤l› olabilecek d›fl rotasyon k›s›tl›l›¤› saptanmad›.

SONUÇ: Artroskopik rotator k›l›f onar›m› ile birlikte kapsülolabral
tamirin kombine uygulamas› 70 yafl üzeri hastada iyi sonuç vermifltir.
Hastada herhangi bir d›fl rotasyon k›s›tl›l›¤› geliflmemifltir.

Anahtar Kelimeler:�bankart, labrum, rekürren ç›k›k, rotator manflet
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PROKS‹MAL HUMERUS KIRI⁄I CERRAH‹S‹ SONRASI P‹NLER‹N
PECTORAL‹S MAJOR KASI BOYUNCA M‹GRASYONU

Kerem Bilsel1, Hasan Hüseyin Ceylan2, Huzeyfe Çetin1, ‹brahim Tuncay1

1�Bezmialem Vak›f Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji AD, ‹stanbul
2�Sultançiftli¤i LNB Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
‹stanbul
�
AMAÇ: Omuz çevresi k›r›klar›n›n pinlenmesi sonras› geliflebilen tel
migrasyonu iyi bilinen komplikasyonlardand›r. Güncel literatürde
özellikle eriflkin proksimal humerus k›r›kl› olgularda pinleme yerine
daha stabil ve güvenli olan plak osteosentez önerilmektedir. Bu
çal›flmam›zda proksimal humerus k›r›¤›na yap›lan K-teli ile pinleme
sonras› pektoralis major boyunca pin migrasyonu geliflen olgumuzu
paylaflmay› hedefledik.

YÖNTEM: 42 yafl›nda erkek hasta omuz eklemi çevresinde a¤r›
flikayetiyle klini¤imize baflvurdu. Hasta 6 ay önce d›fl merkezde
proksimal humerus k›r›¤› nedeniyle tedavi edilmiflti. Omuz ekleminde
palpasyonla a¤r› vard› ve patolojik hareket dikkat çekmekteydi. Radyolojik
incelemede bafl ve flaft aras›ndaki gap dikkati çekmekteydi. ‹lave olarak
osteosentez amac›yla uygulanan pinlerin pektoralis major boyunca
ilerleyerek toraks antrerioruna kadar migre oldu¤u görüldü. Hastaya
cerrahi planlama yap›ld› ve genifl bir deltopektoral insizyonla girilerek
pinler ç›kar›ld› ve bafl›n canl›l›¤›n› korudu¤u görülerek plak ile rijit
osteosentez sa¤land›. Bir haftal›k istirahat periyodu ard›ndan aktif
eklem hareketleri baflland›.

BULGULAR: Bir y›ll›k takip sonras› hastan›n omzunda herhangibir a¤r›
yada patolojik hareket olmaks›z›n klinik ve radyolojik olarak tam iyileflme
sa¤land›.

SONUÇ: Omuz çevresi k›r›klar›n›n pinlenmesini takiben geliflen tel
migrasyonu iyi tan›mlanm›fl bir komplikasyondur. Bu konuda dah
önce birçok vaka bildirimleri yap›lm›flt›r. Toraks bofllu¤u, transaortik
bölge, spinal kanal ve abdomene tel migrasyonu olgular› mevcuttur.
Biz de pektoralis major boyunca ilerledi¤i dikkat çekici bir olguyu
paylaflmak istedik. Proksimal humerus pinlemesi yap›l›rken bu
komplikasyonlar gözönüne al›nmal›d›r.

Anahtar Kelimeler:�proksimal humerus k›r›¤›, pinleme, migrasyon

P33

DOM‹NANT D‹RSEKTE GÖRÜLEN PANNER HASTALI⁄ININ 30 YILLIK
KONSERVAT‹F TAK‹B‹

Enes Uluyard›mc›, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder,
‹brahim Bozkurt
S.B. Ankara Atatürk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
�
AMAÇ: Panner hastal›¤›, 10 yafl alt›ndaki çocuklarda, dirsek lateralindeki
a¤r›n›n en s›k sebebidir. Kapitellum erken yafllarda sadece posterior
sonlu arterler ile kanlan›r. Bozulan kan ak›m› sonucu epifizde rezorpsiyon
geliflir ve ossifikasyon merkezi bozulur. Etyolojide kronik tekrarlayan
travma en çok suçlanmakla beraber, herediter faktörler, konjenital
veya vasküler anomaliler, mekanik faktörler, obezite ve hormonal
dengesizliklerin de rol oynayabilece¤i söylenmektedir.

YÖNTEM: Olgu sunumu

BULGULAR: 46 yafl›nda, inflaat iflçisi olarak çal›flan erkek hasta, dirsek
ekleminde hareket k›s›tl›l›¤›, tak›lma ve geceleri olan a¤r› ile baflvurdu.
Hastan›n travma öyküsü olmamakla beraber 10 yafllar›nda iken dirsek
problemi yaflad›¤›, dirsek d›fl k›sm›nda a¤r› sebebiyle 1 y›l takip edildi¤i
ö¤renildi. Herhangi bir tedavi almayan hastan›n daha sonra flikayetlerinin
geçti¤i söylendi. Muayenesinde dirsek fleksiyonu 90 derece,
ekstansiyonu ise -30 derece olarak tespit edildi. Pronasyon ve
supinasyonda ileri derecelerde k›s›tl›l›k vard›. Palpasyonla a¤r›s› olan
hastada instabilite bulgusuna rastlanmad›. Hastan›n grafilerinde
kapitellum eklem yüzünün fleklinin bozuldu¤u, radiokapitellar eklem
artriti ve komflulu¤unda düzensiz kalsifikasyonlar görüldü. Hastaya
cerrahi tedavi önerildi ancak hasta operasyonu kabul etmedi.

SONUÇ: Nadir görülen bir hastal›k olan Panner hastal›¤›, kendili¤inden
iyileflebilen bir osteokondroz olarak kabul edilse de, uzun dönemde
dirsek ekleminde yayg›n osteoartrite sebep olabilir. Dirsekte ileri
derecede deformite, hareket k›s›tl›l›¤› ve fliddetli a¤r› geliflmeden tedavi
edilmelidir.

Anahtar Kelimeler:�Dirsek, Kapitellum, Osteokondroz, Panner
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OLUfi MEKAN‹ZMASI VE KL‹N‹K SEY‹RLER‹ TAMAMEN FARKLI ‹K‹
’’LUXAT‹O ERECTA’’ OLGUSU

Nadir Yalç›n, Enes Uluyard›mc›, Ali Öçgüder, Fatih Kemal Do¤an,
Bülent Bektafler
S.B. Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
�
AMAÇ: Anterior omuz ç›k›klar› özellikle genç popülasyonda s›k
görülmesine ra¤men, inferior omuz ç›k›klar› oldukça nadir görülmektedir.
Ço¤u ortopedi uzman›, meslek hayatlar› boyunca bu ç›k›k tipini görme
flans› bulamazlar. Kaynak kitaplarda sadece resimler ile tasvir edilen
‘luxatio erekta’, genelde büyük kaza veya a¤›r travmalar sonras› görülür.
Vaka say›s›n›n azl›¤› sebebi ile literatürde bu hastalar›n travma olufl
mekanizmalar›, redüksiyon tekni¤i ve klinik seyirleri konusunda bilgi
yetersizdir. Bu çal›flma ile tamamen farkl› iki mekanizma ile geliflmifl,
klinik olarak çok farkl› seyretmifl iki olgu ile ilgili tecrübelerimizi
paylaflmay› amaçlad›k.

YÖNTEM: VAKA 1: 59 yafl›nda erkek hasta, inflaatta çal›fl›rken iskelede
kolu ile as›l› kalma sonras› kolunu indirememe ve a¤r› flikayeti ile acil
servise baflvurdu. Fizik muayenesinde tipik luxatio erekta pozisyonu
tespit edilen hastan›n grafilerinde de inferior omuz ç›k›¤› tespit edildi.
Beraberinde ek k›r›¤› yoktu. Damar ve sinir yaralanmas› olmayan
hastaya iv sedasyon ve analjezi eflli¤inde kontrtraksiyon ile deformite
yönünde longitudinal traksiyon uygulanarak kapal› redüksiyon elde
edildi. Velpeau tespitine al›nan hastaya 3. haftadan itibaren kademeli
rehabilitasyon ve güçlendirme uyguland›. Alt›nc› haftada ifline dönen
hastan›n birinci y›l kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmad›.

BULGULAR: VAKA 2: 25 yafl›nda erkek hasta, araç içi trafik kazas›
sonras› bilinci kapal› olarak acil servise getirildi. Kafa ve toraks travmas›
yan›nda, ileri obesitesi olan hastan›n grafilerinde sol dirsek ç›k›¤›
saptanarak kapal› redüksiyon uyguland›. Bilinci kapal› hastan›n kolunun
abdüksiyonda durmas›, addüksiyona getirilememesi sebebiyle ek
grafiler istendi¤inde dirsek ç›k›¤›na efllik eden inferior omuz ç›k›¤›n›n
da oldu¤u görüldü. Omuz ileri abdüksiyonda, longitudinal traksiyon
ile kolayca redükte oldu. Nörolojik muayenesi yap›lamayan, sol üst
ekstremitede nab›zlar› al›namayan hastaya çekilen CT anjiografide,
aksiller arter seviyesinde kopma tespit edilerek, safen ven grefti ile
tamir uyguland›. Cerrahi s›ras›nda brakial pleksusta kopma tarz›nda
yaralanmalar tespit edildi. Hasta kaza sonras› ikinci gününde ARDS
sebebiyle exitus oldu.

SONUÇ: ‹nferior omuz ç›k›¤› oldukça nadir görüldü¤ünden, acil
hekimleri ve ortopedistler, patognomonik olan luxatio erecta bulgusuna
dikkat etmeli, özellikle bilinci kapal› travma hastalar›nda omuz hareket
s›n›rlar› iyi de¤erlendirilmelidir. Ç›k›k, deformite yönünde traksiyon ile
kolayca redükte edilebilir. Travman›n fliddetine ba¤l› olarak farkl› klinik
seyir gösterebilir. Efllik eden damar sinir yaralanmalar›, morbidite ve
mortaliteyi artt›r›r.

Anahtar Kelimeler:�Dislokasyon, Erecta, ‹nferior, Luxatio, Omuz
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GENÇ HASTADA 8 YILLIK KRON‹K ANTER‹OR OMUZ ÇIKI⁄I OLGUSU

‹brahim Bozkurt, Enes Uluyard›mc›, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler,
Ali Öçgüder
�S.B Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
�
AMAÇ: Eski ç›k›klar genellikle 50 yafl üzerinde görülsede alkolizm,
nöbet ya da çoklu travmaya ba¤l› genç hastalarda da görülebilir. Bu
ç›k›klar›n yar›dan fazlas›na glenoid kavite, tüberküller veya humerusun
di¤er k›s›mlar›n›n k›r›klar› efllik eder. Haraket kayb› ana klinik bulgudur.
Eklem yüzey hasar derecesi tedavi seçiminde en önemli belirleyici
etkendir. Eski ç›k›klarda 4 haftadan sonra kapal› redüksiyon
önerilmemektedir. Bu çal›flmada genç hastada kronik omuz ç›k›¤›na
alternatif bir tedavi seçene¤ini sunmay› amaçlad›k.

YÖNTEM: Olgu sunumu

BULGULAR: 28 yafl›nda sanayi iflçisi erkek hasta .8 y›l önce travma
sonucu ilk ç›k›k meydana geliyor ve redükte ediliyor.K›sa zaman
içerisinde 2. ç›k›k olufluyor ve tekrar redükte ediliyor.Son redüksiyondan
3 ay sonra tekrar ç›k›yor ve hasta bununla ilgili herhangi bir tedavi
alm›yor.Hastan›n a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤› flikayeti var.Abdüksionu 30
derece,iç rotasyonu ise 20 dereceye kadar yapabilmekte,fleksiyon ve
d›fl rotasyon kusuru da bulunmaktad›r.Deltoid kas›nda atrofisi mevcut.X-
rayinde omuz anteriora disloke görünümde ve humerus bafl›nda
deformasyon mevcut.Tomografisinde humerus bafl› posteriorunda
kompresyon fraktürü ve glenoid anterirunda fragmante görünüm
mevcut.Emg çal›flmas›nda aksiller sinir intakt.Genç ve aktif bir hasta
olmas› ve de dominant taraf› olmas› sebebiyle hastaya definitif bir
tedavi planland›.Amac›m›z hastan›n hareket k›s›tl›l›¤›n› düzeltmek,a¤r›s›n›
azaltmak ve tekrar topluma kazand›rmak oldu.Bunu yaparken de
hastan›n ilerleyen y›llarda tekrar geçirece¤i operasyonlar için yeterli
kemik sto¤una sahip olmas› gerekti¤i düflünüldü. Bu amaçla hastaya
tess(total evolutive sholuder system) kullan›larak anatomik omuz
protezi panland›. Deltopektoral yaklafl›m kullan›ld›. Operasyon s›ras›nda
gelenoid anteriorunda osteofit ve defekt gözlendi.Tekrar ç›k›k olmas›n›
engellemek ad›na glenoid yüeyini geniflletebilmek için eksize edilen
humerus bafl›na uygun flekil verilerek glenoid anterioruna 2 adet vida
ile fikse edildi.Yeterli kemik sto¤u olmas› amac›yla stemsiz anatomik
humerus bafl› protezi yap›ld› ve yine ayn› amaçla glenoide implant
konulmad›.omuz hareketlerinin iyi oldu¤u ve omuz ekleminin stabil
oldu¤unun görülmesiyle operasyon tamamland›.Postop 1. y›l›nda olan
hastan›n abdüksiyonu 90 derece iç rotasyonu 50 derece.Belirgin bir
fleksiyon ve d›fl rotasyon k›s›tl›l›¤› yok.Ayn› zamanda hastan›n belirgin
bir a¤r›s› da olmamaktad›r.

SONUÇ: Omuz eski ç›k›klar›nda cerrahi tedavi yöntemini seçerken
hastan›n yafl›, mesle¤i ve revizyon operasyonlar› göz önüne al›narak
en uygun cerrahi tedavi planlamas› yap›lmal›d›r. Total omuz eklem
replasman›, reverse omuz protezi, aç›k redüksiyon veya olgumuzda
uygulad›¤›m›z anatomik omuz eklem protezi eski ç›k›klarda
uygulanabilecek cerrahi tedavi seçenekleridir. Olgumuzda oldu¤u gibi
genç ve aktif hastalarda yeterli kemik sto¤unu da sa¤layabildi¤i için
anatomik humerus bafl› replasman› iyi bir tedavi alternatifidir.

Anahtar Kelimeler:�Anterior, Artroplasti, Dislokasyon, Kronik, Omuz
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D‹STAL HUMERUSTA GÖRÜLEN MONOSTOT‹K PAGET HASTALI⁄I
OLGUSU

‹brahim Bozkurt, Nadir Yalç›n, Bülent Bektafler, Ali Öçgüder,
Enes Uluyard›mc›
S.B Ankara Atatürk E¤itim Ve Araflt›rma Hastanesi
�
AMAÇ: Kemi¤in paget hastal›¤› osteitis deformans olarak da bilinen,
bat› toplumlar›nda osteoporozdan sonra ikinci s›kl›kta görülen bir
kemik hastal›¤›d›r. Anormal kemik remodelizasyonu ile karakterize bir
durumdur. Hastal›k en s›k beflinci dekatta görülür ve erkeklerde daha
s›kt›r. Hastal›k, vertebra , pelvis, femur ve sakrum tutulumu ile birlikte
poliostotik formda görülebilece¤i gibi, çok daha seyrek olarak
monostotik formda da görülebilir. Monostotik paget hastal›¤› s›kl›k
s›ras›na göre tibia, ilium, femur, kafatas› veya vertebray› tutar; üst
ekstremitede, özellikle dirsek bölgesinde görülmesi oldukça nadir
rastlanan bir durumdur. Bu çal›flma ile distal humerusta paget tan›s›
alan hastam›z› sunmay› amaçlad›k.

YÖNTEM: Olgu sunumu

BULGULAR: 56 yafl›nda emekli iflci olan hasta sa¤ dirse¤inde flifllik
ve hareket k›s›tl›l›¤› flikayeti ile baflvurdu. Bir y›ld›r flikayeti olan hastan›n
a¤r› flikayeti yoktu, travma öyküsü de bulunmamaktayd›. Hastan›n
muayenesinde sa¤ dirsekte ödem, 15 derece ekstansiyon k›s›tl›l›¤› ve
30 derece fleksiyon k›s›tl›l›¤› saptand›. Supinasyon ve pronasyon
kusuru saptanmad›. Kan kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz seviyeleri
normal idi. Çekilen grafide distal humerusta korkikal düzensizlik,
sklerotik ve litik alanlar saptand›. Üç fazl› kemik sintigrafisinde ise sa¤
humerus distalinde diffüz artm›fl aktivite tutulumu izlendi. MR
görüntülemede humerus distal düzlemde korteks medulla ayr›m›n›n
yer yer net olarak yap›lamad›¤›, kortekste asimetrik kal›nlaflmalar›n ve
heterojen sinyal intensitelerin mevcut oldu¤u , kontrast madde
enjeksiyonu sonras› tutulum gösteren permeatif tipte kemik lezyonu
saptand›. Hasta, 6 ay verilen medikal tedavi sonras› klinik olarak
rahatlad›.

SONUÇ: Monostotik paget hastal›¤› olan hastalarda tan› koyma
yönünden dikkatli olunmal›, nadir olarak görülmesine ra¤men sklerotik
kemik lezyonu olan hastalarda ak›lda tutulmal›d›r. Monostotik olgularda
ço¤unlukla kan kalsiyum, fosfor ve alkalen fosfataz düzeylerinin normal
s›n›rlarda olmas› da tan›y› zorlaflt›r›r. Paget hastal›¤› kemikte meydana
gelen patofizyolojik de¤ifliklikler aç›s›ndan kemik metastazlar› ile
kar›flt›r›labilece¤inden, bu hastalara gereksiz tan›sal biyopsiler
yap›labilmekte, bu da hem morbiditeyi artt›rmakta hem de k›r›k gibi
komplikasyonlara sebep olabilmektedir. Röntgen, kemik sintigrafisi
ve MR tan› koydurmada oldukça yard›mc› olur. Medikal tedavi bu
hastalarda genellikle yeterli olmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�Humerus, Osteitis, Paget
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ÜST EKSTREM‹TEN‹N KAS ‹SKELET TÜMÖRLER‹N‹ TAKL‹T EDEN
KED‹ TIRMI⁄I HASTALI⁄I: 3 OLGU

Ahmet Savran, Ahmet Kaya, Mustafa ‹ncesu
Tepecik E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji
Klini¤i, ‹zmir
�
AMAÇ: Kedi t›rm›¤› hastal›¤›, dirsek çevresi a¤r›l› kitle ile gelen
hastalarda ak›lda tutulmas› gereken enfeksiyöz bir hastal›kt›r. Etken
olan Bartonella henselae ço¤u olguda mikrobiyolojik olarak gösterilemez.
Nadir karfl›lafl›lan ancak ortopedi polikliniklerine baflvurma olas›l›¤›
olan bu hastal›k için 3 olgumuzu seyirleri ile birlikte sunarak bir
fark›ndal›k yaratmay› amaçlad›k.

YÖNTEM: Hastanemize üst ekstremitede a¤r›l› kitle flikayeti ile baflvuran
3 ayr› hastan›n tan› ve tedavi süreçleri paylafl›ld›.

BULGULAR: 1.Olgu: 39 yafl›nda kad›n hasta, sa¤ kol medial tarafta
sert, nodüler, a¤r›l› yumuflak doku kitlesi ile baflvurdu. Aksilla muayenesi
ola¤and›. Multidisipliner Kas iskelet tümörleri konseyinde de¤erlendirilen
hastaya “Lenfoma?” öntan›s› ile eksizyonel biyopsi önerildi. Rutin
mikrobiyolojik inceleme ile birlikte yap›lan biyopsi sonucu “Granülamatöz
Lenfadenit” ile uyumlu gelmesi ancak kültürde üreme olmamas› üzerine
Enfeksiyon hastal›klar› görüflü al›nd›. Baflvuru an›nda belirgin bir özellik
olmamas›na ra¤men anamnez derinlefltirildi¤inde evde kedi besleme
ve yo¤un temas öyküsü oldu¤u ö¤renildi. Kedi T›rm›¤› Hastal›¤› öntan›s›
ile bafllanan Moksifloksasin tedavisi ile bulgular› gerileyen hastan›n
herhangi bir flikayeti kalmad›. 2.Olgu:59 yafl›nda kad›n hasta, sa¤
dirsek antekubital bölgede 3x2 cm boyutlar›nda sert, a¤r›l› 3 adet
yumuflak doku kitlesi flikayeti ile d›fl merkeze baflvuran hasta “Lenfoma”
öntan›s› ile hastanemize sevk edilmifl. Görüntüleme gibi tetkikleri
tamamlanarak Multidisipliner Kas iskelet tümörleri konseyinde sunulan
hastaya aç›k insizyonel biyopsi önerildi. Bu s›rada al›nan kültürde
üreme olmad›, patoloji sonucu “Granülomatöz Lenfadenit” geldi. Öykü
ve muayene derinlefltirildi¤inde kedi besleme öyküsü ve ellerde çok
say›da t›rmalama izleri görüldü. Bafllanan Moksifloksasin tedavisi ile
hastan›n di¤er kitleleri küçüldü. 3.Olgu:48 yafl›nda erkek hasta önkol
ve kol medialde toplam 5 adet küçük yumuflak doku kitlesi ve elde
yara izleri ile baflvurdu. Tümor konseyinde aç›k biyopsi ve aspirasyon
önerildi. Hastan›n önerilen konsey karar›n› reddedetmesi üzerine
ampirik olarak Moksifloksasin tedavisi baflland›. Telefon ile sonradan
ulafl›lan hastan›n flikayetlerinin geriledi¤i ö¤renildi.

SONUÇ: Üst ekstremitede kitle flikayeti ile baflvuran hastalarda
lenfadenopatiler akla gelmeli, bunlar›n enfeksiyöz kaynakl› olanlar›
atlanmamal›d›r. S›k enfeksiyonlar d›fl›nda granülomatöz yang›
yapabilecek nadir görülen sebepler unutulmamal›d›r. Bu flekilde gereksiz
tetkik ve cerrahi giriflimler önceden önlenebilir. Kedi besleme öyküsünü
sorarak kedi t›rm›¤› hastal›¤›ndan flüphelenmek tan› koyman›n en
önemli basama¤›d›r. Bir kere tan› konulduktan sonra, tedavi oral
antibiyoterapi ile kolayca yap›labilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�Kedi K›rm›¤› Hastal›¤›, Üst Ekstremite Tümörleri,
Bartonella henselae
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TRAVMAT‹K GEÇ D‹VERJAN D‹RSEK ÇIKI⁄I (OLGU SUNUMU)

Kahraman Öztürk, Mehmet Baydar, Ayfle fiencan, Erdem Özden,
Serkan Aykut
Metin Sabanc› Baltaliman› Kemik Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma
Hastanesi El Cerrahisi Klini¤i, ‹stanbul
�
AMAÇ: Dirse¤in diverjan ç›k›¤› pronasyondaki ön kola aksiyel yüklenme
sonucu interossöz membran y›rt›¤› ile olan nadir görülen bir
yaralanmad›r. De Lee 1981' de diverjan ç›k›¤› ilk olarak çocuklar›n
radyografisinde do¤rulam›flt›r. Çocukluk ça¤› olgular›n›n daha s›k
bildirildi¤i bu yaralanmay› eriflkin bir olgu için literatürde ilk kez 2012'de
Casstevens ve arkadafllar› rapor etmifllerdir. Amac›m›z, geç diverjan
dirsek ç›k›¤› sebebi ile aç›k redüksiyon, kollateral ba¤ tamiri ve eksternal
dirsek fiksatörü uygulanarak erken hareket bafllanan olgumuzun k›sa
dönem tedavi sonucunu sunmakt›r.

YÖNTEM: Posterior insizyonla giriflimde humerus distalinin ayr›k
duran radius ve ulna aras›nda oldu¤u, dirsek ekleminde iç ve d›fl
kollateral ba¤lar›n kopuk ve ulnar sinirin bas› alt›nda oldu¤u görüldü.
Dirsek redüksiyonunu takiben mentefleli eksternal fiksatör uyguland›.
‹ç ve d›fl kollateral ba¤ direkt tamir edildi. Ulnar sinir dirsek önüne
transfer edildi. Ameliyat sonras› birinci günde aktif asiste dirsek
hareketleri baflland›. Üçüncü ayda mentefleli dirsek fiksatörü ç›kar›ld›.

BULGULAR: Altm›flalt› yafl›nda bayan hasta 35 gün önce araç içi trafik
kazas› geçirmiflti. D›fl merkezde sa¤ ön kol k›r›¤› için plak vida
osteosentezi, sol distal radius k›r›¤› için Kirschner teli ile tespit ve sol
diverjan dirsek ç›k›¤› için Kirschner teli ile tespit yap›lm›flt›. Sol elinde
ulnar sinire uyan hipoestezi mevcuttu. Sol diverjan dirsek ç›k›¤›n›n
devam etti¤i tespit edilen hastaya cerrahi planland›. Ameliyat sonras›
dördüncü ayda Quick DASH skoru 36,2, MAYO klinik skoru 80 ve VAS
skoru 2 olan hasta iyi olarak de¤erlendirildi. Ulnar sinir duyu kayb›n›n
düzelmifl oldu¤u tespit edildi.

SONUÇ: Nadir görülen diverjan dirsek ç›k›¤›n›n tedavisinde temel
dirsek ç›k›¤› tedavisi prensipleri göz önünde bulundurulmal›d›r. Aç›k
redüksiyonu takiben instabilitenin devam etti¤i olgularda kollateral
ba¤ tamirini takiben mentefleli eksternal fiksatör ile tespit yöntemi iyi
bir tedavi seçene¤idir.

Anahtar Kelimeler:�Dirsek ç›k›¤›, diverjan, instabilite
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‹PS‹LATERAL RAD‹US BAfiI VE RAD‹US D‹STAL UÇ KIRI⁄I: OLGU
SUNUMU

Arsen Arsenishvili1, Selim Türkkan2, Yalç›n Külahç›2, Nuray Can1,
Mustafa Kürklü2, Harun Yasin Tüzün3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Ankara
2�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim
Dal›, Ankara
3�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
�
AMAÇ: Radius distal uç k›r›klar› ve radius bafl› k›r›klar› travma sonras›
s›k karfl›lafl›lan sorunlard›r. Aç›k el üzerinde düflme sonras› geliflen
ipsilateral radius distal uç k›r›¤› ve radius bafl› k›r›¤› ender görülen bir
yaralanma flekli olup Essex – Lopresti lezyonuna benzerlik
göstermektedir. Cooney ve ark. yapt›¤› 565 vakal›k radius distal uç
k›r›k serisinde sadece iki radius bafl› k›r›¤› tespit edilip radius bafl›
eksizyonu ile tedavi edilmifltir. Essex – Lopresti lezyonlar›n tan›s› s›k
atlanabilmektedir. Bu çal›flmada radius bafl› k›r›¤› ile birlikte distal
radius k›r›¤› görülen hasta de¤erlendirildi.

YÖNTEM: 38 yafl›nda erkek hasta futbol oynarken aç›k el üzerinde
düflme sonras› sa¤ dirsekte ve el bile¤inde a¤r› ve hareket k›s›tl›l›¤›
flikayetleri ile acil servise baflvurmufl. Acil ortopedi poliklini¤inde sa¤
radius bafl› k›r›¤› ile birlikte radius distal uç eklem d›fl› nondeplase
k›r›¤› tan›s›yla hastaya 1,5 ay süreyle tam supinasyonda uzun kol alç›
tespiti uygulanm›fl. Sonras›nda alç› ç›kart›l›p 3 hafta fizik tedavi
uygulanan hasta hareket k›s›tl›l›¤› nedeni ile poliklini¤imize baflvurdu.
Yap›lan tetkik ve muayene sonucu Mason Tip III radius bafl› k›r›¤›
tan›s› ile hastaya radius bafl› protezi planland› (ACUMED Titanium
Radius bafl› protezi). Radius bafl› protezi yaralanmadan 2,5 ay sonra
yap›ld›. Ameliyattan sonra 2 ay boyunca fizik tedavi uyguland›.

BULGULAR: Ameliyattan önce dirsek fleksiyonu 87, ekstansiyonu son
45, supinasyon 15 ve pronasyon 60 dereceden sonra k›s›tl› idi. Radius
distal ucundaki k›r›k kaynam›flt› ve el bile¤inde hareket k›s›tl›l›¤› yoktu.
‹ntraoperatif hareket muayenesinde eklem hareket aç›kl›¤› tamd›.
Ameliyattan sonra 1,5 ay fizik tedavi sonras› eklem hareket aç›kl›¤›nda
azalma meydana geldi¤i için genel anestezi alt›nda yap›lan muayenede
dirsek fleksiyonu 125, ekstansyon son 15 , pronasyon 70, supinasyon
ise 40 dereceden sonra k›s›tl› olarak bulundu. Floroskopide herhangi
bir eklem instabilite bulgusuna rastlanmad›. Son yap›lan kontrol
muayenesinde dirsek fleksiyonu 95, ekstansyonu son 37, pronasyon
65 ve supinasyon 15 dereceden sonra k›s›tl› olarak tespit edildi.
‹ntraoperatif veya postoperatif komplikasyon geliflmedi.

SONUÇ: Ameliyattan önce dirsek fleksiyonu 87, ekstansiyonu son 45,
supinasyon 15 ve pronasyon 60 dereceden sonra k›s›tl› idi. Radius
distal ucundaki k›r›k kaynam›flt› ve el bile¤inde hareket k›s›tl›l›¤› yoktu.
‹ntraoperatif hareket muayenesinde eklem hareket aç›kl›¤› tamd›.
Ameliyattan sonra 1,5 ay fizik tedavi sonras› eklem hareket aç›kl›¤›nda
azalma meydana geldi¤i için genel anestezi alt›nda yap›lan muayenede
dirsek fleksiyonu 125, ekstansyon son 15, pronasyon 70, supinasyon
ise 40 dereceden sonra k›s›tl› olarak bulundu. Floroskopide herhangi
bir eklem instabilite bulgusuna rastlanmad›. Son yap›lan kontrol
muayenesinde dirsek fleksiyonu 95, ekstansyonu son 37, pronasyon
65 ve supinasyon 15 dereceden sonra k›s›tl› olarak tespit edildi.
‹ntraoperatif veya postoperatif komplikasyon geliflmedi.

Anahtar Kelimeler:�essex, lopresti, Radius
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MET‹L METAKR‹LAT EKSTERNAL F‹KSATÖR ‹LE REDÜKTE
ED‹LEMEYEN VE METAF‹ZE UZANAN SUPRAKOND‹LER HUMERUS
KIRIKLARININ TEDAV‹S‹

Mehmet Ali Acar1, Ali Güleç1, Ömer Faruk Erkoçak1, Hakan fienaran1,
Bahattin Kerem Ayd›n1, Mehmet Elmada¤2

1�Selçuk Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Konya
2�Bezmialem Vak›f Üniversitesi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Çocukluk ça¤›nda deplase suprakondiler humerus k›r›klar›n›n
klasik tedavi kapal› redüksiyon ve perkütan Kirschner(K) teli ile tespittir.
K›r›k uzan›m› proksimale do¤ru oldu¤unda K teli gönderilmesi teknik
olarak zorlaflmaktad›r. Bu sorunlar› aflmak için redükte edilemeyen
metafize uzan›ml› suprakondiler humerus k›r›kl› hastalar›n tespitinde
aç›k redüksiyon ve lateralden metil metakrilat eksternal fiksatör ile
tespit yöntemini kulland›k.

YÖNTEM: fiubat2011- Mart 2013 y›llar› aras›nda , Dokuz çocuk hastaya
metafize uzan›ml› redükte edilemeyen suprakondiler humerus k›r›¤›
nedeniyle aç›k redüksiyon ve lateral' den metil metakrilat eksternal
fiksatör yöntemiyle tedavi edildi. Hastalar›n demografik verileri ve
Flynn kriterlerine göre fonksiyonel ve kozmetik sonuçlar› retrospektif
olarak de¤erlendirildi.

BULGULAR: Çal›flmaya al›nan dokuz hastan›n 8 i erkek, 1 i k›z ve
ortalama yafllar› 7.6 y›ld›r (da¤›l›m; 2-14). Ortalama takip süresi 9.3
ay (da¤›l›m; 6-14). Hastalar›n tamam›na aç›k redüksiyon yap›ld›; sekiz
hastada lateralden bir hastada ise anteriyordan redüksiyon yap›ld›.
Flynn kriterlerine göre kozmetik sonuçlar; 8 hastada mükemmel, 1
hastada iyi ve fonksiyonel sonuçlar; 8 hastada mükemmel 1 hastada
iyi olarak de¤erlendirildi.

SONUÇ: Metafize uzanan suprakondiler humerus k›r›lar›n›n tedavisinde
aç›k redüksiyon ve lateralden metil metakrilat eksternal fiksatör yöntemi;
stabil tespit sa¤layabilen, güvenli, kolay uygulanabilen ucuz alternatif
bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler:�eksternal fiksatör, metil metakrilat, suprakondiler
humerus k›r›¤›
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HUMERUS ALT UÇ REZEKS‹YON PROTEZ‹ UYGULANMIfi
HASTALARIN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Volkan Gürkan, ‹smail Kerem Bilsel, Mehmet Emin Erdil, Gökçer Uzer
Bezmialem Vak›f Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹stanbul
�
AMAÇ: Humerus alt ucu tümör nedeni ile rezeke edilmifl ve rezeksiyon
tipi dirsek protezi uygulanm›fl olan hastalar›n de¤erlendirilmesi.

YÖNTEM: Humerus alt ucunda malign tümörü olan ve rezeksiyon tipi
dirsek protezi uygulanan 4 hasta çal›flmaya dahil edildi. Hastalar›n yafl
ortalamas› 58.25 idi. Üç hasta bayan, 1 hasta ise erkekti. Hastalar›n

P40

Ç‹FT KOLON PLA⁄I KULLANILARAK TEDAV‹ ED‹LEN HUMERUS
D‹STAL UÇ KIRIKLARINDA ERKEN DÖNEM SONUÇLARIMIZ

Mustafa Kürklü1,�Harun Yasin Tüzün2, Arsen Arsenishvili3, Nuray Can3,
Selim Türkkan1, Kenan Koca3, Tolga Ege3, Mustafa Baflbozkurt3

1�Gülhane Askeri T›p Akademisi, El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Bilim
Dal›, Ankara
2�Beytepe Asker Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i, Ankara
3�Gülhane Askeri T›p Akademisi, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim
Dal›, Ankara
�
AMAÇ: Dirsek eklemini oluflturan humerus alt ucunun k›r›klar›
eriflkinlerde nadir görülmekle birlikte yap›lan çal›flmalarda bildirilen
sonuçlar genellikle tatmin edici de¤ildir. Bu k›r›klarda uygulanacak
tedavi yöntemi konusunda tart›flmalar halen süregelmektedir.
Çal›flmam›zda humerus distal uç k›r›¤› nedeniyle çift kolon pla¤›
kullan›larak cerrahi tedavi uygulanan hastalarda elde edilen fonksiyonel
sonuçlar de¤erlendirildi.

YÖNTEM: 2008-2013 y›llar› aras›nda humerus distal uç k›r›¤› nedeni
ile çift kolon pla¤› kullan›larak tedavi edilen yafl ortalamas› 42 (21-81)
olan 33 hasta (25 erkek, 8 kad›n) çal›flmaya dahil edildi. Hastalar
ortalama 27 ay (12-56) süreyle takip edildi. K›r›klar›n 18’i (% 54,5)
basit düflme, 6’s› (% 18,1) ASY, 5’i (% 15,1) trafik kazas›, 2’si (% 6)
yüksekten düflme , 2’si (% 6) spor yaralanmas›na (bilek gürefli) ba¤l›
k›r›klard›. AO s›n›flamas›na göre k›r›klar›n 16’s› (% 48,4) A3, 4’ü
(%12,1) C1, 5’i (%15,1) C2, 8’i (%24,2) C3 tip k›r›klard›. K›r›klar›n
9’u (%27) aç›k, 24’ü (%73) kapal› k›r›kt›. Hastalar›n tümü travmadan
sonra ortalama 6 gün içerisinde (1-21) ameliyat edildi. Tüm hastalar
lateral dekübit pozisyonda yat›r›ld› ve posterior insizyon kullan›ld›.
Ameliyat sonras› bir hafta atel tespiti yap›larak sonras›nda erken hareket
verildi. Sonuçlar Mayo Dirsek Performans Skoru ve DASH skoru ile
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Bir hasta hariç tüm hastalarda 6-8 hafta içerisinde
radyolojik kaynama bulgular› görüldü. Hastalar›n ortalama dirsek
hareket aç›kl›¤› 89.6 derece (10-135) idi. Ortalama dirsek fleksiyonu
111.1 (90-135), ekstansiyon kayb› 21.9 (10-34), süpinasyonu 67.9
(40-85), pronasyonu 59.2 (25-79) derece idi. DASH skoru ortalama
23 (0-72) olarak bulundu. Mayo Dirsek Performans Skoru ortalama
80.3 (50-95) idi. 6 (%18,1) hastada mükemmel, 18 (%54,5) hastada
iyi, 5 (%15,1) hastada orta, 4 (%12,1) hastada kötü sonuç al›nd›. 2
hastada (%6) heterotopik ossifikasyon saptand›. Ciddi hareket k›s›tl›l›¤›
olan bu hastalara implant ç›kartma, dirsek artroskopisi ve heterotopik
ossifikasyon rezeksiyonu ameliyatlar› yap›ld›. 2 hastada (%6) enfeksiyon
tablosu görüldü. Bu hastalar›n ikisi de ASY ba¤l› aç›k k›r›¤› olan
hastalard›. Hastalar›n birinde antibiyoterapi ile düzelme sa¤lan›rken,
kaynamama tablosunun da efllik etti¤i di¤er hastada implant ç›kar›larak
debridman ve antibiyotikli sement zincir uyguland›. 5 hastada (%15,1)
ameliyat öncesi sinir lezyonu (2 radial, 1 ulnar, 2 radial + ulnar) vard›.
2 hastada (% 6) ise ameliyat sonras› sinir lezyonu (1 radial, 1 ulnar)
geliflti ve sonras›nda yap›lan takiplerinde 6 ay içinde sinir fonsiyonlar›n›n
düzeldi¤i gözlendi.

SONUÇ: Humerus alt uç k›r›klar›nda aç›k redüksiyon ve çift kolon pla¤›
ile internal tespit tekni¤inde rijit ve stabil fiksasyon yap›ld›¤›ndan, hem
kaynama oranlar› yüksek hem de fonksiyonel sonuçlar› iyidir.

Anahtar Kelimeler:�distal, humerus, çift, kolon, plak
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tamam›nda tan› karsinom metastaz›yd›. Tüm hastalara posterior
insizyonla yaklafl›ld›. Medialde ulnar sinir bulunup korunduktan sonra
triceps kas› split olarak geçildi. Humerus alt ucuna yap›flan önkol
adeleleri koterle kesildi. Uygun görülen seviyeden humerus flaft›
motorla kesilerek humerus alt ucu rezeke edildi (ortalama 11.25 cm).
Bu ifllem s›ras›nda radial sinir, median sinir ve damarsal yap›lar
bulunarak korundu. Olekranon tipi kesilerek ulnar parça çak›ld›. Takiben
humerus stemi çak›ld›. Araya uygun boyda protez konularak ba¤lant›
tamamland›. Protezlerin tamam› pentagonal sementsiz tip protezlerdi.

BULGULAR: Preop hastalar›n Mayo skorlar› ortalama 40 olup kötü
olarak kabul edildi. Postop ortalama 6. ayda yap›lan yeni
de¤erlendirmede ise ortalama Mayo skorlar› 80 olarak bulundu ve iyi
olarak kabul edildi.

SONUÇ: Humerus alt uç malign tümör rezeksiyonu sonras› uygulanan
dirsek rezeksiyon protezi ile a¤r›s›z, günlük fonksiyonlar›n yeterince
yerine getirilebildi¤i ve hastay› mutlu eden bir dirsek eklemi elde
edilebilmektedir.

Anahtar Kelimeler:�protez, tümör, rezeksiyon, humerus alt uç
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ROTATOR MANfiET YIRTI⁄I BULUNAN HASTALARDA ANTER‹OR
BÜYÜK TÜBERKÜL K‹ST‹ ‹NS‹DANSININ RADYOLOJ‹K BULGULAR
EfiL‹⁄‹NDE ‹NCELENMES‹

Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2,�Baybars Atao¤lu2, Zeynep Hazar1

1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Ankara
�
AMAÇ: Rotator manflet y›rt›¤› bulunan hastalarda büyük tüberkül
kistlerin varl›¤› hem radyolojik hemde cerrahi yöntemlerle raporlanm›flt›r.
Bu çal›flmada amaç rotator manflet y›rt›¤› bulunan hastalarda anterior
büyük tüberkül kisti insidans›n›n radyolojik bulgular eflli¤inde
incelenmesidir.

YÖNTEM: Bu çal›flmaya atravmatik ve semptomatik rotator manflet
y›rt›¤› tan›l› hastalar (44-71yafl) kat›ld›. Anteriyor büyük tüberkül kistinin
varl›¤›, y›rt›k tendon say›s›, y›rt›k boyutu, ya¤l› dejenerasyonlu kas
atrofisi ve humerus bafl› migrasyonu manyetik rezonans görüntüleme
yöntemi ile de¤erlendirildi.

BULGULAR: Hastalar›n % 35 inde anteriyor büyük tüberkül kisti oldu¤u
tespit edildi. Kist bulunan hastalar›n; % 47 sinde tendon retraksiyonu
orta humeral mesafedeydi; % 47 sinde bir den fazla rotator manflet
tendonunda y›rt›k vard›; % 54 ünde y›rt›k boyutu 1cm den büyüktü;
% 80 inde kas atrofisi mevcuttu; % 46 s›nda humerus bafl› migrasyonu
vard›.

SONUÇ: Rotator manflet y›rt›¤› olan hastalarda anterior büyük tüberkül
kistlerinin bulunma insidans› kist bulunmayanlardan daha yüksektir.
Radyografide anterior büyük tüberkül kistlerinin görülmesi bu hastalarda
radyolojik bulgular›n ilerledi¤ini düflündürmelidir.

Anahtar Kelimeler:�Dejenerasyon, kas atrofisi, kist, rotator manflet,
y›rt›k boyutu
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ROTATOR MANfiET YIRTI⁄‹ ‹LE B‹RL‹KTE ANTER‹OR BÜYÜK
TÜBERKÜL K‹ST‹ BULUNAN HASTALARDA EKLEM HAREKET
AÇIKLI⁄I, KUVVET VE FONKS‹YONUN KARfiILAfiTIRILMASI

Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2, Seyit Ç›taker1, Bülent Çelik3,
Mehmet Gem4, Nihan Karatafl1, Selçuk Bölükbafl›2
1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Ankara
3�Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi ‹statistik Bölümü, Ankara
4�Dicle Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Klini¤i,
Diyarbak›r
�
AMAÇ: Bu çal›flmada amaç rotator manflet y›rt›¤› bulunan hastalarda
eklem hareket aç›kl›¤›, omuz kas kuvveti, a¤r› ve üst ekstremite
fonksiyonunu anterior büyük tüberkül kisti varl›¤›na göre karfl›laflt›rmakt›.

YÖNTEM: Çal›flmaya dejeneratif rotator manflet y›rt›¤› bulunan hastalar
dahil edildi. Y›rt›k boyutu, anterior büyük tüberkül kistlerinin varl›¤›,
kas atrofi, tendon retraksiyonu ve humerus bafl› migrasyonu Manyetik
Rezonans görüntüleme ile belirlendi. Hastalar anterior büyük tüberkül
kisti bulunan ve bulunmayanlar olmak üzere iki gruba ayr›ld›. Eklem
hareket aç›kl›¤› universal goniometre ile, kas kuvveti el dinamometresi
(Baseline®) ile a¤r› görsel analog skalas› ile üst ekstremite fonksiyonu
9 Delikli Peg testi ve Western Ontario Rotator Cuff ölçe¤i ile
de¤erlendirildi.

BULGULAR: %35 hastada anterior büyük tüberkül kisti tespit edildi.
Kist bulunan grupta; aktif elevasyon derecesi azalm›flt› (p< 0.05); kas
kuvveti azalm›fl olmas›na ra¤men istatistiksel olarak anlaml› de¤ildi
(p> 0.05); a¤r› seviyesi iki grupta benzerdi (p> 0.05); üst ektremite
fonksiyonlar› azalm›flt› (p< 0.05).

SONUÇ: Elde edilen sonuçlar rotator manflet y›rt›¤› ile birlikte büyük
tüberkül kisti bulunan hastalarda kist bulunmayanlara k›yasla y›rt›k
boyutu ve kas atrofisinin artt›¤› aktif elevasyon ve üst ektremite
fonksiyonunun azald›¤›n› göstermektedir. Direk grafide büyük tüberkül
kistlerinin farkedilmesi klinisyene kistle birlikte manflet y›rt›¤›n›n ve
kas atrofisinin olabilece¤ini ayn› zamanda omuz fonksiyonunun iyi
olmayaca¤›n› akla getirmelidir.

Anahtar Kelimeler:�Fonksiyon, kas atrofisi, kist, rotator manflet, y›rt›k
boyutu
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YAfiIN ROTATOR MAfiET PATOLOJ‹LER‹ ÜZER‹NDEK‹ ETK‹S‹

Selda Baflar1, Ulunay Kanatl›2, Seyit Ç›taker2, Nihan Kafa1,�
Zeynep Hazar1

1�Gazi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
2�Gazi Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Ankara
�
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AMAÇ: Bu çal›flman›n amac› rotator manflet y›rt›¤› olan hastalarda yafl
ile y›rt›¤a kat›lan tendon say›s›, y›rt›k boyutu, y›rt›k retraksiyonu,
humerus bafl› migrasyonu, kas atrofisi, ya¤l› dejenerasyon ve kist
aras›ndaki iliflkiyi incelemekti.

YÖNTEM: Rotator manflet y›rt›¤› tan›s› konmufl 41 hasta çal›flmaya
dahil edildi (27-76 y›l). Y›rt›k tendon say›s›, y›rt›k boyutu, retraksiyon
miktar›, humerus bafl›n›n migrasyonu, kas atrofisi, ya¤l› dejenerasyon
ve humerus bafl› kistlerinin varl›¤› Manyetik Rezonans Görüntüleme
ile belirlendi. Hastalar klinik bulgular›n ciddiyetine göre grupland›r›ld›.

BULGULAR: Y›rt›k tendon say›s›, rotatot manflet y›rt›k boyutu,
retraksiyon miktar›, humerus bafl›n›n migrasyonu, kas atrofisi ve ya¤l›
dejenerasyonunun fazla oldu¤u hastalarla humerus bafl› kistinin
bulundu¤u hastalar 60 yafl›n üzerindeydi (p< 0.05).

SONUÇ: Bu çal›flma 60 yafl›n üzerinde olman›n yaln›zca rotator manflet
y›rt›k boyutu, y›rt›k tendon say›s› ve tendon retraksiyonu aç›s›ndan
de¤il ayn› zamanda humerus bafl› migrasyonu, rotator manflet kas
atrofisi, ya¤l› dejenerasyonu ve kistik de¤iflikliklerin artmas› yönünden
de önemli bir risk faktörü oldu¤unu göstermifltir.

Anahtar Kelimeler:�Dejenerasyon, yafl, rotator manflet y›rt›¤›, y›rt›k
boyutu, kas atrofisi
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Ç O K  P A R Ç A L I  D ‹ S T A L  H U M E R U S  K I R I K L A R I N D A
KOMPL‹KASYONLARIN SONUCA ETK‹S‹

Mehmet Akdemir1, Mehmet Aykut Türken1, Ahmet Cemil Turan,
Mustafa Özkan2, Ahmet Ekin1

1 ‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.,
‹zmir

AMAÇ: Distal humerus eklem içi k›r›klar› kompleks yaralanmalard›r.
Hem cerrahi tedavi s›ras›nda hem de tedavi sonras›nda komplikasyon
oranlar› yüksek k›r›klard›r. Günümüzde sabit aç›l› kilitli plaklar ile daha
iyi klinik sonuçlar al›nmaya bafllansa bile hala istenilen düzeye
gelinememifltir.

YÖNTEM: Klini¤imizde distal humerus parçal› artiküler k›r›k (AO tip
C)  nedeniyle tedavi etti¤imiz 12 hasta geriye dönük olarak komplikasyon
oluflumu yönünden incelendi. Ortalama takip süresi 12.6 ayd› (7-23).
Hastalar›n yafl ortalamas›  43.8 (19-86) , 5’i kad›n, 7’si erkekti. 9 hasta
yüksek enerjili travmayla, 3 hastada düflme nedeniyle k›r›k oluflmufltu.
1 hastada ek olarak asetabulum k›r›¤›, 1 hastada distal radius k›r›¤›,
1 hastada radius bafl› k›r›¤› mevcuttu.  6 hastaya çift paralel plak, 5
hastaya çift 90’ plak, 1 hastaya 3’lü plak uygulanm›flt›.  7 hastaya
olekranon osteotomisi, 5 hastaya triceps ay›rma uygulanm›flt›. Hastalar›n
3 tanesi aç›k k›r›k, di¤erleri kapal›yd›. Hastalar›n tümü k›r›k oluflundan
itibaren ilk 3 gün içinde operasyona al›nm›fllard›. Operasyon sonras›nda
7 gün uzun kol  takibi sonras›nda pasif yard›ml› aktif dirsek hareketlerine
bafllanm›flt›. Hastalar›n takibinde Mayo dirsek skoru, dirsek hareket
aç›kl›¤› ve kaynamaya bak›ld›.

BULGULAR: Hastalar›n ortalama kaynama süreleri 2.5 ay, ortalama
fleksiyon dereceleri; 120.8 (90-140), ekstansiyon; 28.75 (0-45) idi.
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Ortalama mayo skoru ; 85.8 (50-100) idi. 6 hastada mükemmel, 5
hastada iyi, 1 hastada kötü sonuç elde ettik. 1 hastada algonörodistrofi,
1 hastada yara yeri nekrozu, 1 hastada ulnar nöropraksi geliflti. 2
hastada lateral plak irritasyonu nedeniyle plak ç›kar›m›, 1 hastada
eklem sertli¤i nedeniyle gevfletme uyguland›. 2 hastada lateral kolonda
kaynama gecikmesi, triseps ay›rma yap›lan 1 hastada olekranon ucunda
stres k›r›¤› geliflti.

SONUÇ: Distal humerus parçal› eklem içi k›r›klar›nda çift plak uygulamas›
tatminkar sonuçlar› olmakla birlikte komplikasyona aç›k yaralanmalard›r.

P47

KAYNAMAMIfi HUMERUS C‹S‹M KIRIKLARINDA AÇIK REDÜKS‹YON
VE K‹L‹TL‹ PLAK ‹LE OSTEOSENTEZ UYGULAMASININ SONUÇLARI

Kemal Durak,�Teoman At›c›, Gökay Eken
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi veTravmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
�
AMAÇ: Çal›flmam›zda, kötü kemik kalitesi nedeniyle k›r›k tespitinde
sorunlar›n geliflebildi¤i kaynamam›fl humerus cisim k›r›klar›n›n
tedavisinde tercih edilen kilitli plak ile osteosentez uygulamalar›n›n
sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

YÖNTEM: Kaynamam›fl humerus cisim k›r›¤› olan, kemik kalitesi kötü
16 olguya aç›k redüksiyon ve kilitli kompresyon plaklar› ile osteosentez
uyguland›. Kaynamama tiplendirmesi; hipertrofik kaynamama, oligotrofik
kaynamama, atrofik kaynamama, çok parçal› kaynamama, defektli
kaynamama olarak yap›ld›. Tedavi s›ras›nda k›r›k uçlar›n›n
yenilenmesinden sonra redüksiyon uygulan›lan olgulara kilitli humerus
pla¤› ile tespit uyguland›. Tüm olgularda iliak kanattan al›nan otogreft
kullan›ld›. Omuz ve dirsek eklemleri fonksiyonel de¤erlendirmesi
amac›yla Constant–Murley Omuz Skorlamas›, UCLA (University of
California at Los Angeles) ve Mayo Dirsek Performans Skorlamas›
(MEPI) skorlamalar› kullan›ld›. Kaynama süreleri ve komplikasyonlar
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Yafllar› ortalama 57,62 y›l (29-73) olan olgular›n 4’ü erkek
(%25) 12’si bayan (%75) idi. Olgular›n 6’s›nda (%37) hipertrofik,
5’inde (%31) atrofik, 3’ünde (%18) oligotrofik ve 2’sinde (%12) çok
parçal› kaynamama tespit edildi. Bafllang›ç k›r›¤› ile uygulad›¤›m›z
tedavi aras›nda geçen süre ortalama 8 ay (3-14) olup ameliyat sonras›
izlem süresi ortalama 31 ay (12-65 ay) idi. Olgular›n tümünde ortalama
9,6 haftada (8-14) kaynama sa¤land›. Omuz eklemi fonksiyonel
de¤erlendirilmesinde kullan›lan UCLA ve Constant skorlamalar› son
izlemlerde s›ras›yla ortalama 29,8 (22-35), 80,2 (53-100) ve dirsek
eklemi fonksiyonel de¤erlendirilmesinde kullan›lan MEPI skoru ise
ortalama 87,5 (65-100) idi. UCLA skorlamas›na göre 10 olguda (%62)
ve MEPI skorlamas›na göre ise 12 olguda (%75) iyi-mükemmel sonuç
elde edildi. Ameliyat öncesi 4 olguda radial sinir araz› vard› ve bunlardan
2’sinde ameliyat sonras› 3 ve 5. aylarda tam iyileflme tespit edildi.
‹zlemlerde tespit materyali ile ilgili sorun geliflmedi.

SONUÇ: Kaynamam›fl ve kötü kemik kalitesine sahip humerus cisim
k›r›klar›n›n tedavisinde kilitli plak kullanarak yap›lan osteosentez ile
yeterli kaynama sa¤lan›rken klinik ve fonksiyonel sonuçlarda elde
edilen baflar› da erken dönemde rehabilitasyona izin veren stabil
tespitinde etkili oldu¤u kan›s›nday›z.

Anahtar Kelimeler:�humerus k›r›¤›, kaynamama, kilitli plak
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P48

ÇOCUKLARDA HUMERUS LATERAL KOND‹L KIRIKLARINDA CERRAH‹
TEDAV‹ SONUÇLARI

Bartu Sar›sözen,�Teoman At›c›, Hüseyin Kavak
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim
Dal›, Bursa
�
AMAÇ: Çal›flmam›zda eklem k›r›¤› olan ve ço¤u zaman cerrahi tedavi
gerektiren çocuklarda humerus lateral kondil k›r›klar›n›n tedavisinde
aç›k redüksiyon-internal tespit uygulamas›n›n klinik, fonksiyonel ve
radyolojik sonuçlar›n› de¤erlendirmeyi amaçlad›k.

YÖNTEM: K›r›klar›n tamam› Milch s›n›flamas›na göre tip-2 k›r›k olan
31 hasta (yafl ortalamas› 5.2 y›l (2-13) ve 25’i erkek (%80) 6’s› bayan
(%20)) aç›k redüksiyon ve K-tel ile internal tespit uygulanarak tedavi
edildi. Hastalara ameliyat sonras› 2-3 hafta süreyle atel uyguland›.
Radyolojik olarak yeterli kaynama tespit edildikten sonra K-teller
ç›kar›ld›. Dirsek eklem hareket aç›kl›¤›n› artt›r›c› egzersizlere ameliyat
sonras› 3-4.haftalarda baflland›. Klinik ve fonksiyonel de¤erlendirmede
Mayo (MEPI) dirsek puan›, Hardcare ve Flynn skorlamas› kullan›ld›.
Radyolojik incelemede kaynama zaman›, kaynama sorunlar› ve deformite
de¤erlendirildi.

BULGULAR: Ameliyat sonras› izlem süresi ortalama 28 ay (6-59) idi.
Tüm k›r›klar 3-4 haftada kaynad› ve ortalama 8.2 haftada (6-10)
uygulanan K-teller ç›kar›ld›. Fonksiyonel de¤erlendirmede Mayo (MEPI)
dirsek puan› ortalama 94 olup (85-100) 28 olguda (%90.3) iyi-
mükemmel sonuç elde edildi. Son izlemde 7 olguda (%22) ortalama
13º (8-22) valgus deformitesi tespit edildi.

SONUÇ: Çocuklarda humerus lateral kondil k›r›klar›n›n aç›k redüksiyon
ve K-tel ile tespiti k›r›k kaynamas› için yeterli stabiliteyi sa¤larken
baflar›l› fonksiyonel sonuçlar›n da elde edilmesine olanak sa¤layan
etkin bir tedavi yöntemidir.

P49

OMUZ ‹NSTAB‹L‹TES‹N‹N CERRAH‹ TEDAV‹S‹NDE PROCESSUS
CORACO‹DEUS TRANSFER‹N‹N ETK‹NL‹⁄‹N‹N ARAfiTIRILMASI

Sibel Ç›rpan1, Ayd›n Budeyri2, Amaç Kiray1, Mustafa Özkan2

1�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Anatomi Anabilim Dal›, ‹zmir
2�Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji
Anabilim Dal›, ‹zmir
�
AMAÇ: Rekürrent anterior dislokasyon görülen omuzlarda, cavitas
glenoidalis’in antero-inferior kenar›nda kemik kayb› saptanmaktad›r.
Bu omuzlarda, defektin büyüklü¤ü, omuz instabilitesinin derecesini
etkilemektedir. Bu nedenle, processus coracoideus transferindeki
temel problem, kemik grefti ihtiyac›n›n olup olmad›¤›d›r ve bu da bir
ölçüde cavitas glenoidalis’deki defektin büyüklü¤ü ile iliflkilidir.
Processus coracoideus transferi sonras›nda, bu yöntemin cavitas
glenoidalis’in yüzey alan›na olan etkisini kantitatif olarak belirlemek
gerekir. Bundan dolay›, bu çal›flman›n amac›, kadavra omuzlar›nda,
omuz instabilitesinin cerrahi tedavi yöntemlerinden olan processus
coracoideus transferinin, cavitas glenoidalis’in yüzey alan›na olan
etkisininin saptanmas›d›r.

YÖNTEM: Omuz diseksiyonu yap›lan otuz kadavra scapulas›nda, cavitas
glenoidails’in antero-inferior k›sm›nda %21’lik ve %34’lük kemik
defekti oluflturuldu ve daha sonra Latarjet yöntemi uyguland›. Her bir
cavitas glenoidalis’in, milimetrik ölçek kullan›larak, Canon 400B (55
mm objektif) foto¤raf makinas› ile, defekt öncesi ve Latarjet yöntemi
sonras›, yüzey alanlar›n›n foto¤raflar› çekildi. Bu foto¤raflar bilgisayara
aktar›ld›. UTHSCSA Image Tool 3.0 bilgisayar program› kullan›larak,
cavitas glenoidalis’in yüzey alanlar› hesapland›.

BULGULAR: Cavitas glenoidalis’in defekt öncesi alan› ortalama 969,98
+ 129,95 mm2 idi. %21 ve % 34’lük defekt alanlar›na uygulanan
Latarjet yöntemi sonras›, cavitas glenoidalis’in alan›, s›ras›yla, ortalama
1133,80 + 119,65 mm2 ve 1006,50 + 110,69 mm2 olarak ölçüldü.
%21 ve % 34’lük defekt oluflturulan vakalarda, defekt öncesi ve Latarjet
yöntemi sonras›, cavitas glenoidalis’in yüzey alanlar› aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› bir fark saptand› (s›ras›yla, p=0,000 ve p=0,025).

SONUÇ: Processus coracoideus transferi (Latarjet yöntemi), cavitas
glenoidalis’in yüzey alan›n› anlaml› olarak artt›rmaktad›r.

Anahtar Kelimeler:�Cavitas glenoidalis, omuz instabilitesi, Latarjet
yöntemi
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MASON T‹P 3 RAD‹US BAfiI KIRI⁄I NEDEN‹YLE RAD‹US BAfiI PROTEZ‹
VEYA REZEKS‹YON ARTROPLAST‹S‹ YAPILAN HASTALARDA
FONKS‹YONEL SONUÇ VE EL KAVRAMA KUVVET‹ SONUÇLARININ
KARfiILAfiTIRILMASI

Mehmet Fatih Güven1, Okan Tok1, Lercan Aslan1, Hüseyin Botanl›o¤lu1,
Gökhan Kaynak1, Mustafa Gökhan Bilgili2, Alkan Bayrak2,
Muharrem Babacan1

1�‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
2�Bak›rköy Dr. Sadi Konuk E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ortopedi ve
Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
�
AMAÇ: Eriflkin dirsek bölgesi k›r›klar› aras›nda en s›k karfl›lafl›lan k›r›k
radius bafl› k›r›¤›d›r. Radius bafl›, özellikle ön kol rotasyonunun
stabilizasyonunda etkin rol al›r ve dirsek valgus stresine direnç
oluflturarak dirsek biyomekani¤inde vazgeçilmez bir rol üstlenir. Bu
nedenle, radius bafl› k›r›klar›nda biyomekani¤in restorasyonu büyük
önem tafl›r. Bu çal›flmam›zda, radius bafl› k›r›¤› nedeniyle radius bafl›
protezi veya radius bafl› rezeksiyonu yap›lan hastalar›n radyolojik ve
klinik sonuçlar› de¤erlendirilmesi ve hidrolik el dinamomertesi (Jamar®)
ile el kavrama kuvveti ölçülerek normal taraf ile karfl›laflt›r›lmas›
amaçlanm›flt›r.

YÖNTEM: 2008 ve 2013 y›llar› aras›nda iki farkl› klinikte radius bafl›
k›r›¤› nedeniyle radius bafl› protezi veya radius bafl› rezeksiyonu yap›lan
14 hasta retrospektif olarak de¤erlendirmifltir. Tüm hastalar Mason
s›n›fland›rma sistemine göre tip 3 olarak belirlenmifltir. Radius bafl›
protezi yap›lan hastalar›n postoperatif ortalama takip süresi 27,5 ay
iken, radius bafl› rezeksiyonu yap›lan hastalarda bu süre ortalama 31
ayd›r. Hastalar›n yap›lan son kontrollerinde DASH, Mayo dirsek ve el
bile¤i skorlama sistemleri yard›m› ile yap›lan de¤erlendirmelerin
yan›nda hidrolik el dinamometresi ile maksimum el kavrama kuvveti
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ön kol pronasyonda, supinasyonda ve nötral pozisyonda iken ölçülerek
sa¤lam taraf ile el dominans farklar› gözetilerek karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹lave
olarak, dirsek eklem stabilitesi klinik olarak de¤erlendirilmifltir. Eklem
hareket aç›kl›klar› goniometre ile ölçülerek belirlenmifltir.

BULGULAR: Hastalar fonksiyonel olarak de¤erlendirildiklerinde, radius
bafl› rezeksiyonu yap›lan hastalarda ortalama DASH skoru 25,8, Mayo
dirsek skoru 74 ve Mayo el bile¤i skoru 84 olarak bulunurken, radius
bafl› protezi uygulanan hastalarda ortalama DASH skoru 17,2, Mayo
dirsek skoru 84,1 ve Mayo el bile¤i skoru 92,5 oldu¤u görülmüfltür.
Eklem hareket aç›kl›klar›na bak›ld›¤›nda, rezeksiyon yap›lan hastalarda
dirsek fleksiyonu ortalama 112 derece ve ekstansiyonu -10 derece
iken protez uygulanan hastalarda ortalama fleksiyon 108 derece ve
ekstansiyon -27,5 derece olarak ölçülmüfltür. Çal›flmaya dahil edilen
hastalar›n hiçbirinde dirsek eklem instabilitesi saptanmam›flt›r. Radius
bafl› protezi yap›lan hastalar›n el kavrama kuvvetleri sa¤lam taraf›n
%77,8’ine ulafl›rken rezeksiyon yap›lan hastalarda bu oran %48,8
olarak belirlenmifltir. Radius bafl› rezeksiyonu yap›lan hastalar›n
hepsinde ön kol AP grafide medial radial kayma gözlenirken iki grupta
da 1 hastada eklem aral›¤›nda daralma ve subkondral skleroz
saptanm›flt›r.

SONUÇ: Mason tip 3 radius bafl› k›r›¤› olan hastalara uygulanan radius
bafl› protezi ile rezeksiyonunun karfl›laflt›r›ld›¤› bu çal›flmada, protez
yap›lan hastalarda fonksiyonel sonuçlar›n ve el kavrama kuvveti
ölçümlerinde daha iyi sonuçlar elde edildi¤i görülmüfltür. Hareket
aç›kl›¤›n›n daha k›s›tl› olmas›na ra¤men, Mason tip 3 hastalarda radius
bafl› protezi uygulamas›n›n, radius bafl› rezeksiyonuna k›yasla daha
iyi bir tedavi seçene¤i oldu¤unu düflünmekteyiz. Daha belirleyici
sonuçlar için vaka say›s›n›n daha fazla ve takip süresinin daha uzun
oldu¤u karfl›laflt›rmal› çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Anahtar Kelimeler:�radius bafl› k›r›¤›, radius bafl› protezi, radius bafl›
rezeksiyonu, el kavrama kuvveti
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90º-90º Ç‹FT PLAK VE PARALEL PLAKLAMA YÖNTEM‹ ‹LE TEDAV‹
ED‹LEN AO T‹P C HUMERUS ALT UÇ KIRIKLARINDA TEDAV‹
SONUÇLARININ KARfiILAfiTIRILMASI

Murat Gülçek, Yunus Demirtafl, Muhammet Cüneyt Günay,
Ahmet Özgür Y›ld›r›m, Özdamar Fuad Öken, Sualp Turan
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, Ankara
�
AMAÇ: Humerus alt uç k›r›klar›n›n tedavisi halen tart›flmal› bir konudur.
Erken harekete izin veren ve rijit bir fiksasyon tedavinin temel amac›
olmal›d›r. Biz bu çal›flmam›zda AO tip C eriflkin humerus alt uç k›r›¤›
nedeni ile 90º-90º çift plak ve parelel plaklama yöntemi ile aç›k
redüksiyon internal fiksasyon uygulanan hastalar›n klinik sonuçlar›n›n
de¤erlendirilmesini amaçlad›k.

YÖNTEM: 2009-2013 y›llar› aras›nda klini¤imize baflvuran izole AO tip
C humerus distal uç k›r›¤› olan toplam 31 hasta çal›flmaya al›nd›.
Hastalar›n 17’si kad›n, 14’ü erkekti. Ortalama yafl 43.9 (18-80) idi.
K›r›k mekanizmas› 19 hastada düflme, 6 hastada trafik kazas› 6 hastada
ise spor yaralanmas› idi. AO s›n›flamas›na göre 13 hastan›n k›r›k tipi
C1, 12 hastan›n tip C2, 6 hastan›n tip C3, idi. Tüm hastalar supin

poziyonda yat›r›larak dirsek gö¤üs üzerinde olacak flekilde pozisyon
verildi. Dirse¤e posterior insizyonla girildi. Ulnar sinir diseke edilip
ask›ya al›nd›ktan sonra Chevron osteotomisi ile olekranon kald›r›larak
eklem yüzü ortaya kondu. Eklem yüzeyi restore edildikten sonra
fiksasyon yöntemi olarak 16 hastada paralel olarak yerlefltirilmifl
anatomik plak uygulan›rken, 15 hastaya 90-90 derece ile yerlefltirilmifl
anatomik plak uyguland›. Ard›ndan olekranon osteotomisi 6.5 mm’lik
kanüllü vida ile tespit sa¤land›. Vidan›n stabiliteyi sa¤layamad›¤›
hastalarda gergi band› yöntemi vida üzerinden yap›ld›. Ameliyat sonras›
dönemde ödem azal›ncaya kadar uzun kol atelde takip edildi. Ödem
geçmesi ard›ndan tüm hastalara aç› ayarl› dirsek splinti verilerek dirsek
pasif hareketleri baflland›. Paralel plaklama grubunda ortalama harekete
bafllama süresi 4.6 (3-7) gün iken, 90-90 plaklama grubunda 4.5 (3-
7) gün idi. Tüm hastalara ilk 6 hafta süresince haftal›k sonras›nda
ayl›k kontrollerle ça¤r›ld›. Hastalar son kontrollerine geldiklerinde klinik
muayeneleri ve iki yönlü direkt garfileri çekilerek de¤erlendirildi. Tüm
hastalar Mayo dirsek skoru ve kol, omuz, el engellilik skoru (DASH)
ile de¤erlendirildi. Ayr›ca tüm hastalar›n eklem hareket aç›kl›klar› ve
dirsek instabiliteleri de¤erlendirilerek parelel plaklama grubu ve 90-
90 plaklama grubundaki sonuçlar karfl›laflt›r›ld›. Tüm hastalar›n ortalama
takip süresi 25,8(6-46) ay idi.

BULGULAR: Parelel plaklama grubunda ortalama fleksiyon 123,2
derece, ortalama ekstansiyon 24,3 derece, ortalama supinasyon 75,4
derece, ortalama pronasyon 78,6 derece bulundu. 90-90 plak grubuda
ise ortalama fleksiyon 124,3 derece, ekstansiyon 25,1 derece, ortalama
supinasyon 74,3 derece, ortalama pronasyon ise 76,8 derece bulundu.
Her iki grubun eklem hareket aç›kl›klar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel
olarak anlaml› fark saptanmad› (p<0.05). Parelel plaklama grubunda
Mayo dirsek performans indeksi ortalama 83,71 (80-91), DASH skoru
ortalama 7,5 (7-8) olarak bulundu. 90-90 plaklama grubunda ise Mayo
dirsek performans indeksi ortalama 83,2 (75-92), DASH skoru ortalama
7,4 (6-8) olarak bulundu. Er iki grubun Mayo dirsek skoru ve Dash
skoru karfl›laflt›r›ld›¤›nda istatistiksel olarak anlaml› fark saptanmad›
(p<0.05). Radyolojik de¤erlendirmede hastalar›n hiçbirinde olekranon
osteotomisi ve k›r›k bölgesinde kaynama problemi olmad›¤› görüldü.

SONUÇ: Bu tür k›r›klarda eklem sertli¤i, a¤r› ve güçsüzlük durumlar›n›n
oluflmas›n› en aza indirmek için erken hareketin önemi büyüktür . Bu
tür k›r›klarda tedavi amac›, eklem yüzeyinin erken harekete izin veren
dengeli iç tespiti ile anatomik onar›m›d›r . Yeterli stabiliteyi sa¤layacak
tekni¤i bulmak için pek çok çal›flma yap›lm›fl ve pek çok yöntem
denenmifltir . Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda da çift plak tekni¤inde
plaklar›n medial ve posterolateral yerleflimi yerine, medial ve lateral
kolonlara 180 derece aç› ile yerlefltirilmesi ile stabilitenin daha da
artt›r›laca¤› bulunmufltur . Ancak bizim çal›flmam›zda ise 90-90 ve
paralel plaklama tekni¤inin fonksiyonel sonuçlar› aras›nda anlaml› fark
olmad›¤›n› bulduk.
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HUMERUS D‹AF‹Z KIRIKLARINDA Ç‹FT PLAK ‹LE TESP‹T
SONUÇLARIMIZ

Neslihan Aksu, Ramazan Soydan,�Burak Abay, Meriç Enercan,
Murat fiirikçi, Metin Küçükkaya, Azmi Hamzao¤lu
‹stanbul Bilim Üniversitesi fiiflli Florence Nightingale Hastanesi Ortopedi
ve Travmatoloji Ana Bilim Dal›, ‹stanbul
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�AMAÇ: Humerus k›r›klar›nda kaynamay› zorlaflt›ran en önemli
sebeplerden biri yetersiz redüksiyon ve yetersiz stabilitedir. Omuz ve
dirsek eklemlerinde sertlik oluflmas›n› engellemek amac›yla erken
hareket verilmesi gerekir. Humerus k›r›klar›n›n cerrahi tedavisinde tek
plak tespiti yeterli stabilite sa¤lamayabilir. Klini¤imizde cerrahi olarak
çift plak ile tedavi edilmifl 14 adet humerus diafiz k›r›¤› ve 3 adet
humerus pseudoartrozunun klinik ve radyolojik sonuçlar›n›
de¤erlendirdik.

YÖNTEM: 2001-2013 y›llar› aras›nda travma sonras› klini¤imize
baflvuran 14 humerus diafiz k›r›kl› hasta ile d›fl merkezde opere olmufl
ve kaynamama görülen 3 hastaya çift plak ile cerrahi tespit
uyguland›.Ortalama yafl› 44.4(28-79) olan hastalar›n 4'ü kad›n 13
tanesi erkek idi. 15 hastada diafiz, 2 hastada proksimal uzan›ml› diafiz
k›r›¤› mevcuttu. OTA/AO s›n›flama sistemine göre 3 hastada 12-A1,
6 hastada 12-A2, 1 hastada 12-A3, 1 hastada 12-A3, 2 hastada 12-
B1, 2 hastada 12-B2, 2 hastada 12-C1 tipi k›r›k mevcuttu. Bir hastada
asetabulum nondeplase k›r›¤›, 1 hastada L1 ve L3 vertebra k›r›¤›, 1
hastada 4. ve 5. metacarp k›r›¤›, sa¤ tibia plato k›r›¤›, 1 hastada sol
olekranon, sol fibula diafiz, sa¤ medial malleol, sa¤ kalkaneus k›r›¤›,
1 hastada C4-5 fleksiyon distraksiyon yaralanmas›, 1 hastada sa¤ ulna
diafiz k›r›¤› mevcuttu. 8 hasta trafik kazas›, 9 hasta ise düflme sonucu
yaralanm›fllard›. 8 sa¤, 9 sol kol idi. Hastalar›n 6's›nda strut allogreft
ve 10 hastada da otogen greft kullan›ld›. Tüm hastalara postoperatif
4 hafta omuz kol ask›s› uyguland›. Tüm hastalara postoperatif 1.
haftada fizik tedavi baflland›.

BULGULAR: Ortalama takip süresi 83.3 (21-143) ay idi. 3 hastada
operasyon öncesi radial sinir paralizisi mevcuttu, 1 hastada operasyon
öncesi elde refleks sempatik distrofi ve radial sinirin total etkilendi¤i
brakial pleksus hasar› mevcuttu. 1 hastada operasyon s›ras›nda radial
sinir paralizisi olufltu, 1 hastada radial sinir fonksiyonlar›n›n post-
operatif 9. ayda döndü¤ü görüldü. 3 hastaya radial sinir paralizisi
nedeniyle tendon transferi uyguland›. Hiçbir hastada enfeksiyona
rastlanmad›. Bir hastada kaynama gecikmesi nedeniyle ultrason
kullan›ld›. Ortalama kaynama süresi 2.5 (2-4) ay’d›. Hastalar›n son
takiplerinde Constant Murley omuz skoru ortalama 92.6 (70-100),
Mayo dirsek (performans) skoru (ortalama 92.5) mükemmeldi.

SONUÇ: Humerus diafiz k›r›klar›n›n tedavisinde çift plak ile tespit
mükemmel kaynama oranlar› ve dirsek ve omuz hareketlerinin erken
kazan›lmas› nedeniyle uygun bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler:�Humerus diafiz k›r›klar›, çift plak, psödoartroz
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TRAVMAT‹K BANKART LEZYONLARININ ANTER‹OR S‹NGLE PORTHAL
VE DÜ⁄ÜMSÜZ KEMENT TEKN‹⁄‹ ‹LE ONARIMI

Hakan Çiçek1, F›rat Seyfettino¤lu1, Hasan Ulafl O¤ur1, Ça¤r› Erdo¤an1,
Mehmet Ali Deveci2
1�Adana Numune Egitim ve Araflt›rma Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Klini¤i, Adana
2�Çukurova Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD,
Adana
�
AMAÇ: Travmatik anterior omuz ç›k›¤›na sekonder bankart lezyonu
tan›s› konmufl hastalarda; artroskopik anterior single porthal ve

dü¤ümsüz kement tekni¤i ile uygulanan anterior labrum onar›m›n›n
klinik sonuçlar›n› sunmak

YÖNTEM: Klinik muayene ve MRI görüntüleme ile Anterior bankart
tan›s› konan 53 hasta çal›flmaya dahil edildi. Tüm hastalar omuz
masas›nda beach pozisyonuyla hipotansif anestezi uygulanarak opere
edildi. Operasyon zaman› kay›t edildi. Ortalama yafl 24.6(min16-max
38)idi. Opere edilen hastalar›n 29'u sa¤,24 'ü sol taraf idi. Hastalar›n
51'i erkek, 2'si kad›n idi. Tüm vakalar travma zemininde oluflmufl,
ortalama 7.4 (min3 -max 16) defa ç›k›k öyküsüne sahip idiler. Tüm
hasta grubu ortalama 26.3 (min 24- max 35 ) ay takip edildi. 2 hastada
tekrar ç›k›k olufltu. Tüm hastalar›n her iki omuzu, preoperatif ve
postoperatif final muyanede; Constant Shoulder Score (CSS) ve Rowe
score (RWS) ile de¤erlendirildi.

BULGULAR: Tüm hastalar›n opereedilen omuzlar›n›n preoperatif
ortalama CSS: 36.5 ( min:27-max:54) ve O‹S de¤erleri 15.6( min:0-
max:25) ile postoperatif final ortalama CSS:89.77 (min.60-max:100)ve
RWS:85.5 (min:70-max100) de¤erleri aras›nda istatiksel olarak anlaml›
derecede iyileflme mevcut idi (p<0.005). Opere edilen taraf ile di¤er
omuzun postoperatif score'lar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda opere edilen
tarafda istatiksel olarak anlaml› olmayan derecede minimal bir düflüklük
mevcut idi (p>0.005) Opere edilen omuzlar›n ç›k›k say›s› ile postoperatif
CSS ve RWS de¤erleri aras›nda negatif bir korelasyon tespit edildi.
Ortalama operasyon zaman› 43.6 (min28 max 95) dakika olarak
belirlendi.

SONUÇ: Klini¤imizde Travmatik anterior omuz ç›k›klar›na sekonder
oluflan bankart lezyonlar›n›n tedavisinde yeni bir teknik olarak
uygulad›¤›m›z Artroskopik Anterior single porthal ile dü¤ümsüz anchor
yard›ml› kement ba¤lamas› klinik olarak tatmin edici sonuçlar
al›nmaktad›r. Bu uygulaman›n halen rutin olarak uygulanmakta olan
Artroskopik Anterior çift porthal ile dü¤ümlü veya dü¤ümsüz anchor
yard›ml› tedavi yan›nda yeni bir teknik olarak uygulanabilecegi
kan›s›nday›z. Bu teknik¤in avantajlar› olarak; daha az invaziv olmas›,
sütürlar›n di¤er bir porthale tafl›nmas›na gerek kalmad› için operasyon
süresini k›saltmas› olabilir. Dezavantaj› olarak ise sütürlar›n eklem içi
uygulamas›nda klasik prosedure göre ek deneyim gerektirmesini
söyleye biliriz.

Anahtar Kelimeler:�anterior instabilite, bankart, kement, single porthal
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D‹STAL B‹SEPS TENDON YIRTIKLARININ ENDOBUTTON TEKN‹⁄‹
‹LE CERRAH‹ TEDAV‹S‹

Mustafa Özkan1, Mehmet Akdemir2, Ahmet Cemil Turan2,
Mehmet Aykut Türken2, Ahmet Ekin2

1Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.,
‹zmir
2 ‹zmir Üniversitesi T›p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D., ‹zmir

AMAÇ: Distal biseps tendon y›rt›klar› ço¤unlukla genç – orta yafll›,
a¤›r ifl yapan erkeklerde görülür. Biseps tendonu ön kolun ana supinatörü
ve fleksiyonunda önemli görevi oldu¤u için y›rt›ld›¤›nda rotasyonun
önemli derecede kayb› ve fleksiyonda güçsüzlükle sonuçlan›r.
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YÖNTEM: Tümü erkek ve yafl ortalamalar› 39.5 (38-45) olan dört hasta
çal›flmaya dahil edildi. Tüm hastalarda lasertus fibrozis y›rt›¤› ve buna
ba¤l› olarak retraksiyon mevcuttu.  Hastalara çift insizyon tekni¤i ile
distal bisepsin anatomik rekonstruksiyonu ve radius tüberkülüne
endobutton ile tespiti uyguland›. Hastalar ortalama 12.5 ay (6-24) süre
ile takip edildi.

BULGULAR: Dirsek supinasyon ve fleksiyon güçlerinde belirgin art›fl
oldu ve hepside eski ifllerine geri dönebildiler. Kontrol Mayo skoru
ortalamas› 96.25 (85-100) idi.  1 hastada refleks sempatik distrofi ve
a¤r›n›n devam etmesi nedeniyle endobutton ç›kart›ld› ve biseps
brakialise tenodeze edildi.

SONUÇ: Distal biseps tendon y›rt›klar›nda endobutton yard›m› ve ikili
insizyon ile anatomik tamir hem güvenli hem de iyi klinik sonuçlar
veren bir yöntemdir.
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