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Omuz Anatomisi      
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Omuz eklemi vücudun hareket genişliği en fazla 
olan eklemidir. Günlük işlerimiz için örneğin saç 
tarama için 148

0
 fleksiyon, yemek yeme için 52

0
 

fleksiyon yeterli olmasına rağmen omuz eklemi 
360

0
 hareket genişliğine sahiptir.  Omuz eklemi öne 

171
0 

elevasyon, 60
0
 ekstansiyon ve 120-180

0
 

rotasyona sahiptir. Omuz bu hareket genişliğini beş 
eklemin eşzamanlı hareketleriyle sağlamaktadır. Bu 
eklemler medialden laterale doğru, 
Sternoklaviküler eklem, Akromioklaviküler eklem, 
Glenohumeral eklem, Skapulotorasik eklem ve 
Subakromial bölgedir. Bu bölümde omuz anatomisi 
yüzeysel ve derin olarak iki kısımda incelenecektir. 
 
i. Yüzeysel Anatomi: 
Omuzun topografik anatomisi önemlidir. Palpe 
etiğimiz bölgenin neresi olduğunu bilmek hem tanı 
hem de cerrahi işlemler için gereklidir. Yüzeysel 
anatomi anterior süperior ve posterior kısımlara 
ayrılarak incelenebilir. 

a. Anterior Bölge; 
Medialden laterale doğru sternoklaviküler eklem, 
klavikula, korakoid çıkıntı, akromioklaviküler eklem 
ve akromion kemik yapı olarak palpe edilebilir. 
Anterior yumuşak dokular arasında trapezius, 
deltoid ve pektoralis major palpe edilebilir (şekil 1). 
 

Şekil 1: Topografik anterior omuz anatomisi. 1 
skapulotorasik eklem, 2 klavikula, 3 korakoid çıkıntı, 4 
akromioklaviküler eklem, 5 akromion, A trapezius, B 
Deltoid, C Pektoralis major. 
 

b. Posterior Bölge; 
Medialden laterale doğru skapula süperomediali, 
medial kenarı, inferomediali, spina skapula, 
akromion izlenir ve palpe edilebilir. Hastanın 
omzuna iç rotasyon ekstansiyon ve dirseğe 

fleksiyon yaptırılarak el sırta alınırsa kolaylıkla 
sternoklaviküler eklem de palpe edilebilir.  
Posterior yumuşak dokular arasında ise trapez kası, 
deltoid posterioru, levator skapula, supraspinatur, 
infraspinatus ve romboid kaslar palpe edilebilir 
(şekil 2). 

 
Şekil 2: Omuz 
posterior 
topografik 
anatomisi. 1 
spinaskapula, 2 
skapula medial 
üst kenarı, 3 
medial kenarı, 4 
alt kenarı, 5 
akromion, A 
trapezius, B 
deltoid, C 
Levator skapula, 
D supraspinatus, 
E infraspinatus, 
romboidler. 
 
 

c. Süperior Bölge; 
Medialden laterale klavikula, spina skapula, 
akromion ve korakoid kemik yapı olarak palpe 
edilebilir. Trapezius, deltoid ve derinde 
supraspinatus kasları palpe edilebilir (şekil 3). 
 

 
Şekil 3: Topografik süperior omuz anatomisi. 1 klavikula, 
2 spinaskapula, 3 akromion, 4 korakoid. 
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Şekil 4: Deltoid kası üç 
kısımdan oluşur (anterior, 
posterior ve orta). Bu bu 
kısımlar klavikula, 
akromion ve 
spinaskapuladan origo 
alarak humerus lateraline 
tüberositas deltoidea’ya 
tutunur.
 
 
 
 
 

ii. Derin anatomi: 
 

Cilt kaldırıldıktan sonra omuzun derin tabakaları 
ortaya çıkar. Derin tabakalar üç kısımda 
incelenebilir. 

a. Dış Tabaka 
Omuzun en dış tabakasında deltoid kası yer 
alır, 
Deltoid Kası; 
Deltoid kası omuzun en güçlü ve en önemli 
kasıdır ve üç kısımdan oluşur. Anterior, orta ve 
posterior parçası vardır. Anterior kısım; 
origosu 1/3 dış klavikula anterior ve 
süperiorundan ve akromion anteriorundan 
başlar. Orta kısmı; ise akromionun lateralinden 
başlar. Posterior kısmı; ise spina skapuladan 
başlar (şekil 4). Üç parça kalın bir tendinöz 
kısım şeklinde birleşerek humerus lateral 
korteksine tutunur. Deltoidin tek siniri aksiller 
sinirdir ve ana besleyen arteri posterior 
humeral sirkümfleks arterdir. Deltoid kası 
omuzun ana elevatör kasıdır. Aynı zamanda 
anterior instabilite gelişmiş kişilerde dinamik 

anterior stabilizör olarak da görev yapar. 
Yapılan dinamik EMG çalışmalarında elevasyon 
sırasında anterior ve orta kısmı sürekli aktif 
iken posterior kısmı hareketin son 
derecelerinde aktif hale geldiği belirlenmiştir. 
 
Aksiller Sinir: 
Deltoidin ve teres minörün inervasyonunu 
sağlar. C5-6 Köklerinden çıkar, posterior 
brakial pleksus gövdesinin dalıdır.  Humerus 
başının hemen altından geçerek posteriora 
yönelir ve kuadrangüler boşluktan çıkarak 
deltoid kası içerisine girerek kası inerve eder. 
Kuadrangüler boşluk teres major, teres minör, 
triseps uzun baş ve humerus cismi tarafından 
oluşturulur, içinden Aksiller sinirle birlikte 
posterior humeral sirkümfleks arter geçer. 
Aksiller sinir posteriordan laterale seyri 
sırasında akromion lateralinin yaklaşık 5cm 
distalinden geçer. Bu bölgeye yapılacak cerrahi 
girişimler için bu seyir oldukça önemlidir (şekil 
5). 
 

 

 
Şekil 5: Aksiller sinirin seyri. Posterior gövdeden ayrıldıktan sonra önde subskapularis alt sınırı ve humerus başının 
altından geçerek posteriorda kuadrangüler boşluktan çıkıp laterale yönelir. Aksiller sinir akromionun lateral sınırının 
5cm distalinde yer alır. 

 
Pektoralis Major; 
Toraks duvarının en büyük kasıdır ve üç 
kısımdan oluşur (şekil 6). Üst (klaviküler) kısım 

klavikulanın 2/3 medialinden başlayarak biseps 
oluğunun lateraline tutunur. Orta kısmı ise 
manibriumun 2/3’ünden sternumun üst 



kısmından ve 2-3-4 kotlardan başlayarak üst 
kısmın yapışma yerinin arkasına tutunur. Alt 
kısmı ise sternum distali, 5-6 kot ve eksternal 
oblik kastan başlayarak 180

0
 rotasyon yapıp 

üst kısmın üstüne yapışır. Üst kısmının siniri 
Lateral pektoral sinirdir, orta ve inferior 
kısmını ise medial pektoral sinir inerve eder. 
Kola addüksiyon ve iç rotasyon yaptırır. 
Bisipital oluk ile komşuluğundan dolayı cerrahi 
yaklaşımda önemlidir. 

Deltopektoral Aralık; 
Deltopektoral aralık omuza önden 
yaklaşımlarda kullandığımız kas planıdır (şekil 
6). Bu aralıkta sefalik ven ve ona eşlik eden iki 
adet ven ve bir adet arter bulunur.  
Deltopektoral aralıktan geçildikten sonra 
karşımıza klaviopektoral fasia, orta tabaka yani 
konjoint tendon çıkar. 
 
 

 

 
Şekil 6: Deltopektoral oluk veya aralık biz ortopedisterin anterior omuz yaklaşımında en sık kullandığımız yoldur. Aynı 
zamanda bize orta tabakanın kapısını da açar.  

 
b. Orta Tabaka: 
Orta tabakada korakoid çıkıntı ve buna 
tutunan konjoint tendon ve pektoralis minör 
yer alır (şekil 6). 
 
Korakoid çıkıntı; 
Skapulanın anterior çıkıntısıdır. Önemli kas ve 
ligamentlere tutunma yeri sağlar. Korakoid 
çıkıntının yaklaşık 3.5cm distalinden aksiller 
sinir 8cm distalinden ise muskülokütan sinir 
geçer. Korakoid çıkıntıya tutunan yapılar (şekil 
7); 

 m. korakobrakialis 

 m. biseps braki 

 m. pektoralis minör 

 korakoakromial lig. 

 Korakohumeral lig. 

 Korakoklaviküler lig. 
Pektoralis minör; 
Pektoralis majorun altında toraks duvarında 
yer alır. 3-4-5. Kotlardan başlar ve korakoid 
çıkıntıya tutunur. Omuzu anterior ve inferiora 
çekerek stabilize eder. Siniri medial pektoral 
sinirdir. 
Konjoint tendon; 
Konjoint tendonu oluşturan yapılar; 
korakobrakialis ve biseps braki kaslarıdır. 
Korakoid çıkıntının yaklaşık 8cm distalinden 
muskülukütan sinir korakobrakialis kasını 
delerek geçer (şekil 7). Konjoint tendonu 
kaldırdığımızda subskapularis kasına ulaşırız. 
Burası derin tabakadır ve rotator manşeti 
oluşturan kaslar burada yer alır. 
 



Şekil 7: Konjoint tendon, pektoralis minör ve korakoid çıkıntı orta tabakada izlenmekte. Sağda ise muskülokütan sinirin 
korakobrakialis kasını yaklaşık 8cm distalden delerek biseps kasını inerve etmesi izleniyor. 

 
 

c. İç Tabaka: 
Rotator manşet kaslarının olduğu tabakadır. 
Rotator manşet dört kasın tüberkülüm minör 
ve majöre yapışma yerlerine yakın birleşmeleri 
sonucu ortaya çıkar. Supra ve inftaspinatus 
kasları sadece rotator manşet aracılığı ile 
humerusa tutunurken subskapularis ve teres 
minörün humerusa kas tutunması da vardır.  
 
Rotator Manşet kasları; 
Subskapularis; 
Rotator manşetin önde olan tek kasıdır. 
Rotator manşet kasları arasında en büyük ve 
en güçlü olanıdır (şekil 8). Skapula anterior 
yüzeyinden başlar tüberkülum minüse virgül 
şeklinde tutunur. Tutunma ayak izi uzunluğu 
40mm ve genişliği ise 20mm’dir. Üst 2/3 kısmı 
tendinöz bandlardan oluşur ve bu bandlar 
laterale ilerledikçe yapışma yerine doğru 
birleşerek tek kalın yassı bir tendon 
oluşturarak tutunur. Alt 1/3 kısmı ise direkt 
olarak kas halinde humerusa tutunur. 
Süperiora doğru tendinöz kısmı genişleyerek 
biseps oluğunu aşar ve supraspinatus lifleri ile 
iç içe geçerek rotator manşet yapısına katılır. 
Subskapularisin 4-6 arasında tendinöz slipleri 
vardır ve bunlar lateralde birleşirler. Tendinöz 
slipler kas fibrilleri ile olan temas alanını 
artırarak kontraksiyon sırasında daha fazla 

kuvveti konsantre ederler. Subskapularisin 
süperior-inferior kalınlığının %25’i 
intraartikülerdir. Subskapularisin siniri 
subskapuler sinirdir. Görevi anterior stabiliteye 
dinamik destek olmak ve omuza internal 
rotasyon yaptırmaktır.  
 

 
Şekil 8: Konjoint tendon kaldırıldıktan sonra, 
subskapularis kası ortaya çıkar. Subskapularis 
hemen medialinde brakial pleksus ile komşudur. 

 
 
 
 



 
Şekil 9: Supraspinatus, supraspinatus fossadan başlayan ince bir kastır ancak yapışma yerine yakın kalınlaşır.  

 
Supraspinatus; 
Supraspinatus uzun ince yapıda supraspinatus 
fossada yer alan kastır (şekil 9).  Uzunluğu 
ortalama 14.5cm’dir. Yapışma yerine 
(tüberkülum majus) doğru genişleyerek 
subskapularis ve infraspinatusa karışarak 
rotator manşeti oluşturur. Zayıf aksesuar bir 
parçası tüberkülum minüse de tutunur. Bu 
nedenle subskapularis ve supraspinatus arasını 
sadece korakohumeral ligament tarafından 
değil aksesuar supraspinatus parçası 
tarafından da doldurulur. Supraspinatus 
bipennat bir kastır, anterior ve posterior 
kısımları bulunur. Anterior kısmı büyük olan 
kısmıdır ve fossanın hemen tümüne tutunur. 
Anterior kısım esas kontraksiyondan sorumlu 
kısmıdır. İntramusküler tendinöz kısmı vardır. 
Posterior kısmı küçüktür ve unipennat bir 
kastır. İntramusküler tendinöz kısmı yoktur. 
Posterior tendon tüberkülum majusun 
posterioruna geniş olarak tutunur. Tüm 
tendonun %60 tutunması posterior kısma 
aittir. Posterior güçsüz kısım geniş tutunur 
(31.1mm

2
), güçlü anterior kısım ise dar tutunur 

(26.4mm
2
). Bu tutunma nedeniyle anterior 

kısmın gerilimi 2.8 kat daha fazladır. Bu sıklıkla 
rotator manşet yırtıklarının anterior da 
olmasını açıklayabilir. 
 Supraspinatus infraspinatur ve subskapularis 
tarafından bir fonksiyonel ünite gibi 
desteklenerek mekanik olarak 
güçlendirilmektedir (şekil 10). Rotator 
manşette en sık yırtılma bölgesi 
supraspinatusun insersiyosunun yaklaşık 1cm 
proksimalinde yer alan “kritik zon” dur. 
Tendonun bursal ve artiküler yüzleri farklı 
biyomekanik özelliklere sahiptir. Nakajima 
supraspinatus tendonun da dört farklı alt ünite 
tespit etmiştir. “Esas tendon” tüberkülum 
majusun yaklaşık 2cm medialine kadar uzanır. 
Longitüdinal kollajen fibrillerinden oluşur ve iç 

içe geçme yoktur. “Fibrokartilaj tutunma”  esas 
tendondan tüberkulum majusa uzanan 
kısmıdır. Kompleks kollajen liflerden oluşur. 
“Rotator kablo” korakohumeral ligamentten 
başlar ve posteriora infraspinatusa doğru 
uzanır. Esas tendonun hem yüzeyselinden hem 
de derininden geçen tek yönlü kollajen 
fibrillerinden oluşur (şekil 11).  “Kapsül” ince 
kollajen tabakadan oluşur. Tüberkülum majusa 
boyunca değişen oranda tutunur.  
 

 
Şekil 10: Rotator kresent ve rotator kablonun 
artroskopik görünümü. 

 
“Rotator kresent” supraspinatus ve 
infraspinatusun insersiyosunu içerir. Rotator 
kablo ile rotator kresent arasında kalınlık farkı 
vardır (sırasıyla, 4.72mm ile 3.11mm). Bunun 
stres dağıtımında rol oynadığı ve ince kresenti 
koruduğu düşünülmektedir.  Gençlerde 
kresent kalındır ve rotator kablonun stres 
azaltmasına gereksinim yoktur. Yaş ilerledikçe 
rotator kablonun fonksiyonu artmakta ve 
kalınlaşmaktadır. Kablo-kresent kompleksi yük 
altında iki şekilde incelenebilir. “kresent 
dominant” kablo stres koruması yapmaz ve 
“kablo dominant” burada kablo stres koruması 
yapar. Rotator kablonun bu önemi dolayısıyla 
kabloyu ilgilendiren rotator manşet 



yırtıklarının rotator kresenti ilgilendirenlere 
göre daha fazla biyomekanik sorun 
yaşatabileceği düşünülmektedir. Supraspinatus 
insersiyon ayak-izi bisipital sulkustan çıplak 
bölgeye kadar uzanır. Posteriora doğru 
infraspinatus lifleri ile karışsa da supraspinatus 
infraspinatusa göre eklem kıkırdağına daha 

yakın tutunur. Ayak-izi 23mm uzunluğunda ve 
16mm genişliğindedir. Bu geniş tutunma tamir 
sırasında geniş tendon-kemik teması 
sağlamaya yönelik çift sıra tamir tekniğinin 
gelişmesine neden olmuştur. 
 

 

 
Şekil 11: Korakohumeral ligament korakoidten başlayarak supraspinatus ve infraspinatusu derin ve yüzeysel kısmından 
sarar. Oblik sagital kesitte izlenmektedir. 

 
İnfraspinatus; 
İnfraspinatus fossayı dolduran kalın üçgen 
şeklinde kastır (şekli 12). Tüberkülum majusun 
ortasına tutunur.  Supraspinatus ve 
infraspinatus tendonları beş tabakadan oluşur. 
Tabaka 1; korakohumeral ligament lifleri, 
tabaka 2; kasa paralel tendon fibrilleri, tabaka 
3; uniformluğunu kaybetmiş fibriller, tabaka 4; 
gevşek bağ dokusu, tabaka 5; eklem kapsülü. 
Supraspinatus ile infraspinatus ancak eklem 
yüzünden ayrılır. Çıplak bölge infraspinatusun 

tutunma yerine karşılık gelir. Ayak-izi 
büyüktür, uzunluğu 29mm ve genişliği 
19mmdir.   
Teres Minör; 
Skapulanın aksiller kenarının üst 2/3’ünün 
dorsalinden köken alan uzun dar bir kastır 
(şekil 12). Alt lifleri direkt olarak humerusa 
tutunurken üst lifleri rotator manşete karışır. 
Siniri aksiller sinirdir. 
 

 
Şekil 12: Teres minör ve infraspinatus kaldırıldığında posterior kapsüle ulaşılır. 

 



 
Rotator Manşet: 
Kaslar fusiform (lifler paralel) veya pennat 
(lifler oblik) olabilir. Pennat kaslarda kas içi 
tendon vardır. Pennat kaslar fusiformlara göre 
daha çok güç üretirler. Supraspinatus, 
infraspinatus ve ters minör pennat kaslardır ve 
kas içi tek tendonları vardır. Subskapularis ise 
multipennat kastır ve 4-6 kas içi tendona 
sahiptir. Biyomekanik olarak subskapularisin 
ürettiği kuvveti diğer üç rotator manşet kası 
ancak üretir (subskapularis %53, supraspinatus 
%14, infraspinatus %22 ve teres minör %10) 
(şekil 13). Ekstramural tendonlarının ayrımı 
anatomik olarak zordur. Tüberkülum majus 
üzerinde üç faset vardır. Bunlar, süperior, orta 
ve inferiordur. Supraspinatus süperior ve bir 
miktar orta fasete tutunurken infraspinatus ve 

teres minör inferior fasete tutunurlar. Rotator 
manşet kaslarının glenohumeral eklem 
hareketlerine katkısı olması yanında esas 
görevleri omuz eklemine stabilite sağlamaktır. 
Bu stabiliteyi koronal ve transvers planda 
birlikte kasılarak konkavite kompresyonu 
yaparak ekleme dinamik stabilite sağlarlar. 
Koronal planda deltoid ve supraspinatus 
abdüksiyon sağlarken aynı zamanda 
kompresyon yaparak stabiliteyi sağlarlar. 
Transvers planda ise supraspinatus yırtık olsa 
bile rotator kablo ile bağlı olan subskapularis 
ve infraspinatus birlikte çalışarak stabiliteyi 
sağlarlar. Supraspinatus kası da bağlı olduğu 
bu kablo ile gücünü dağıtır. Bu kablo sistemi 
bir asma köprü modeline benzetilir. 

 

Şekil 13: Posterior süperior ve posterior rotator manşet kasları; supraspinatus, infraspinatus ve teres minör. 

 
Eklem Kapsülü: 
Eklem kapsülü, rotator manşet kasları, 
ligamentler humerus yapışma yerine 1cm kala 
birbirleriyle diseksiyonla ayrılmalarını 
neredeyse mümkün kılmayacak şekilde 
birbirleriyle kaynaşırlar (şekil 14). Bu kaynaşma 
rotator manşeti oluşturur. Tüm yapı göz önüne 
alındığında hareket sırasındaki stresi bir 
noktaya odaklanmasını önlemek ve stresi tüm 
rotator manşete dağıtmak görevi gördüğü fark 
edilmektedir. Artroskopinin yaygınlaşması 
eklem kapsülüne katılan ligamentlerin birer 
kapsüler kalınlaşma değil stabilite de ve yük 
aktarımında önemli görevler gören yapılar 
olduğu anlaşılmıştır. 

 
Şekil 14: Kapsülün tüberkülüm minöre tutunması, 
anterior de kalın posterior çıplak bölgeye doğru 
incelmektedir. 



Süperior Glenohumeral Ligament Kompleksi: 
Süperior glenohumeral ligament ve 
korakohumeral ligament tarafından 
oluşturulan komplekstir. Süperior kompleksi 
oluşturan yapılar; anterior bacağını 
korakohumeral ligament ile süperior 
glenohumeral ligament oluşturur, posterior 
bacak; posterior süperior glenohumeral 
ligament tararından oluşturulur. Humerus 
tutunmadan önce bu anterior ve posterior 
bacaklar transvers band (rotator kablo) 
aracılığı ile birleşir. Bu seviyede anterior ve 
posterior bacaklar supraspinatus ve 
infraspinatusa karışırlar. Kapsülle birlikte 
transvers humeral ligamenti oluştururlar ve bu 
biseps puleylerinin çatısını oluşturur. Anterior 
ve posterior bacaklarının arasındaki boşluk 
genişlikleri farklılıkları nedeniyle farklı 
anatomik varyasyonlar da süperior komplekste 
izlenmektedir. Süperior kompleksin, labrum, 
orta ligament, transvers band (rotator kablo) 
aracılığıyla inferior ligament kompleksiyle de 
bağlantısı vardır. Korakohumeral ligament 

korakoid bazisinden başlar anteriora 
supraspinatusa ve posteriora subskapularis 
doğru genişler. Böylelikle hem büyük hem de 
küçük tüberküle tutunarak arada biseps için 
tünel oluşturur.  Ayrıca sıklıkla supraglenoid 
tüberküle de lifler göndererek korakoglenoid 
ligamenti oluşturur.  Süperior Glenohumeral 
ligament ise supraglenoid tüberkülden başlar 
ve laterale ilerleyerek korakohumeral 
ligamente karışır. Birlikte fovea kapitis 
humeriye (tüberkülum minüs üzerinde) 
tutunurlar.  
 
Orta Glenohumeral Ligament;  
Glenoid kavite üstünden glenoid labrumdan 
başlar. Oblik seyreder ve tüberkülum minusa 
tutunur. Çeşitli varyasyonları vardır. Bazen 
incedir veya yoktur. 
İnferior Glenohumeral Ligament Kompleksi; 
Anterior, posterior band ve aksiller poştan 
oluşur. Humerus başına alttan bir hamak 
oluşturur.  

 

 
Şekil 15: Korakoakromial arkı oluşturan akromion, akromioklaviküler eklem, korakoid ve korakoakromial ligament 
izlenmekte. Subakromial bursa ise ark ile rotator manşet arasında ve ön kısmında yer alır. 

 
Korakoakromial Ark: 
Korakoid çıkıntı, korakoakromial ligament ve 
akromion tarafından oluşturulur (şekil 15). 
Tüm korakoid lateral proçesinden başlar ve 
daralarak akromiona tutunur. İçerisinde her 
zaman supraskapular arterin bir dalı vardır. 
Humerus başına süperior stabilite sağlar. Bu 
etkisi rotator manşet yokluğunda daha belirgin 
olur. Klinik önemleri bilinmese de dört tipi 

vardır; bunlar kuadrangüler, Y-şekilli, İki band 
ve geniştir.  
Subakromial Bölge: 
Korakoakromial ark ve rotator manşet 
arasındadır. Subakromial bursa bu bölgededir 
ve akromionun 1/3 ön tarafında bulunur(şekil 
15). Bu özellikle subakromial enjeksiyon 
sırasında ve artroskopik portallerin 
lokalizasyonu sırasında önemlidir. 
 



Akromioklaviküler Eklem: 
Akromion ve distal klavikulayı birleştiren 
diartrodial eklemdir. Akromion kısmı17 yaşına 
kadar, klavikula kısmı ise 23 yaşına kadar 
hyalin kıkırdaktır, sonrasında fibrokartilaja 
dönüşür. Rotasyon ve kayma hareketleri 
vardır. Ön arka planda inklinasyonu farklıdır. 
Süperolateralden inferomediale %27, uyumsuz 
%21 ve lateral yönelimli %3. Kompresif 
yüklenmelere humerus göğüs kafesi arasındaki 

kaslardan dolayı açıktır. Bu nedenle ağırlık 
kaldıranlarda distal klavikula osteolizine 
rastlamaktayız. Eklemin intraartiküler diski 
(menisküs) vardır. Meniskal yapı 40 yaşlarında 
dejenere olmaktadır.  Akromioklaviküler 
ligamentler (süperior, inferior, anterior ve 
posterior), korakoklaviküler ligamentler 
(trapezoid ve konoid) ve korakoakromial 
ligament statik stabilitesini sağlarlar. Dinamik 
stabilizatörleri deltoid ve trapezius kaslarıdır. 

 

 
Şekil 16: Akromioklaviküler eklem ve korakoklaviküler ligamentler. Sağda dejenere akromioklaviküler eklem ve 
osteofitler izlenmekte. 

 
Skapular çentik: 
Supraskapular ligament tarafından foramene 
dönüştürülerek içinden supraskapuler sinir 

geçer (şekil 17). Glenoid kenarından yaklaşık 
2.5cm uzaklıktadır. Supraskapuler sinir 
supraspinatus ve infraspinatusu inerve eder. 

 

Şekil 17: Skapular çentik supraskapular transvers ligament tarafından foramene dönüştürülür ve içinden supraskapuler 
sinir. Üzerinden ise arter ve veni geçer. Glenoid kenarından yaklaşık 2.5cm medialdedir. 

 
Biseps Uzun Başı; 
İntraartiküler ancak ekstrasinovialdir. Süperior 
glenoid labrum ve supraglenoid tüberkülden 
çeşitli varyasyonlar göstererek başlar.  

Humerus başının süperiora yer değiştirmesini 
stabilize ettiği düşünülmektedir. Biseps uzun 
başı eklemi bisipital oluktan geçerek terk eder. 
Oluk girişindeki anterior stabilitesini 



korakohumeral ve süperior glenohumeral 
ligamentlerin oluşturdukları pulley sistemi 
sağlar. Anterior pulleyin zarar görmesi biseps 
uzun başında anterior instabiliteye neden olur. 
Biseps uzun başı anterior ve posterior labruma 
farklı oranlarda tutunmaktadır. Vangness’in 
çalışmasında %22 sadece posterior, %33 hem 
anterior hem posterior posterior fazla %37 
anterior posterior eşit miktarda, %8 sadece 
anterior tutunma olduğu gösterilmiştir. 
Tuoheti ve ark.’larının yaptıkları 101 kadavra 
diseksiyonunda %27.7 hastada biseps 
tendonunun sadece posterior labruma 
tutunduğu ve inferior glenohumeral 

ligamentin labrumun st 4.00 seviyesinin 
altında olduğunu tespit etmişlerdir.  Çalışmada 
kadavraların %55.4’ün de posterior dominant 
ve %16.8’inde anterior ve posterior eşit 
dağılım olduğunu tespit etmişler ve bu 
omuzlarda inferior glenohumeral ligamentin 
st4.00’in üzerinde labral tutunma gösterdiği ve 
biseps fibrilleriyle IGHL fibrillerinin teması 
olduğu gösterilmiş. Bu özellikle SLAP 2 ve 
Bankart tamiri sırasında önem kazanmaktadır. 
SLAP lezyonları sadece biseps uzun başını değil 
glenohumeral ligamentleri de etkilemektedir 
ve SLAP lezyonlarıyla birlikte görülen 
instabiliteyi de açıklamaktadır.  

 
  

 
Şekil 18: Biseps kısa başı ve uzun başının eklem dışı ve eklem içi seyri izlenmektedir. 

 
 
 
 
Kaynaklar: 

 Giacoma DG: Atlas of Functional Shoulder Anatomy. Editor; Giacoma DG, Springer Milan, Italy, 2008. 

 Netter HF: İnsan Anatomisi Atlası, Nobel Tıp Kitabevi, Türkiye, 2011. 

 Tuoheti Y, Itoi E, Minagawa H, Yamamoto N, Saito H, Seki N, Okada K, Shimada Y, Abe H. Attachment 
types of the long head of the biceps tendon to the glenoid labrum and their relationships with the 
glenohumeral ligaments. Arthroscopy. 2005; 21(10):1242-9. 

 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuoheti%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Itoi%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Minagawa%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamamoto%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saito%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seki%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Okada%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimada%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abe%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16226654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16226654


 

     Omuz Sorunlarına Klinik Yaklaşım   

Fzt. Dr. Selda Başar,  Dr. Ulunay Kanatlı 
 

Giriş: 
Fonksiyonları kısıtlayan semptomları belirlemek ve 
uygun tedavi planını oluşturmak için hızlı ve etkili 
bir muayene gereklidir.  
Başarılı bir omuz artroskopisi için, doğru tanı çok 
önemlidir. Omuz ağrısı ile gelen hastalar da omuz 
ağrısını taklit eden hastalıkların ayırt edilmesi 
öncelik taşır; 
Ayırıcı tanıda; 
1. Servikal radikülopati 
2. Tümör 
3. Enfeksiyon 
4. Yansıyan ağrı 
5.Sistemik romatizmal hastalıklar, düşünülmelidir. 
Tüm ortopedik hastalıklara yaklaşımda olduğu gibi 
omuz hastalıklarında da tanı ancak sistematik bir 
yaklaşımla doğru olarak konulabilir. Hikaye, fizik 
muayene bulguları ve görüntüleme yöntemleri 
kullanılarak tanıya ulaşılmaya çalışılmalıdır. 
Hikaye: 
Omuz muayenesi hikaye alma ile başlar. Hikaye 
detaylı alınmalıdır. Hastalığın hikayesi temel şikayet 
veya şikayetlerin ne olduğu, başlangıcı, herhangi 
bir travma öyküsünün varlığı gibi ayrıntılı bilgi 
almayı içerir. Hikayeden yola çıkarak hastalığın ön 
tanısını koyabiliriz.  
Hikayeden yola çıkarak ulaşabileceğimiz ön 
tanılardan bazıları aşağıda örnek olarak 
verilmiştir. 
Yaş;  
Hastanın yaşı ve esas şikayeti muayene yönteminin 
seçiminde ve ayırıcı tanı da yönlendirici olabilir. 
Genel olarak, 25 yaş ve altındaki genç hastalarda 
akut yaralanmalar, omuz instabilitesi veya 
akromioklaviküler eklem yaralanmaları gözlenirken 
40 yaşın altındaki yetişkinlerde rotator manşet 
tendonlarında sıkışma, adeziv kapsülit veya orta 
derecede osteoartritik değişiklikler bulunabilir. 
Buna ek olarak 40 yaşın üzerindeki hastalarda 
rotator manşet yırtıkları, glenohumeral eklem (GH) 
ve akromioklavikülar eklem (AK) de osteoartriti 
görülme olasılığı artar. Bu nedenle “gri saçlılarda 
manşet yırtığı, beyaz saçlılarda büyük manşet yırtığı 
düşünülmelidir” esprisi yapılmaktadır (şekil 1 ). 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1: Bu akılda kalıcı espri Prof Dr Selçuk Bölükbaşı’na 
aittir. Ancak kendisi de “soru işaretinin” cevabını 
bulamamıştır. 

Dominant el;  
Sporcularda ve ağır iş yapanlarda önemlidir. Ayrıca 
rotator manşet yırtıkları da sıklıkla dominant 
tarafta izlenir. 
Meslek; 
 Hastanın mesleği tekrarlayan travmalara neden 
olabileceği gibi, omuz şikayetlerinin günlük işlerine 
ne kadar engel olduğu da önemlidir. 
Aktivite düzeyi; 
 Hastanın spor yapıp yapmadığı, yapıyorsa hangi 
sporla uğraştığı öğrenilmelidir. Tekrarlayan baş 
üstü aktivitelerde anterior omuz instabilitesi 
görülebilir. Ayrıca atıcılarda rotator manşet 
patolojileri de gelişebilmektedir. 
Tıbbi geçmişi; 
 Diabet, Sistemik veya romatolojik hastalıklar, troid 
disfonksiyonu,  hipertansiyon ve kalp hastalıkları 
açısından önemlidir. 
Aile hikayesi; 
 Sistemik ve ailesel hastalıkların tespiti açısından 
sorgulanmalıdır. 
Omuz Hastaların Ortopedi Polikliniğine Başvurma 
Nedenleri; 
Hasta Şikayetleri; 
Bir çalışmada omuz ağrısı şikâyetiyle ortopedi 
polikliniklerine başvuran hastaların bel ve diz 
şikayetlerinden sonra üçüncü sırada olduğu 
gösterilmiştir. Hastalar aşağıdaki şikâyetlerden bir 
veya birkaçıyla polikliniğe başvururlar. Bunlar; 

 Omuz ağrısı 

 Hareketlerde kısıtlanma  

 Fonksiyon kaybı  

 Kuvvet kaybı 

 İnstabilite  

 Şekil bozukluğu 

 Krepitus  
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Şikayet Paterni; 
Her hasta için sorgulanmalıdır. Tanı koyarken ve 
tedavi planlanırken göz önüne alınmalıdır.  
Şikayet paternini sorgularken hastalıkla ilgili dikkat 
edilecek noktalar; 

 Süresi 

 Derecesi 

 Artıran nedenler 

 Yeridir 
İstirahat veya gece ağrısı önemlidir. İstirahat 
ağrısının nedeni; sıkışma sendromu, donuk omuz, 
kalsifiye tendinit veya glenohumeral eklem artriti 
olabilir. Hastalarda travmatik bir olay, atravmatik 
veya tekrarlayan mikrotravmalara neden olan 
sorunlar olabilir, bunlar sorgulanmalıdır. Baş üstü 
aktiviteler sırasında ağrısı olan hastalarda olası 
neden rotator manşet yırtığı veya instabilitedir. 
İstirahat ağrısının nedeni; sıkışma sendromu, 
donuk omuz, kalsifiye tendinit veya glenohumeral 
eklem artriti olabilir.  
 
Rotator Manşet Patolojisi; 
Bursit veya tendonit rotator manşet yırtıklarına 
eşlik ederek akut ağrı oluştururlar. Birçok hastada 
tam kat rotator manşet yırtığı olmasına rağmen, bu 
durum her zaman ağrıya neden olmaz. Buna 
karşılık parsiyel yırtık olan hastalarda ağrı 
şikayetine sık rastlanır. Rotator manşet hastalığına 
genellikle ağrı, kuvvet kaybı ve hareketlerde 
kısıtlanma eşlik eder. 
 
Sıkışma Sendromu: 
Kolun ön kısmında yoğun bir ağrı olarak hissedilir. 
Genellikle ağrı dirseğin altına inmez ve deltoid 
insersiyosunda hissedilir. 
 
Posterior Omuz Ağrısı; 
Glenohumeral eklem artriti veya anterior omuz 
instabilitesinde posterior omuz ağrısı olabilir. 
Posterior omuz ağrısı, trapeziusa, dirsek altına ve 
ele yayılıyorsa servikal radikülopati akla gelmelidir. 
Aşırı epizodik ağrı ve inflamasyon kalsifiye 
tendonite bağlı olabilir. 
 
Omuz İnstabilitesi; 
Travmatik veya aşırı kullanmaya bağlı olabilir. 
Omuz instabilitesinin hikayesi önemlidir. 
Hastalarda, etiyolojiyi ve instabilite şeklini ortaya 
çıkarma amacıyla aşağıdaki sorular sorgulanmalıdır; 

 İnstabilitenin yönü, 

 Travma olup olmadığı, 

 İstemli çıkık olup olmadığı, 

 İnstabilite derecesi, ne kadar sıklıkla 
instabilite şikayetleri yaşadığı, 

 Yaralanma nedeni ve artıran etmenler 
nelerdir? 

 Çıkık hikayesi varsa redüksiyon uygulanmış 
mı yoksa spontan mı redükte olmuş 
sorgulanmalıdır. 

 
Kuvvet kaybı; 
Kuvvet kaybı hastanın doktora başvurma nedenidir. 
Hastalar ağrıyı, güçsüzlük olarak da yansıtabilirler. 
Rotator manşet yırtıklı hastalar kuvvetsizlik veya 
baş üstü hareketlerde erken yorulmadan şikayet 
edebilir. Ancak, büyük rotator manşet yırtığı olan 
hastalarda dahi yeterli seviyede hareket genişliğine 
ve fonksiyona rastlamak mümkündür. 
 
Krepitasyon; 
Krepitasyon, birçok nedene bağlı olabilir. Tam kat 
rotator manşet yırtıklarında (tüberkülüm majusun 
akromiona sürtünmesi), glenohumeral artritlerde 
ve akromioklaviküler eklem artritinde krepitasyon 
alınabilir. 
 
Dead Arm Sendromu; 
Dead arm sendromu, atıcılarda akselerasyon 
fazında kolda gelişen güçsüzlük olarak tanımlanır. 
İnstabilite, SLAP veya internal sıkışma sendromuna 
mı bağlı olduğu tartışmalıdır. 
 
Yansıyan Ağrılar; 
Omuza vücudun birçok yerinden ağrı yansıyabilir. 
Bu bölgeler; 

 Boyun 

 Göğüs kafesi 

 Kalp 

 Sırt  

 Kol 
 
Elde veya dirsek altında olan uyuşukluk, 
karıncalanma servikal hastalık veya periferik sinir 
sıkışmasını akla getirmelidir. Son 30 yıl içinde 
Amerikalı yetişkinlerde yapılan çalışmalarda % 8,5 
oranında omuz ağrısı varlığı tespit edilmiştir. Elde 
edilen fiziksel bulgular ağrının kaynağını tespit 
etmeye yardımcı olur.  
Ağrının tek veya birden fazla eklemde olması, 
süreklilik arz etmesi ya da belirli hareketlerde 
olması ağrıya sebep olan mekanizmaların 
anlaşılmasını sağlar. Ağrının omuz eklemini içeren 
intrinsik patolojilerden mi yoksa iç organlar, torakal 
bölge veya spinal kolon kaynaklı ekstrinsik 
patolojilerden mi kaynaklandığının belirlenmesi 
karar verme sürecinde ayırt edilmesi gereken 
faktörlerdendir. 
Ağrı ya da diğer semptomlar spontan 
başlayabileceği gibi akut travma veya aşırı kullanım 
sonucunda da ortaya çıkabilir. Ayrıca; baş üstü 
seviyede çalışmak, 40 yaş üstü olmak, Tip II veya 
Tip III akromion olması, skapulotorasik hareketler 
de uyum bozukluğu subakromial sıkışma sendromu 



için risk faktörü iken, genel ligamentöz laksite 
omuz instabiltesinin gelişimi için bir risk faktörü 
olarak düşünülebilir.  
 
Fizik Muayene; 
Fizik muayene sırasında aşağıdaki muayeneler 
sırasıyla yapılmalıdır. 
Muayene inspeksiyon, kemik, eklem ve yumuşak 
dokuların palpasyonu, eklem hareket açıklığı, özel 
testler, kas testleri ve nörolojik muayene (kas 
kuvveti, refleks ve duyu muayenesi) şeklinde 
devam eder. 

 İnspeksiyon 

 Palpasyon 

 Eklem Hareket Genişliği 

 Kuvvet testi 

 Provokatif testler 
 
İnspeksiyon 
Glenohumeral, akromioklavikular ve 
sternoklavikular ve skapulotorasik eklemde, kemik 
ve yumuşak dokulardaki şişlik, renk değişikliği, 
deformite veya şekil bozukluğu ve kas atrofisi 
yönünden her iki omuz kuşağı bölgesi 
karşılaştırmalı olarak gözlemlenir (şekil 2)  
 

 
Şekil 2: Klavikula kırığı  
 

Ayrıca yüksek skapula, skolyoz, kifoz, kanat skapula 
varlığı da kaydedilir. Aksillar sinir lezyonlarında 
deltoid kasının atrofisi tipiktir. 
Gözlemle muayenede hastanın ayakta önden, 
yandan ve arkadan duruşu (postür) 
değerlendirilerek vücudun iki kısmı arasındaki 
asimetriler ve normalden olan sapmalar 
belirlenmelidir.  
Subakromial bursanın şişlik ve inflamasyonu, GH 
eklem sinoviti romatoid artiritte deltoid atrofisi ile 
birlikte fark edilebilir. AK eklemde 6 tip ligamentöz 
yaralanma ve sprain tanımlanmıştır (şekil 3). Bu 
durum inspeksiyon ve palpasyonla ayırt edilebilir.  

 
Şekil 3: Tip III akromioklavikular eklem yaralanması  

 
Palpasyon: 
Palpasyon hastanın tarif ettiği ağrı paterninin 
lokalizasyonu, hassasiyet olup olmadığı, anatomik 
yapıların bütünlüğü (örn:aşil tendon rüptürü), ısı 
farklılığını belirlemek, ve nörovasküler yapıları 
değerlendirmek (Örn: kan basıncı, periferik sinirin 
perküsyonu ağrı ve parestezi oluşturabilir) için 
yapılır. Deltoid tendiniti nadir görülmekle birlikte 
rotator manşet patolojilerinde yansıyan ağrı 
genellikle deltoid kasının insersiyo bölgesindedir. 
Anterior ve posteriorda palpasyonla test edilecek 
kemik, eklem ve yumuşak dokuların palpasyonuyla 
hassasiyet ve şekil bozukluğu olup olmadığı 
kaydedilmelidir.  
Sistematik olarak kas, eklem ve kemik çıkıntılar 
palpe edilir. Rotator manşet tendonlarının rahat 
palpe edilebilmesi için kol farklı şekillerde 
pozisyonlanabilir. Biseps tendonu omuz ekleminin 
proksimal ön yüzünden palpe edilir. Palpe edilmesi 
gereken diğer yumuşak dokular; deltoid kası, 
korakoklavikular ligament, bisepsin uzun başı, 
supraspinatus, infraspinatus, trapez, serratus 
anterior, romboid ve subskapularis kasları (şekil 4). 
Deltoid kası; 
Omuzun, ana motor kasıdır. Omuza abdüksiyon, 
fleksiyon ve ekstansiyon yaptırır. Rotator manşet 
sorunlarının ağrısı deltoid insersiyosunda yansıyan 
ağrı şeklinde kendini gösterir. Atrofisi, 
kullanmamaya bağlı olabildiği gibi aksiler sinir 
yaralanması sonucu da gelişebilir. 
 
Korakoklavikular ligament; 
akromioklavküler ekleme güç uygulandığında 
trapezoid ve konoid ligamentlerden oluşan 
korakoklavikular ligament en önemli stabilizatör 
yapılardan biridir. Tip III ve üzerindeki 
akromioklavikular eklem dejenerasyonlarında bu 
bağın kopması sonucu instabilite sorunu yaşanır. 
 
Biseps uzun başı tendonu; 
Akromion altında intertüberküler bölgede palpe 
edilir. Bu bölgenin hassasiyeti Biseps uzun başı 
tendonunun tutulumunu gösterir. Rotator manşet 
patolojisine sıklıkla biseps uzun başı sorunları eşlik 



eder. Biseps uzun başı tendonu rüptüründe “Temel 
Reis” bulgusu olarak da bilinen deformite gelişir ve 
biseps kası distalde bir şişlik olarak görülür. 
 
Supraspinatus kası;  
Otururken el sırtının bele yerleştirilmesi 
supraspinatus tendonunun palpasyonunu 
kolaylaştırır Supraskapular fossayı doldurur. 
Supraskapuler sinir felcinde atrofi nedeniyle fossa 
çökmüş görülür. İnfraspinatus kası; 

Dirseğin bir masa önünde desteklenmesi 
infraspinatus tendonunun palpasyonunu 
kolaylaştırır. Omuzun önemli eksternal 
rotatorüdür. Teres minor kası ile birlikte sinerjist 
olarak çalışır. İnfraspinatus kası yokluğunda kol 
gövde yanında eksternal rotasyon yapılamazken 
Teres minor yeterli çalışmıyorsa kol abduksiyon 
pozisyonunda eksternal rotasyon yapılamaz 
 

   

     

 
Şekil 4:. Omuz muayenesinde palpasyon bölgeleri  

Trapezius kası;  
Spinal aksesuar sinir tarafından inerve edilir. Bu 
sinirin yaralanmasında gelişen omuz ağrısı, omuz 
düşüklüğüne ve brakial pleksusun gerilmesine bağlı 
olarak karşımıza çıkar. Zayıflığında tip I ve tip III 
skapular diskinezi görülür. 
 
Serratus anterior;  
Kostaların dış yüzünden başlar ve uzun torasik sinir 
tarafından  inerve edilir. Zayıflığında tip II skapular 
diskinezi izlenir. 
 
 
 

Romboid major ve minor;  
İnterskapular bölgeden palpe edilebilir. Zayıflığında 
skapulanın aşağı rotasyonu ve adduksiyonu 
zayıflar. 
 
Subskapularis kası;  
Sırtüstü yatış pozisyonunda pasif kol elevasyonu 
sırasında skapulanın torakal yüzünden 
subskapularis kasının palpasyonu yapılabilir. 
Omuzun en kuvvetli internal rotatorüdür. 
Zayıflığında elle karına bastırma veya eli bele 
götürme hareketi yapılamaz. (Video 1) 
Eklem palpasyonunda önde SK eklemden başlanıp 
arkada skapulotorasik eklem yönünde ilerlenilmeli. 



Palpe edilmesi gereken eklem ve kemik çıkıntıları 
şunlardır; 
 
Sternoklaviküler eklem;  
bu eklem üst ekstremitenin tüm hareketlerine 
katılmaktadır. İnflamatuar hastalıklar, travma ve 
özellikle çıkıklar, sternoklaviküler eklemde ağrı ve 
hareket kısıtlılığına yol açabilir. Bu durum tüm üst 
ekstremite hareketlerinde kısıtlılıkla sonuçlanabilir. 
 
Korakoid Çıkıntı;  
Genellikle görülmez. Çok zayıf, kas atrofisi 
olanlarda veya posterior omuz çıkığında görülebilir. 
Genellikle klavikula 1/3 orta ve lateral birleşim 
noktasının 2cm inferiorundadır. 
 
Klavikula;  
“S” şeklindedir ve cismi cilt altında palpe 
edilebilmektedir. Kırık, kaynama kusurları açısından 
değerlendirilmelidir. 
 
Akromioklaviküler eklem;  
her iki akromioklaviküler eklem simetriktir. 
Asimetrik ise, kronik enflamasyon, dejeneratif 
artrit, travmatik kırık veya çıkıklara bağlı olabilir. 
 
Akromion;  
Anterior, posterior ve lateral kenarları palpe 
edilebilir. Glenohumeral eklem çıkıklarında özellikle 
lateral kenarı daha belirgin hale gelmektedir. 
 
Skapula; 
Posteriordan bakıldığında spina skapula, 
skapulanın en belirgin yapısıdır. Spina skapulanın 
üstünde supraspinatus altında ise infraspinatus ve 
teres minör kasları bulunur. Omuza iç rotasyon 
yaptırıldığında medial kenarı belirgin hale gelir. 
Normalde olmaması gereken posizyonlarda skapula 
medial kenarı sivrileşiyorsa buna, kanat-skapula adı 
verilir ve sıklıkla serratus anterior, trapezius veya 
romboid kas zayıflığına bağlı olarak ortaya çıkar. 
Kanat skapula varlığında, skapula alt kenarı 
süperomediale yer değiştirmişse serratus anterior, 
inferolaterale yer doğru değiştirmişse trapezius 
zayıflığına sekonderdir. Skapulanın ardışık 
protraksiyon (omuzlar önden birbirlerine 
yaklaştırıldığında) ve retraksiyon (omuzlar 
birbirlerinden uzaklaştırıldığında) hareketleri 
sırasında skapulotorasik eklemden ses gelmesi 
skapular snapping olarak bilinir ve sıklıkla bu bulgu 
süperomedial köşesinde olur. 
 
Anterior ve posterior eklem çizgisi;  
Posterior eklem çizgisi ağrısı glenohumeral artritte 
tipiktir. Anterior glenohumeal instabilite de ise 
anterior ağrı olabilir. 
 

Eklem Hareket Genişliği: 
Omuz kompleksi glenohumeral, sternoklavikular, 
akromioklavikular ve skapulotorasik eklemden 
oluşur. Önceden tasarlanmış muayene bu eklemler 
ile skapulanın postüral asimetrisini, kas kısalığına 
bağlı kısıtlanmaları, defisitleri ve eklem 
hareketlerini kısıtlayan yumuşak doku 
bariyerlerinin belirlenmesine yardımcı olur.  
Eklem hareket genişliği (EHG) mutlaka ölçülmeli, 
eğer asemptomatikse karşı ekstremite ile 
karşılaştırılmalıdır. Skapulotorasik ve 
skapulohumeral hareket gözlemlenerek senkronize 
olup, olmadığı belirlenmelidir. Genel bağ gevşekliği 
her hasta için mutlaka değerlendirilmeli, eğer varsa 
kontraktürler ortaya konulmalıdır. Bazı 
kontraktürler altta yatan sorunun habercisi 
olabilirler. Örneğin, posterior kapsüler kontraktür, 
anterior omuz instabilitesinde ve anterior 
mikrotravmalarda görülür. İç rotasyon kısıtlanır. 
Aktif ve pasif EHG ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  
Eklem hareket genişliğinin aktif ve pasif olarak 
değerlendirilmesi eklem hareketlerinin 
bozulmasının eklem çevresindeki kasılabilen veya 
kasılamayan dokulardaki bir problemden mi 
kaynaklandığını belirlemeye yardımcıdır. Normal 
eklem hareketlerinin devam ettirilmesi dinamik ve 
statik stabilizatörler arasındaki sinerjistik ilişkinin 
devamlılığına bağlıdır  
Eklem hareket genişliği değerlendirmesine baş ve 
boyun hareketleri ile başlanmalı üst ekstremite 
eklemleri ile devam edilmelidir. Etkilenmiş tarafın 
normal eklem hareketlerinin belirlenmesi için 
değerlendirme bilateral yapılmalıdır.  
 
Abdüksiyon; 
Tam abdüksiyon genellikle 160 derece kadardır. 90 
Dereceden sonra hastaya dış rotasyon yapması 
söylenir, böylece abdüksiyon sırasında tüberkülüm 
majus akromionun altından kurtulmuş olur. 
 
Fleksiyon; 
 GH de fleksiyon 160-180° dir. Artrit, adeziv 
kapsülit ve rotator manşet yırtığı nedeniyle aktif 
hareket kısıtlı ise pasif olarak ta 
değerlendirilmelidir. Kas zayıflığı, tendon 
yaralanması (Örn: skapular stabilizatörlerin 
paralizisi) aktif omuz fleksiyonunu kısıtlayabilir.  
ASES fleksiyon ve abduksiyon yerine total 
elevasyonun değerlendirilmesini önermektedir. 
 
Elevasyon; 
Skapular düzlemde kolun yukarı kaldırılmasıdır. Kol 
fleksiyonu koronal düzlemden 30-45 derece 
anteriorda olacak şekilde yapılır. Hasta rahat 
hissettiği şekilde ekstremitesini kaldırır. Sırtüstü 
pozisyonda pasif, ayakta iken aktif elevasyon daha 
kolay değerlendirilir (şekil 5). 



 
Şekil 5: Aktif elevasyon eklem hareketinin 
değerlendirilmesi. Sol tarafta elevasyon kısıtlı olduğu 
izlenmektedir 

 

      
Şekil 6: Omuz eksternal ve internal rotasyon eklem 
hareket genişliğinin gövde yanında aktif ve pasif 
değerlendirilmesi 
 

Şekil 7:.Omuz eksternal ve internal rotasyon eklem 
hareket genişliğinin 90 derece abduksiyonda 
değerlendirilmesi. 

 
Eksternal Rotasyon (nötral abdüksiyon ve supin 
pozisyonda);  
GH eksternal rotasyonu (ER) hem kol adduksiyonda 
hem de 90° abduksiyonda değerlendirilir. Normal 
sınırlar kol adduksiyonda 45-90°dir. Dominant 
kolda biraz daha fazla olabilir. İki taraf 
karşılaştırılmalıdır. Rotator manşetin büyük 
yırtıklarında hasta bu pozisyonda ER 
yapamayacaktır. Böyle bir durumda kol dirsekten 
desteklenerek pasif hareket yaptırılır. 90° 

abduksiyon pozisyon olarak atış, raket sporları ve 
yüzme gibi baş üstü sporlarına benzerlik 
göstermesi bakımından diğerine göre daha 
fonksiyoneldir.  Başüstü seviye sporlarında ER 90° 
yi aşabilir. Dominant kolda 20° daha fazladır. Atış 
sporlarında bu sınırın 135°’yi bulduğu 
bilinmektedir. ER’u kısıtlı hasta bu hareketi üst 
gövdesi ile kompanse etmeye çalışacaktır. Anterior 
omuz instabilitesi varsa hasta yapmak istemeyeceği 
için bu hareket yanlış negatif olacaktır Şekil 6 ve 7). 
 
İç Rotasyon;  
Başparmağın posteriorda ulaştığı en üst 
vertebranın spinöz çıkıntısı kaydedilerek ölçülür. Bu 
nokta erkeklerde torakal 9 kadınlarda ise torakal 7 
spinöz çıkıntı seviyesidir. Ayrıca internal ve 
eksternal rotasyon eklem hareket kısıtlılığı basit 
yolla Apley Scratch testi ile değerlendirilebilir. Bu 
testte hastadan her iki elini sırtında birleştirmeye 
çalışması istenir.  
İnternal rotasyon kaybı her zaman patolojik 
olmayabilir. Bu hareket humerustaki kemiksel 
değişiklikler sonucu da kısıtlanabilir. Omuz 
ekleminin rotasyonel eklem hareket açıklığı 
belirlenirken toplam omuz rotasyonu konsepti 
hatırlanmalı. Bezybol ve elit tenisçilerde eksternal 
rotasyonun arttığı internal rotasyonun ise azaldığı 
buna karşılık toplam rotasyonun dominant ve 
dominant olmayan omuzda değişmediği 
belirlenmiştir. Bu nedenle değerler yorumlanırken 
spesifik gruplarda adaptif değişikliklerin patolojik 
olmayacağı bilinmelidir (Şekil 7).  
 
Addüksiyon; 
Gövde önünde kolun çaprazlandığı (Cross-chest) 
addüksiyon ölçümü daha fonksiyoneldir. Omuz 90 
derece fleksiyonda iken hastanın elini karşı omzuna 
kadar götürmesi beklenir. AK patolojilerinde ağrılı 
ve limitlidir. 
 
Ekstansiyon; 
Fleksiyonun tersidir ve ayakta yaklaşık 40-60 
derece kadardır. (Video 2) 
Hastada subakromial sıkışma veya rotator manşet 
yırtığı şüphesi varsa fleksiyondan ziyade 
abduksiyon kısıtlanır; ağrılı ark olup olmadığı 
gözlemlenmelidir (şekil 8). Büyük yırtıklar varsa iki 
hareket birlikte kısıtlanabilir. 
 



  
Şekil 8: Subakromial sıkışma sendromu olan bir hastada 
ağrılı ark değerlendirmesi 

 
Glenohumeral eklemin abduksiyonu en iyi 
posteriordan gözlemlenir (şekil 9). Hastada kol 
elevasyonunu gerçekleştirme paterni izlenir. 
Klinikte sık rastlanılan bir durum da ağrı, kuvvet 
kaybı, rotator manşet yırtığı ve artrit nedeniyle 
abduksiyon yapamayan vakaların genellikle bu 
durumu skapulohumeral eklem elevasyonuyla 
kompanse etmeleridir (şekil 10). 
 

 
Şekil 9: .Omuz elevasyonunun posteriordan gözlemi. 

 

 
Şekil 10:.Omuz abduksiyonunun skapulohumeral eklem 
elevasyonuyla kompansasyonu. 

 
Skapulotorasik eklem muayenesi; 
Glenohumeral eklem hareketleri sırasında 
klavikulanın ve skapulanın hareketleri gözlemsel 
olarak değerlendirilmelidir.  
Skapula statik ve dinamik olarak 
değerlendirilmelidir. İstırahat pozisyonunda her iki 
skapulanın duruşunun simetrik olup olmadığı 
kaydedilir. Ek olarak, skapula hareketliliği diğer 
tarafla karşılaştırmalı olarak yan yatış 

pozisyonunda anterior-posterior, inferior-superior 
ve infero-medial yönde pasif kaydırma ile 
değerlendirilmelidir.  
 

 
Şekil 11: İstırahat pozisyonunda skapula hareketliliğinin 
değerlendirilmesi. 

 
Skapulotorasik eklemler de protraksiyon ve 
retraksiyon sırasında skapulanın orta hattan 
uzaklaşması ve yaklaşmasına göre karşılaştırmalı 
olarak incelenir. Hareket sırasında deri 
katlantılarının az olduğu tarafta skapula 
hareketinin daha az olduğu düşünülebilir (Şekil 12) 
 

a) 

 b) 

c) 
Şekil 12.a) İstırahat pozisyonunda skapulaların gözlemi 
Retraksiyonda (b) ve protraksiyonda (c) skapular 
hareketin gözlemi. 

 
El dorsalinin sırt bölgesine yerleştirildiği omuz 
ekleminin aşırı internal rotasyon pozisyonunda 
skapulanın medial kenarının belirginleşmesi 
normaldir.  
Ayakta kol gövde yanında ve internal rotasyonda, 
dirsek 90° fleksiyonda iken eksternal rotatörlere 



kas testi uygulandığı sırada skapulanın inferior 
açısının belirginleşmesi skapulanın stabilizasyon 
sorununu düşündürmelidir. Test diğer tarafla 
karşılaştırılmalıdır  
Skapula pozisyon ve hareketlerindeki bozukluk 
skapular diskinezi olarak adlandırılır. Görsel olarak 
belirlenen skapular diskinezinin tipi 
kaydedilmelidir.  
Skapular diskinezinin varlığı kol elevasyonu ve 
depresyonu yapıldığı sırada iki taraf skapulanın 
hareketleri gözlemsel olarak izlenir. 
Skapular diskinezi görsel olarak dört grupta 
sınıflandırılır; 

 Tip I; İnferior skapular açının belirginliği, 

 Tip II; Medial skapular kenarın belirginliği,  

 Tip III; Superior skapular kenar belirginliği  

 Tip IV; Simetrik skapular hareket (şekil 14). 
 

.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 13: Gelişim bozukluğuna (yüksek skapula) bağlı 
gelişmiş skapular asimetri . 

 
Gelişimsel bozukluklar nedeniyle de skapular 
asimetriler görülebilir Yüksek skapula bu gelişim 
bozukluklarının en çok bilinenidir (şekil 13). 
Diskinezinin postüral ve anatomik bozukluklardan, 
sinir yaralanmalarından ya da propriosepsiyon 
kaybından mı kaynaklandığı belirlenmelidir. Atış 
sporu yapan kişilerde yumuşak doku kontraktürleri 
nedeniyle skapulanın orta hattan uzaklığı iki taraf 
arasında farklılık göstermektedir.  
Klinik olarak skapulohumeral ritm ve skapular 
kinezi omuz hareketlerinin kalite göstergesi olarak 
kabul edilir Skapular diskinezi üst ekstremite 
fonksiyonlarının direk göstergesi olmasa da 
skapulanın duruşunu bozarak yaralanmalara zemin 
hazırlaması açısından önemsenmelidir. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Resim 14. Skapular diskinezi. Üstte tip 1, orta resimde tip 
II ve alt resimde simetrik skapula görülmektedir. 

 
Skapula yardımlı test 
Kol elevasyonu ağrılı olan hastalarda skapulanın 
dışa rotasyonu ve posterior tiltine elle yardım 
yapılarak hareketin artıp artmadığı veya ağrının 
azalıp azalmadığı kontrol edilir. Bu test skapulada 
normal biyomekanik hareketliliğin kazanılması ile 
eklem hareketinin artırılabileceğini düşündürür 
(şekil 15). 
 

 
Şekil 15. Skapula yardımlı test. 

 



 
Şekil 16:. Skapular retraksiyon testi. 

 
Skapular retraksiyon testi 
Ayakta elevasyonun tam yapılamadığı ve ağrılı 
olduğu durumlarda skapulaya pasif retraksiyon 
yaptırarak hareket miktarında ve ağrıdaki değişiklik 
kaydedilmeli.(şekil 16) (Video 3 ve 4). 
 
Skapular repozisyon testi 
Kol elevasyonu sırasında elle skapulaya bir miktar 
posterior tiltle birlikte eksternal rotasyon 
yaptırılarak kuvvet ve ağrıda değişiklik olup 
olmadığı test edilir. 
 
Hareket sırasında krepitasyon; sesi farklı anatomik 
bölgelerden gelebilir. 
Bunlar; 

 Glenohmeral eklem 

 Subakromial boşluk 

 Skapulotorasik eklem 
 
Kuvvet Muayenesi: 
Rotator Manşet Kasları: 
Supraspinatus; 
Jobe testi ile değerlendirilir. Skapular düzlemde 
dirsekler ekstansiyonda başparmak aşağı bakarken 
dirençli kol elevasyonu yaptırılır. Kuvvet kaybı varsa 
ise ağrıya sekonder kas inhibisyonu veya kas 
fonksiyon bozukluğu düşünülmelidir (şekil 17 ve 
18).  
 

 
Şekil 17: Jobe “empty can”testi. 

 

 
Şekil 18. Supraspinatusa el dinamometresi ile kuvvet 
testi.  

 
İnfraspinatus;  
Kol gövde yanında dirsek 90 derece fleksiyonda 
hastanın dış rotasyona direnmesi istenir. Zayıflığı 
rotator manşet rüptürü veya supraskapular sinirin 
spinoglenoid çentik seviyesindeki patolojisi sonucu 
olabilir (Şekil 19)  
 

 
Şekil 19: İnfraspinatusa el dinamometresi ile kuvvet 
testi. 
 
Teres minor (Hornblower belirtisi); 
Teres minor kasının izole fonksiyonunu test etmek 
için uygulanır. Omuz 90 derece abduksiyon, dirsek 
pasif olarak 90 derece fleksiyonda eksternal 
rotasyona alınıp bırakıldığında hastada teres minor 
yırtığı varsa bu pozisyonu koruyamaz ve kol nötral 
pozisyona gider.(Şekil 20)(video 9). 
 



 
Şekil 20:. Hornblower’s testi  

 
Subskapularis:  
Lift-off testi veya diğer iç rotatorlarla birlikte kol 
gövde yanında dirsekler 90 derece fleksiyonda 
hastanın iç rotasyona direnmesi istenir (Resim 21). 
 

 
Şekil 21 . Subskapularisin  el dinamometresi ile kuvvet 
testi. 

 
Dış Rotasyon ve Abdüksiyon Kuvvetinin 
Değerlendirilmesi: 
Eksternal Rotasyon gecikme belirtisi  
Rotator manşet yırtıklarında dirsek 90 derece 
fleksiyon, omuz 20 derece elevasyon ve hafif dış 
rotasyonda tutulup bırakılır, hasta dış rotasyonda 
ekstremitesini tutamaz ise, bu bulgu masif rotator 
manşet rüptürü lehinedir (şekil 22). 
 

 
Şekil 22: Eksternal Rotasyon gecikme belirtisi. 

Lift-off Testi:  
Omuz iç rotasyon addüksiyon ve ön kol 
pronasyondadır. Hastaya elini sırtından 
uzaklaştırması istenir. Uzaklaştıramıyorsa bu 
Subskapularis yırtığı veya yetmezliğinin bir bulgusu 
olarak kabul edilir (şekil 23) (video 10). 
Abdominal Kompresyon Testi:  
Omuz iç rotasyon, addüksiyon ve ön kol 
pronasyonda iken hastanın elini karnına bastırması 
istenir. Bastıramaması Subskapularis yırtığı veya 
yetmezliğinin bir bulgusu olarak kabul edilir (şekil 
23)(video 11). 
 

     

 
Şekil 23: Karın bastırma ve lift off testi. 
 

Drop Arm:  
90 derece abdüksiyon ve maksimum dış 
rotasyonda hastanın kolunu tutması istenir. 
Tutamaz ise rotator manşet rüptürü 
düşünülmelidir (şekil 24)  
 

 
Şekil 24: Drop arm testi 

 
İç Rotasyon Kuvvetinin Değerlendirilmesi: 
Pektoralis major, latisimus dorsi ve subskapularis 
kasları iç rotasyon yaptırır. Omuz sorunlarında 



sıklıkla subskapularis kası test edilir. Subskapularis 
kas kuvvetini test etmek için sıklıkla kullanılan iki 
test aşağıda açıklanmıştır.  
 
Normal omuz fonksiyonunun gerçekleştirilebilmesi 
için skapula stabilizasyonu önemlidir. Omuz eklemi 
ve üst ekstremiteden oluşan distal mobilitenin 
gerçekleşebilmesi spinal kolon ve torakal kafes 
üzerinde skapulanın stabil bir zemin oluşturması ile 
mümkündür. Kinetik halkanın tüm komponentleri 
ele alınmalı ve omuz kompleksinin hareket ve 
dinamik stabilizasyonunu sağlayan kaslara kuvvet 
testi yapılmalıdır. Bu kaslar şöyle sıralanabilir:  

 Trapez 

 Teres major ve minor  

 Latissimus dorsi  

 Romboideus major ve minor  

 Serratus anterior  

 Biseps  

 Deltoid  
 
Provokatif Testler: 
Omuz ekleminde farklı anatomik yapılar özel 
muayene yöntemlerini gerektirir. Yumuşak doku ile 
ilgili ayırıcı tanı cerrahi tedavinin de özelleşmesine 
olanak sağlar. Bu aşamada rotator manşet hastalığı 
testleri, AK eklem patolojilerini belirleme testleri, 
biseps patolojilerini belirleme testleri, instabilite 
testleri, superior labrumun sağlamlığını belirleyen 
testlerden bahsedilecektir. Omuz eklemi 
muayenesi ile ilgili pek çok özel test tanımlanmıştır. 
Klinikte kullanılan birçok test olmasına rağmen 
bütün testlerin tanısal doğruluğu değişkenlik 
göstermektedir. Ortopedistin alanla ilgili bilgi ve 
tecrübesi, tercih ettiği görüntüleme yöntemleri 
kesin teşhisin konulmasında kolaylık sağlayacaktır. 
 
Rotator manşet hastalığı ile ilişkili olarak aşağıda ki 
testler yapılmalıdır. 

 Neer sıkışma belirtisi 

 Neer sıkışma testi 

 Hawkins sıkışma testi 

 Drop arm testi 

 Eksternal rotasyon gecikme testi 

 Hornblower’s belirtisi 

 Subskapularis 

 Lift off 

 Karın bastırma 
Omuz sıkışma sendromunda korakoakromial ark 
altında rotator manşet ve biseps tendonu sıkışır. 
Omuz sıkışma sendromunu değerlendirmede 
kullanılan testler. 
 
Neer Sıkışma belirtisi  
Kol internal rotasyonda skapula sabitlenir ve 
zorlamalı elevasyon (fleksiyon) yaptırılır.(video 5). 

Ağrının olması testin pozitif olduğunu omuz sıkışma 
sendromu olduğunu göstermektedir (şekil 25). 
 

 
Şekil 25: Neer sıkışma bulgusu. 

 

 
Şekil 26: Hawkins sıkışma testi 

 
Neer Sıkışma Testi: 
Sıkışma bulguları olan Subakromial bölgeye 10cc 
%1’lik lidokain enjeksiyonu sonrası sıkışma 
bulgularının kaybolması testin pozitif olduğunu 
göstermektedir. Bu test subakromial sıkışma 
sendromu varlığını desteklemektedir.(video 5). 
 
Hawkins Sıkışma Testi:  
90 Derece elevasyonda, dirsek 90 derece 
fleksiyonda, omuz addüksiyon ve iç rotasyona 
zorlanır (şekil 26). (video 6) 
 
Ağrılı Ark:  
Omuz abdüksiyonu sırasında 60-120

0
ler arasında 

omuzda ağrı gelişmekte ise buna ağrılı ark bulgusu 
adını veriyoruz.  
Bu dört test sırasında ağrı oluşuyorsa testler pozitif 
olarak kabul edilir. Supraspinatus kasında kuvvet 
kaybı (Jobe testi) ve subakromial bursa da 
hassasiyet varsa sıkışma sendromu tanısı konur. 
(video 7) 



Akromioklaviküler Eklem Patolojileri: 
Akromioklavikular eklemde ağrılı durum 
palpasyonla tarama yapıldıktan sonra bu testle 
doğrulanır. Subakromial sıkışmayı taklit edebilir. 
Horizontal addüksiyonda (pasif cross-chest 
addüksiyon testi)(şekil 27) (video 12) 
Akromioklaviküler ekleme yapılacak enjeksiyon 
sonrası semptomlarda gerileme görülmesinin 
tanısal değeri vardır. 
 

 
Şekil 27: Pasif cross-chest addüksiyon testi. 

 
Biseps patolojilerini belirleme testleri: 
Subakromial sıkışmaya, rotator manşet hastalığına 
ve glenohumeral eklem instabilitesine sıklıkla eşlik 
eder. İzole tendinit nadiren görülür. Biseps 
sorunlarını ortaya koymak için uygulanan testler; 
 
Speed Testi: 
90

0
 Abdüksiyon, 45

0
 elevasyonda dirsek 

ekstansiyonda ve ön kol supinasyonda iken direnç 
karşısında ağrı oluşması testin pozitif olduğunu 
göstermektedir. (şekil 28) (video 14) 
 

 
Şekil 28: Speed testi 

 
 

Yergeson testi:  
Aktif supinasyona dirsek 90 derece fleksiyonda ve 
ön kol pronasyonda iken direnme sırasında omuz 
anteriorunda, bisipital olukta ağrının olması testin 
pozitif olduğunu göstermektedir (Şekil 29) (video 
17). 
 

   
Şekil 29: Yergason testi. 
 
İnstabilite Testleri: 
İnstabilite, genel ligament laksitesinden ayırt 
edilmelidir. 
 
Relokasyon Testi:  
Supin pozisyonda endişe testi sonrası posteriora 
doğru humerus başı itilir, ağrı veya endişe bulgusu 
kaybolursa relokasyon testi pozitif olarak 
değerlendirilir. Spesifik bir test değildir. 
 
Posterior ve Anterior Zorlama Testi: 
Posterior ve anterior instabilite için kullanılır. 90 
derece fleksiyon, addüksiyon ve internal 
rotasyonda omuz anterior veya posteriora doğru 
zorlanır. Omuz posterior veya anteriora çıkarsa test 
pozitiftir. Jerk/Atlama testi olarak da bilinir.(şekil 
30) (video 2o), 
 

 
Şekil 30: Jerk testi 

 
Anterior instabilite: 
Anterior Endişe (apprehension) Bulgusu: 
Supin veya oturur pozisyonda, 90 derece 
abdüksiyonda, dirsek 90 derece fleksiyon da iken, 
omuz posterioruna direkt olarak 



kuvvet uygulayarak dış rotasyona zorlanır. Hasta 
omzunun çıkacağı korkusunu yaşar. Sadece ağrının 
olması anterior instabilite için tipik değildir (şekil 
31)(video 18). 
 

 
Şekil 31: Endişe testi. 

 
Anterior Çekmece testi: 
Bir elle skapula sabitlendikten sonra humerus pasif 
olarak anteriora itilir. Humerus başının glenoid 
kavite seviyesinden fazla yerdeğiştirmesi testi 
pozitif yapar (şekil 32). (video 19). 
 

 
Şekil 32: Anterior çekmece testi. 

 
Posterior instabilite: 
Posterior çekmece testi:  
Bir elle skapula sabitlendikten sonra humerus pasif 
olarak posteriora itilir. Glenoid kavite seviyesinden 
fazla yer değişikliği testi pozitif yapar.(şekil 33) 
(video 19) 
 

 
Şekil 33: Posterior çekmece testi. 

 
Jerk testi; 
Hastanın omuzu 90 derece abduksiyon ve internal 
rotasyonda iken dirsek üzerinden aksiyal yüklenme 
ile horizontal adduksiyon yaptırılır. Test sırasında 
öğütme hissi, ağrı veya humerus başının posteriora 
fazla yerdeğiştirmesi testi pozitif yapar. (video 20). 
 
Çok yönlü instabilite: 
Sulkus Bulgusu: 
Kol inferiora çekilerek akromion ile humerus arası 
mesafe değerlendirilir. İki santimden fazla yer 
değiştirme varsa veya asimetrik ise pozitif olarak 
kabul edilir. Bu test ile inferior omuz instabilitesi 
değerlendirilir (şekil 34). 
 

 
Şekil 34: Sulkus bulgusu 

 
Ligamentöz laksite açısından her iki omuz 
değerlendirilmelidir. Hasta genel ligamentöz 
laksite, psikiyatrik ve nöral patolojiler açısından da 
mutlaka araştırılmalıdır. (video 21) 
 
 
 
 



 

 

Habitüel Çıkık:  
Hasta kendi isteğiyle omuzunu çıkartabilmektedir. 
Habitüel çıkık anterior, posterior veya çok yönlü 
olabilmektedir. 
Süperior labrum anterior posterior (SLAP) 
patolojileri: 
Artroskopik girişimlerin yaygınlaşması labral 
patolojilerin fark edilmesine yol açmıştır. Özellikle 
süperior labrum patolojilerinin omuz ağrısındaki 
önemi anlaşılmıştır. Bunlar arasında en sık 
karşılaştığımız süperior labrum anterior posterior 
(SLAP) lezyonlarıdır. SLAP lezyonların ortaya 
çıkarmada kullanılan birçok test vardır, ancak bu 
testlerin hiçbiri tek başına yeteri kadar spesifik ve 
sensitif değildir. Özellikle O’Brien testi 
akromioklaviküler eklem patolojileri için 
tanımlanmış olsa da SLAP lezyonlarını göstermede 
önemli ve kullanışlı bir testtir. Pratikte sıklıkla 
O’Brien testi, Speed, Dinamik Speed ve Yergason 
testlerini kullandığımızdan bu testler örnek olarak 
verilmiştir. 
O’Brien Bulgusu (aktif kompresyon testi); 
Omuz 90 derece fleksiyon ve 15 derece 
addüksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, kol iç 
rotasyonda başparmak yere bakarken, hastanın 
inferior zorlamaya direnmesi istenir. Ardından aynı 
pozisyonda kol dış rotasyonda hastanın inferior 
zorlanmaya direnmesi istenir. Ön kol iç rotasyonda 
iken dış rotasyondakine göre ağrının daha fazla 
olması SLAP lezyonu varlığını desteklemektedir 
(şekil 35). (video 13) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 35: O’Brien bulgusu. Hasta ön kol supinasyonda 
iken zorlama sırasında ağrı hissetmesi, ancak bu ağrının 
kol pronayonda iken olmaması SLAP patolojisi lehinedir. 

 
 

Speed;  
Superior labrum lezyonlarını belirlemek içinde 
kullanılır. (video 14) 
 
Dinamik speed;  
Speed testinin baş üstü sevide uygulanan 
versiyonudur.Önkol supinasyonda iken dirençli 
dirsek ve omuz fleksiyonu yaptırıldığı sırada omuz 
eklemini içinde ağrı oluşması superior labrum 
lezyonları lehinedir(şekil 36) (video 15). 
 

 
Şekil 36: Dinamik speed testi. 
 
Biseps sıkma testi;  
Kol 90derece ve 120 derece elevasyonda eksternal 
rotasyon pozisyonunda iken dirençli dirsek 
fleksiyonu sırasında ağrı oluşması superior labrum 
lezyonunu düşündürür (resim 37). (video 16) 
 

a) 

b) 
Şekil 37: Biseps sıkma testi a) 90 derece abduksiyonda 
b)120 derece abduksiyonda uygulanır. 



Yergason;  
Biseps patolojileri belirleme testleri video 17 de 
görüntülenmiştir. 
 
Nörolojik muayene: 
Patolojinin servikal bölge ile ilgili problemlerden 
kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırt etmek için 
özellikle baş ve boyun ile torakal bölgeyi içeren 
ayrıntılı bir nörolojik muayene yapılma lıdır. 
Özellikle C5-6 radikülopati ağrısı omuz ağrılarını 
taklit edebilir. Servikal distraksiyon (Resim 38) ve 
spurling testi (şekil 39) radikülopatiyi ayırmada 
sıklıkla kullanılan testlerdendir. Servikal ve üst 
torakal seviye motor, duyu ve refleks muayenesi 
yapılmalı (şekil 40) ayrıca periferik sinir patolojileri 
yönünden de değerlendirilmelidir.  
 

 
Şekil 38: Servikal distraksiyon testi. 

 

 
Şekil 38: Servikal kompresyon, Spurling testi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            

 
Şekil 40: Servikal bölge motor, refleks ve duyu ve 
muayenesi 
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Giriş: 
Omuz sorunlarının tanısında radyoloji 

özelikle de Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG) önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi iyi bir 
görüntüleme ve klinik bulguların bir araya 
getirilmesi tanı ve tedavi sonucunu olumlu yönde 
etkilemektedir. 
 
Direkt Grafi: 

Omuzun eklemin görüntülenmesinde dört 
yönlü omuz grafisi başlangıç için yeterlidir. 
Gerekirse diğer özel grafiler de istenebilir. Özellikle 
klinik bulgular da destekliyorsa akromioklaviküler 
eklem grafisi de çekilmelidir. En sık kullanılan 
grafiler; 

1. Omuz ön-arka grafisi 
2. 30 derece Kaudal grafi 
3. Supraspinatus çıkım grafisi 
4. Aksiller grafi 
5. Akromioklaviküler eklem grafisi; 

dejenerasyon ve osteofitler izlenebilir. 
Boyun ve omuz ağrısı olanlar hastalarda servikal 
grafi mutlaka değerlendirilmelidir. 
 
Ön-Arka Direkt Grafi; 

Ön arka grafide görülen akromiohumeral 
mesafe (interval) normalde 7mm’dir (şekil 1). Bu 
mesafenin daralması sıkışma sendromu, rotator 
manşet yırtığı lehinedir.  
Ön-arka direkt grafide görülebilecek patolojik 
değişiklikler;  

 Dejenerasyon (şekil 2) 

 Kalsifik tendinit 

 Skleroz / Kist 

 Kemik Bankart 

 Hill- Sachs lezyonu (iç rotasyonda ön arka 
grafide daha kolay izlenir). (şekil 3) 

Ön arka grafide humerus boyun ile glenoid boyun 
devamlılığının bozulması humerus başının 
süperiora deplase olması rotator manşet rüptürü 
lehine bir bulgudur (şekil 4). Kalçadaki Shenton 
hattı bulgusu burada da kullanılmaktadır. 
 

Supraspinatus Çıkım Grafisi: Gerçek omuz lateral 
grafisidir. Akromionun şeklini belirlememizi sağlar. 
Buna göre akromionu düz, oblik ve çengel olarak üç 
tipe ayırırız (şekil 5). Ayrıca akromion kalınlığı 
hakkında bilgi verir. Buna göre akromioplasti 
sırasına rezeke edilecek kemik miktarını 
hesaplayabiliriz. Supraspinatus grafisi skapula 
lateral grafi olarak da bilinir.  
 
Derece Kaudal Grafi (Şekil 6); kalsifiye 
korakoakromial ligament, anterior akromial spurun 
görülmesini kolaylaştıran bir grafidir. 30 derece 
kaudal grafisi, hastanın omzunun arkasına 
yerleştirilen kasete x-ray tüpü 30 derece kaudal 
olarak konumlandırılarak çekilir. 
 
Aksiller Grafi (Şekil 7); anterior akromial spur, os 
akromialenin daha kolay görüntülenmesini sağlar. 
Aksiller grafi, kol abdüksiyonda (tercihen 90 
derece), kaset omuzun süperiorunda yerleşikken 
aksiller bölgeden kasete dik olarak x-ray tüpü 
konumlandırılarak çekilir. 
 

 
Şekil 1: Direkt Ön-Arka grafide akromiohumeral interval 
miktarı değerlendirilebilir. 
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Şekil 2: Glenohumeral eklemde ön-arka grafide, özellikle rotator manşet hastalığında görülebilecek radyolojik bulgular ve 
kadavra diseksyonunda görünümü; Bu grafide görülebilecek bulgular; 1, tüberkülüm majusta kistler, skleroz; 2, akromion 
altında skleroz; 3, akromion anteriorunda osteofit; 4, akromioklaviküler eklemde osteofit; 5, akromiohumeral mesafede 
daralma. 

 

Şekil 3: Ön arka iç rotasyon grafisinde Hill-Sachs lezyonu izlenmektedir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 4: OmuzdaShenton hattının bozulması rotator manşet yırtığını desteklemektedir. 

  

 

Korakoakromial ligament 

Akromioklaviküler 

eklem disloke 

edilmiş. İnferiorunda 

osteofit. 



 

 
 
 
 
Şekil 5: Supraspinatus çıkım 
grafisi. Hastanın karşı 
omuzu 45 derece oblik 
olarak durur. Kaset 
çekilecek omuzun altındadır. 
X-ray tüpü kasete dik 20 
derece kaudal olarak 
yönlendirilir. Bu grafi ile 
akromion tipi ve kalınlığı 
belirlenir.  

 
 

 
 
 
Şekil 6: 30

0
 kaudal grafi. A) Kaset 

omuzun arkasında, tüp kaudale doğru 
30

0
 açılandırılır. B) Normal akromion 

görünümü, C) Eğimli akromion 
görünümü izlenmktedir. Bu grafi ile 
kalsifiye korakoakromial ligament ve 
anterior akromion eğimi daha kolay 
gösterilir. 

 
 

 
  

MezoakromionMezoakromionMezoakromionMezoakromion

Şekil 7: Aksiller grafide os 
akromiale daha kolay fark edilir. 
Şekilde bir mezo-akromion 
gösterilmiştir. 

Şekil 8: Akromioklaviküler  
eklemde dejenerasyon ve  
osteofitler izlenmektedir 



 

 
Akromioklaviküler Eklem Grafisi;  
Eklem dejenerasyonu ile ilgili bilgi vermektedir 
(şekil 8). Akromioklaviküler eklemi görüntülemede 
en sık kullanılan grafi Zanca grafisidir. Bu grafide 
hasta ayaktadır, kaset hastanın arkasındadır ve tüp 
omuza 10-15 derece kranial olarak 
konumlandırılarak çekilir. 
 
Ultrasonografi: 

Özellikle rotator manşet tam kat 
yırtıklarda önemlidir (şekil 9). Yapanın omuz 
konusunda deyimli olması gerekmektedir. Özellikle 
son zamanlarda kullanılan 3 boyutlu ultrasonografi 
görüntüleri rotator manşet hakkında oldukça 
yararlı bilgiler sağlamaktadır. 
 
Bilgisayarlı Tomografi (BT): 

Kemik lezyonları varlığında bilgisayarlı 
tomografi önem kazanmaktadır. Kemik defektler 
kolaylıkla belirlenerek boyutları ölçülebilir. Özellikle 
üç boyut seçeneği kullanılarak kırık şekli ve yeri 
belirlenebilir (şekil 10). ArtroBT ile SLAP lezyonları, 
rotator manşet yırtıkları ve labral lezyonlar 
belirlenebilir.  
 
Magnetik Rezonans Görüntüleme (MRG): 

Günümüzde MRG omuz sorunlarının 
değerlendirilmesinde en sık başvurduğumuz 
görüntüleme yöntemidir. Omuz MRG’si üç planda 
görüntü verir. Bunlar aksiyel (şekil 11), koronal 
oblik (şekil 12) ve sagital oblik (şekil 13) planlarıdır. 
Bu planlarda MR anatomisine radyologlar kadar 
ortopedistlerin de hakim olması gerekmektedir. Bu 
nedenle aksiyel, koronal oblik ve sagital oblik 
kesitlerde gördüğümüz anatomik oluşumlar şekil 
11, 12 ve 13’de özetlenmiştir. Bu bölgelere ait 
patoloiler ise kitabın ilgili bölümlerinde 
özetlenmiştir. Video 1’de MRG anatomi özetini 
izleyebilirsiniz. 
 
Aksiyel Kesitler (Şekil 11); Humerus başı glenoid 
ilişkisini gösterir. Artiküler kıkırdak ve labrum 
patolojileri hakkında bilgi verir. Os akromiale yine 
bu kesitte belirlenir. Anterior labrum üçgen 
şeklinde görülebilir. Posterior labrum ise daha 
yuvarlak bir yapı olarak tanımlansa da üçgen 
şeklinde de olabilir, hatta hiç izlemeyebilir. 
Anterior labrum ise süperiorda yuvarlak şekil 

alabilir veya hiç görülmeyebilir. Üst labrum 
seviyesinde sublabral foramen varlığında, sıvı 
labrum altında izlenebilir, bu normal bir 
varyasyondur. Korakoid çıkıntı seviyesinde ve 
inferiorunda (glenoid ekvator seviyesi altında), 
labrum altında sıvı görülmesi ise patolojiktir. 
Aksiyel kesitte subskapularis kası ve tendonu da 
kolayca izlenebilir.  
 
Oblik Koronal Kesitler (Şekil 12); Parsiyel yırtık, 
tam kat yırtık, yağlı kas atrofisi, bursalar 
(subakromial, subdeltoid), rotator manşet 
yırtıklarında retraksiyon miktarı ve yırtığın boyutu 
belirlenir. Ayrıca oblik koronal kesitlerde 
akromioklaviküler eklem dejenerasyonu ve 
akromion tipi belirlenir. 
 
Oblik Sagital Kesitler (Şekil 13); Akromioklaviküler 
eklemin hemen lateralinden akromion şekli 
değerlendirilir. Akromion tipi ve subakromial spur 
gözlenir. Akromioklavikular hipertrofi yine bu 
kesitlerde gözlenir. Korakoakromial bağda 
kalınlaşma varsa belirlenir.  

Rotator manşet yırtıklarında tüm 
kesitlerde; T2 ağırlıklı görünülerde, sıvı ile benzer 
sinyal değişikliği, kas tendon bileşkesinde 
retraksiyon, subakromial ve subdeltoid bursa da 
sıvı izlenir. Kronik ve orta-masif yırtıklarda humerus 
başının proksimale yer değiştirmiş olduğu 
izlenebilir. Kronik yırtıklarda rotator manşeti 
oluşturan kaslarda kullanılmamaya bağlı atrofi 
gelişir. Atrofi ileri düzeyde ise yapılacak tendon 
tamirinden hasta yarar görmeyecektir. Bu nedenle 
atrofi miktarının ameliyat öncesi değerlendirilmesi 
önemlidir.  

Atrofi miktarı MRG ile oblik sagital 
kesitlerde sınıflandırılabilir. Oblik sagital kesitte 
(şekil 14-15) supraspinatus kasındaki atrofi ve yağlı 
dejenerasyon beş evrede incelenebilir. 
Supraspinatus kas atrofisi evreleri: 
Evre 0: Yağ infiltrasyonu yok 
Evre 1: Birkaç yağ çizgisi 
Evre 2: Yağ sinyali < Kas sinyali 
Evre 3: Yağ sinyali = Kas sinyali 
Evre 4: Yağ sinyali > Kas sinyali 
 
  

 



 

 
 

Şekil 9: Ultrasonografi ile parsiyel ve tam kat yırtığın sagital görüntülerde belirlenmesi.  

 

 
 

Şekil 10: Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile glenoid eklem yüzü kırığının gösterilmesi.  
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Şekil 11: Aksiller kesitlerde omuzun MRG anatomisi.(devamı var) 
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Şekil 11: (devamı): 
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Şekil 12: Oblik koronal kesitlerde omuz MRG 
anatomisi. 
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Şekil 13: Oblik sagital kesitlerde omuzun MRG 
anatomisi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

 
Şekil 15: Rotator manşet kaslarında oblik sagital keşide izlenen atrofi ve yağlı dejenerasyon. 

 

Şekil 14: Supraspinatus atrofisi ve dört 
evresinin MRG bulguları. 



 

Omuz Patolojilerinin MRG ile Değerlendirilmesi: 
Labral patolojiler MRG’de kolaylıkla gösterilir. 
Bazan kontrast madde verilerek uygulanan MR-
artrografi labral ayrılmaları daha belirgin hale 
getirerek tanıyı kolaylaştırır. Anterior labrumunda 
glenoid ekvatoru üstünde izlenen defektler veya 
ayrılmalar her zaman patolojik değildir. Sublabral 
foramen veya anterior süperior labrumun 
olmaması gibi varyasyonlar sıklıkla izlenmektedir. 
Glenoid ekvator altında (aksiyel kesitlerde korakoid 
çıkıntının inferiorunda) izlenen labral ayrılmalar ise 
patolojiktir. Süperior labral patolojiler ise MRG ile 
özellikle MR Artrografi ile değerlendirilebilir. 
 
Anterior İnstabilite; Labral ayrılma ve ayrılmanın 
tipi MRG ile belirlenebilir. Buna göre beş tip labral 
ayrılma vardır; 

 Bankart lezyonu; anterior inferior labrum 
ayrılmış, periost glenoidten yırtılmıştır 
(şekil 16). 

 Perthes lezyonu; labrum ayrılmış ama 
periost sağlamdır (şekil 16). 

 ALPSA (anterior labroligamentous 
periosteal sleeve avulsion); periost 
soyulmuş labrum periost ile glenoid 
arasında medialize olmuştur (şekil 16). 

 GLAD (Glenoid Labral Articular 
Distruption); kapsül ve periost sağlamdır, 
eklem kıkırdağından ayrılma vardır. 

 Kemik Bankart 
Bir diğer lezyon ise HAGL’dır (Humeral Avulsion of 
Glenohumeral Ligament); Bu lezyon da süperior 

glenohumeral ligament glenoidten değil, humerusa 
yapışma yerinden ayrılmıştır. 
 
SLAP (Süperior Labrum Anterior Posterior) 
Lezyonları; SLAP lezyonları, MRG’de, özellikle MR-
artro grafi ile gösterilebilir (şekil 17). Temel olarak 
dört tipi vardır. Bu konuya ilgili bölümlerde daha 
ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 
 
Rotator Tendinopati; Tendinopati MRG’de 
hetorojen tendon kalınlaşması, T2 ağırlıklı 
sekanslarda hiperintens sinyal değişikliği şeklinde 
izlenir. 
 
Kalsifik Tendinit; Tendinopatinin bir formudur. 
Tendon kalındır ve tüm sekanslarda artmış sinyal 
yoğunluğu izlenir. Hipointens manşet tendonu 
içerisinde kalsiyum hidroksiapatit kalsiyum depoziti 
izlenir (şelil 18).  
 
İntratendinöz Kist: Tendonda kalınlaşma ve tendon 
içerisinde kist T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens 
olarak görülür. 
 
Magic Angle Artifaktı: Tendonda kalınlaşma 
yoktur. Tendonun artiküler yüzünde artmış sinyal 
vardır. Lezyon değil artifaktır. Bu etki biseps 
tendonu, supraspinatus ve labrumun eklem 
kıkırdağına yakın yerlerinde izlenir ve yırtıkla 
karıştırılır (şekil 19). 
 
 

 

 

 
Şekil 16: Glenohumeral instabilitede labral lezyonlar özetlenmiştir. 



 

 
Şekil 17: SLAP lezyonu. 

 

 
Şekil 18: Kalsifiye tendinit supraspinatus ve subskapularis kaslarında. 

 
 
 

 
 
 

Şekil 19: Magic angle artifaktı. Parsiyel yırtıkla karıştırılır. 
Normal bir bulgudur. Tendon normaldir, eklem kıkırdağına 
komşu bölgede sinyal artışı vardır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Parsiyel Rotator Manşet Yırtıkları: Tendon 
içerisinde sıvı vardır, ancak bu sıvı tüm tendonu kat 
etmez. T2 ağırlıklı sekanslarda tendonda 
hiperintens parsiyel defekt vardır. Bu defekt bursal 
yüzde, artiküler yüzde veya interstisiyel olabilir 
(şekil 20). 
 
Tam Kat Rotator Manşet Yırtığı: 
Hiperintens tam kat defekt T2 ağırlıklı sekanslarda 
izlenir (şekil 20). 
 
Adeziv Kapsülit: 
MRG’de kalınlaşmış hiperintens kapsül dokusu 
vardır. Aksiller poş daralmıştır. 
 
Tam Kat Yırtıklarda Subakromial Bölge ile 
Glenohumeral Bölge İlişkisi Olmaması: 

Granülasyon dokusu, fibozis veya 
yapışıklıklar yırtığı kapatmıştır (şekil 21). Yırtık 
olmadığı lehine yanlışlıkla yorumlanabilir. 
 
İnternal Sıkışma (İmpingement): 
Üçlü bulgu vardır. 
1. T2 ağırlıklı sekansta, posterior supraspinatus ve 
infraspinatusta kalınlaşma, hiperintens olarak 
görülür (tendinozis). 
2. Posteriorsüperior labrumda irregülarite ve 
hiperintens yırtık. 
3. Posteriorsüperior humerus başında irregülarite, 
hipointens skleroz, hipointens subkondral kist 
olabilir. T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens olarak 
izlenir. 
 
Akromioklaviküler Artrit: 

T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens ödem, 
T2’de kondromalaziyi düşündüren hiperintens 
defekt ve kistler olabilir. Ekleme ait osteofitler de 
izlenebilir (şekil 22). 
 
Subakromial Sıkışma: 

Oblik sagital kesitlerde Tip III akromion 
izlenir. Akromion tipini belirlemede oblik sagital 
MRG kesitleri kullanılabilir. MRG ile dört tip 
akromion tanımlanmıştır (şekil 23). Tüberkülüm 

majusta hipointens kistler izlenir. Subakromial 
bölgeyi daraltan kalınlaşmış korakoakromial 
ligament (KAL) oblik koronal kesitlerde izlenir 
(video 2). Tendonda hetorojenik kalınlaşma ve 
T2’de artmış sinyal (tendinopati) izlenir. 
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Şekil 20: (a)  Parsiyel artiküler yüz rotator manşet rüptürü.  (b)  Tam kat rotator manşet rüpürü. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 21: Tam kat retrakte rotator manşet rüptürü. 
Bursal doku yırtığı kapatarak subakromial bölge ile 
glenohumeral eklem ilişkisini kesmiş. Koyu renk ok, 
bursal doku. Beyaz renk ok, retrakte yırtık. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



 

 
Şekil 22: Akromioklaviküler dejeneratif artrit MRG bulguları. 
 
 

 
Şekil 23: Oblik sagital MRG kesitlerinde akromion tipleri. 

 





 

 

El Aletleri       Dr. Ulunay Kanatlı 

 
 

 
Temel El Aletleri: 

Genel artroskoskopi el aletleri yanında omuz 
artroskopisine özel genellikle sütür geçirmek için 
kullanılan el aletleri vardır (şekil 1). Bu bölümde 
omuz artroskopisi sırasında kullanılan temel el 
aletlerinden bahsedilecektir. 

 
Şekil 1: Omuz artroskopisinde kullanılan el aletleri 
(a) ve, shaver, radiofrekans, kanül gibi dispozibl 
aletler (b). 

 
 

 Skop, Skop Kanülü ve Trokarı (şekil 2); 
posterior portalden ilk giriş için kullanılır. 
 

Şekil 2: Trokar ve kanül posterior portalden 
girerken kullandığımız ilk el aletidir. 

 
 

 Skop: Dört milimetrelik 30 derecelik skop 
yeterlidir. 70 Derecelik skop ise gerekli 
durumlarda, örneğin anterior portalden 
subskapularis tendon yapışma yerini 
görmek için kullanılabilir. 

 Spinal iğne: artroskopi sırasında 
portallerin belirlenmesinde kullanılır. 

 Dispozibl Kanüller (şekil 1); genişliği 5mm 

ile 8mm arasında olan kanüller vardır. Bazı 
cerrahlar kanül kullanmazken, omuz 
artroskopisi eğitiminin ilk başlarında 
iplerin karışmaması için, ekleme giriş ve 
çıkışlar sırasında yumuşak dokulara ek 
zarar vermemek, sıvı basıncını kontrol 
edebilmek için kanülleri kullanmakta yarar 
vardır. Kanül kullanımı, dezavantaj olarak, 
eklem içerisindeki manipülasyonlarımızı 
bir miktar kısıtladığını veya sınırladığını da 
bilmemiz gerekir. 

 Probe (şekil 3); Standard artroskopi probu 
kısa kalabileceğinden, uzunluğu 
ayarlanabilir, teleskopik prob kullanımı 
daha uygun olabilir. 

Şekil 3: Teloskopik probe. Uzunluğu 
ayarlanabildiğinden glenohumeral eklemde 
istediğimiz bölgelere daha kolay ulaşmamızı 
sağlar. 

 
Şekil 4: Yiyici aletler. 

 Yiyici ve Kesici Aletler (şekil 4): Standart 
artroskopik makas ve koparıcı (punch) el 
aletleri yeterlidir. 

 

 Sütür Geçiriciler (şekil 5): Çeşitli sütür 
geçiriciler ve sütür geçirme teknikleri 
vardır. Teknolojik gelişme ile birlikte 
cerrahın işini kolaylaştıracak çeşitli el 
aletleri geliştirilmiş olup, sürekli 
yenilenmektedirler. Temel geçirme 
tekniklerinden “delerek sütür alma” ve 
“sütür taşıyıcı” kullanılarak uygulanan 
teknikler temeldir. Özellikle yeni 
başlayanlar için bu tekniğin bilinmesi ve 
uygulanabilir olması gerekmektedir. Kolay 
tekniklere hızlı adapte olduğumuzdan 
temel tekniklerle ilk eğitime 
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başlanmadığında, ileride temel teknikleri 
öğrenmemiz daha güç olabilir. Burada 
temel sütür geçiricilerin üçünden 
bahsedilecektir. 

o Sütür Lasso Tipi Geçiriciler (şekil 

5) 
o Arthropierce veya Sixter/Clever 

Hook’lar (şekil 6) 
o Caspari Sütür Geçirici (şekil 6) 

 
 
 

 
Şekil 5: Sütür lasso tipi geçiriciler. Çeşitli eğimlerde olan uç kısmı sayesinde farklı bölgelerde sütür geçirici olarak kullanılma 
olanağı sunmaktadır. Temel mantık, dokudan kanüle olan spektrumun geçirilmesi ardından bir ip taşıyıcısını kanülden 

geçirip karşı portalden yakalanması ve bu taşıyıcı yardımı ile kullanacağımız ipin dokudan geçmesini sağlamaya dayanır. 

 

 
Şekil 6: (a) Dikilecek doku sivri uçlu arthropierce veya clever hook tarafından delinerek geçilir, önceden hazırlanan ip aletin 
ağız kısmına yerleştirilerek dokudan geri çekilir (b). Böylece istediğimiz ipi dokudan geçmiş oluruz. Caspari punch, ipin 
geçirileceği doku ısırılarak Casparinin kanüllü iğnesi dokudan geçirilir. Ardından bir ip taşıyıcı ile istediğimiz ip dokudan 
geçirilir (c). 

 

 Düğüm İttirici (şekil 7): Altıncı parmak 
olarak da bilinir. Düğümün eklem içerisine 
gönderilmesinde ve eklem içi ip 
manipülasyonlarında en önemli 

yardımcımızdır.  
 
 



 

Şekil 7: Altıncı parmak 
düğümün eklem içerisine 
gönderilmesine yardımcı 
olur. Ayrıca içeride iple 
ilgili bazı manipülasyonları yapmamızı sağlar. 

 

 Ankor Yerleştirme Yardımcıları (şekil 8): Bu 
amaçla dril veya deliciler kullanılmaktadır. 

 Yakalayıcı; içerideki ipleri manüpüle 

etmemize yardımcı el aletleridir. 

 Shaver, Radiofrekans (şekil 8); Bu uçlar 
dokuların abrazyon, kesilmesi ve kanama 
kontrolünde bize yardımcı olurlar. 

 

 Kaynaklar: 
Gartsman G: Shoulder Artroscopy. WB Saunders 
Co, Philadelphia, 2003. 
Snyder ST: Shoulder Arthroscopy. 2nd Ed,  
Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 

 

 

 

 

Şekil 8: Shaver ve radiofrekans doku 
abrazyonu ve kesilmesinde 
kullanılmaktadırlar. Shaver ucuna 
yerleştirilen burr yardımı ile akromioplasti 
uygulanmaktadır. 

 





 

 

Temel Teknikler      Dr. Ulunay Kanatlı 

 

 

 

 
 Giriş: 
 Temel olarak omuz artroskopisini 
patolojinin tanımlanması yanı sıra, dokunun tamiri, 
gevşetilmesi, gerdirilmesi ve rekonstrüksiyonu için 
kullanmaktayız. Gevşemiş dokuların 
gerdirilmesinde, artroskopik termal büzüştürme 
yöntemleri sıklıkla kullanılmış olsa da kalıcı doku 
kaybı gibi olumsuz nedenlerinden dolayı rutin 
kullanımdan çıkartılmıştır. 
 Rekonstrüktif işlemlerin artroskopik 
yapılması günümüzde sınırlı iken, doku tamir 
yöntemleri en sık kullanılan tekniklerdir. 
 Kontrakte dokuların gevşetilmesi ise 
donuk omuz ve glenohumeral dejeneratif artritte 
eklem hareket genişliğini artırmak amacıyla 
kullanılır. Bu amaçla radyofrekans (RF), shaver veya 
mekanik el aletleri kullanılabilir (şekil 1). 
Bu bölümde bu tip artroskopik uygulamalar 
özetlenecektir. 
 
Dokuların Tamiri: 
 Rotator manşet, ve labrum patolojilerinde 
doku iyileşmesini sağlamak amacıyla dokuların bir 
araya getirilmesi ve sabitlenmesi için artroskopik 
düğüm teknikleri kullanılır. Dokular ya birbirine 
dikilir; buna tendon-tendon, kapsül-kapsül ve 
labrum kapsül dikişlerini örnek verebiliriz, veya 
dokular kemiğe dikilir. Tendon ve labrum kemik 
yüzeyden ayrıldığı durumlarda, bu dokuların tekrar 
kemiğe tutturulması için yumuşak doku-kemik 
dikişleri uygulanır. Bu amaçla çeşitli kemik ankorlar 

üretilmiştir. Temel olarak üzerinde dokuyu 
yaklaştırmaya yarayan ip bulunan ve kemiğe 
değişik mekanizmalarla tutunan ankorlar 
kullanılmaktadır. 
 
Ankorlar: 
 İyi bir ankor; 
Sütürleri kemiğe tespit edebilmeli, 
Kemikten geri çıkmamalı, 
Kolay cerrahi tekniğe izin vermeli, 
Uzun dönemde sorun yaratmamalı, 
Biyouyumlu olmalı, 
Güçlü olmalı, erken rehabilitasyona izin vermeli, 
Kolay yerleştirilebilmelidir. 
 Ankorlar biyobozunur olup olmamalarına 
göre temel olarak iki kısımda incelenebilir. Ankorlar 
vida olanlar ve vida olmayanlar şeklinde de ikiye 
ayrılmaktadırlar (şekil 2). Genellikle metal ankorlar 
yivli veya kemik içerisine yerleştirildikten sonra 
kanatları açılan çiviler şeklinde olabilir. Ankorlar 
çapına, taşıdıkları ip sayısına, ip kalınlığına ve 
yerleştirme metoduna göre tercih edilebilirler. 
 Sayıları ve kullanım oranı giderek artan 
düğümsüz ankorlar dikiş uygulanma tekniğini 
kolaylaştırmaktadır (şekil 3). Ancak omuz 
artroskopisine temel tekniklerle başlamak 
gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle eğitimin ilk 
aşamasında temel dikiş uygulama yöntemleri 
öğrenilmelidir. Yeri geldikçe kitap içerisinde 
düğümsüz ankorlardan da bahsedilecektir. 
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Şekil 1: Donuk omuzda, rotator intervalin 
 shaver yardımı ile gevşetilmesi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 2: Titanyum yivli ve biyobozunur ankorların uygulanması. Özellikle 
glenoid gibi sert kemiklerde ankor özelliği ne olursa olsun uygulama 
öncesi ankor için pilot deliği açılmalıdır. 

 
 
 



 

Sütür Geçirme Tekniği: 
 Dokulara sütür uygulama, sütür ankorun 
kemiğe yerleştirilmesi ile başlar. Ankor kemiğe 
dokuyu çekme yönüne göre 45 derecelik açı ile 
yerleştirilmelidir. Bu açı “deadmans angle“ olarak 
bilinir ve ankorun gerilime bağlı olarak yerinden 
çıkmaya karşı maksimum direnmesini sağlar. Ankor 
yerine yerleştirildikten sonra ankorun ipleri tutan 
halkasının (eyelet) yönü ankora yaklaştırmak 
istediğimiz doku yönünde olmalıdır. Bunun için 
ankor uygulayıcı üzerindeki lazer çizgisi 
yaklaştırmak istediğimiz dokuya bakmalıdır.  
 Temel olarak iki portal kullanmak iplerin 
karışmaması için uygundur. Ankor yerleştirildikten 
sonra ipin bir bacağı diğer portale alınır. Bunun için 
çengel veya ip tutucu gibi el aletlerinin kullanılması 
uygundur. İplerin bir portalden diğerine geçirilişi 
sırasında ankorun boşalmaması (off-load) için 
dikkat edilmelidir. Bu durumla sık karşılaşırız ve 
kullandığımız ankorun boşa gitmesine neden olur. 
Bunun için almak istediğimiz ip bacağı çengel ile 
karşı portalden yakalandığında taşınacak uç serbest 
bırakılmalı, diğer ip bacağı ise asistan tarafından 
tutulmalıdır. İplerimizi kaybetmemek için kural 
olarak transfer edilmeyecek her ipin ucunda klemp 
olmalıdır. Genellikle yapılan hata, tutulan ipin 
gergin olmasına güvenilip, bu sırada karşı ipin 
hareket etmesi, bize doğru ipi tuttuğumuzu 
düşündürmesidir. En güvenilir, ankorun 
boşalmasından korunma yöntemi, ipin geçişinin 
izlenmesidir. İp karşı portale geçerken karşı bacak 
sabit olmalıdır, eğer karşı bacak hareketli ise 
ankorunuz boşalmak üzeredir (şekil 4). İp karşı 
portale alındıktan sonra ucuna klemp takılır.  
 İpin dokudan geçirilmesi için sütür 
geçiriciler kullanılır. Bu amaç için çeşitli el aletleri 
vardır. Burada temel aletlerden bahsetmeye 
çalışacağız ve spektrum sütür geçirici temel 
alınarak konu anlatılacaktır (şekil 5, şekil 6, şekil 7). 

Dokunun üstünden altına veya altından üstüne 
sütür geçiricinizi geçirebilirsiniz. Sütür geçiricinin 
karşısındaki portal sütür geçiriciyi kolay geçirmemiz 
için dokuda direnç oluşturmak amacıyla 
kullanılabilir. Bu amaçla doku tutucu veya prob 
kullanılarak rotator manşette direnç oluşturulur. 
Dokudan yaklaşık 1 cm sağlam kısım alınmalıdır. 
Son zamanlarda daha sık kullanmaya başladığımız 
rotator manşet yırtıklarının çift sıra tamirlerinde 1 
cm yerine, bu teknikte, tendonun kemiğe yapışma 
yeri (tendon ayak izi “footprint”) genişliğindeki 
dokudan medial ipimizi geçirmeliyiz. Geçirilecek ip 
genellikle örgülü olduğundan bir taşıyıcıya ihtiyaç 
duyulur. Bunun için özel üretilmiş bir taşıyıcı 
(shuttle) kullanılabileceği gibi basit bir prolen ip 
kendi üzerine attığımız bir düğüm yardımıyla 
taşıyıcı olarak kullanılabilir. Karşı portalden bir ip 
tutucu ile taşıyıcı yakalanır ve kanül içine alınır. 
Geçireceğiniz ip ankorunuza yakın olandır. 
Geçirilecek ip taşıyıcıya yerleştirilerek karşı portale 
alınır ve tercihe göre kayan veya kaymayan 
düğümlerden biri kullanılarak doku ankora 
yaklaştırılır. Düğümün atılacağı portal ankorun 
yerleştirildiği portal olmalıdır. Bu ipin doğru yönde 
kolay kaymasını, daha az direnç görmesini ve 
kopma riskini azaltmamızı sağlar. Düğüm atıldıktan 
sonra ipler bir ip kesici veya bir punch yardımıyla 
kesilir. Şekil 5’de ip geçirme tekniği ankorsuz, şekil 
6’de ise ankorlu olarak şematize edilmiştir. Şekil 
7’de ise bu teknik, cerrahi görüntüler ile 
özetlenmiştir. 
  
Kaynaklar: 
Gartsman G: Shoulder Artroscopy. WB Saunders 
Co, Philadelphia, 2003. 
Snyder ST: Shoulder Arthroscopy. 2nd Ed, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 
  

 



 

Şekil 3: Düğümsüz 
kilit sistemleri. Pushlock uygulanması. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 4: Off-load mekanizması  

 
 
  

 Yanlış ip 

Yanlış direnç 



 

 
 
 
Şekil 5: Bu şekilde sütür lasso benzeri bir sütür geçirici ile serbest bir ipin dokudan taşınması özetlenmiştir. Tüm işlemler 
iplerin karışmaması için kanüllerin içinden yapılmaktadır. (a) İp taşıyıcı uygun kalınlıkta ki (en az 1cm) dokudan geçirilir. Bu 
sırada karşı portalden bir prob yardımıyla geçişi kolaylaştırmak için dokuda direnç oluşturulur. (b,c) Taşıyıcı ip sütür lassonun 
kanülünden dokunun karşısına geçirilerek bir tutucu yardımıyla kanül 2’ye alınır. (d) Kanül 1 tarafında, taşıyıcı ipe düğüm 
atılarak geçireceğimiz ip araya alınarak sabitlenir. (e,f) Kanül 2 tarafından taşıyıcı ip çekilerek düğüm sırasında 
kullanacağımız ipi dokudan geçiririz. (g) Bir ip tutucu yardımıyla ipin dokudan geçen bacağı kanül 2’den kanül 1’e alınır. (h) 
Kanül 1’de düğüm atmak için ipin dokudan geçen (sabit bacak) ve hareketli bacağı hazır hale gelir. 

a b

f

dc

e

g h

Kanül 1

RM

İp tutucu

Taşıyıcı ip

Dokudan geçirilecek ip

Taşıyıcı ip (prolen)

Sabit bacak (post)

Hareketli bacak (loop)

Kanül 2

Sütür geçirici

Direnç

a b

f

dc

e

g h

Kanül 1

RM

İp tutucu

Taşıyıcı ip

Dokudan geçirilecek ip

Taşıyıcı ip (prolen)

Sabit bacak (post)

Hareketli bacak (loop)

Kanül 2

Sütür geçirici

Direnç



 

 
 
 
Şekil 6: Bu şekilde sütür lasso benzeri bir sütür geçirici ile tek ipli bir ankor üzerindeki ipin dokudan taşınması özetlenmiştir. 
Tüm işlemler iplerin karışmaması için kanüllerin içinden yapılmaktadır. (a) İp taşıyıcı uygun kalınlıkta ki (en az 1cm) dokudan 
geçirilir. Bu sırada karşı portalden bir prob yardımıyla geçişi kolaylaştırmak için dokuda direnç oluşturulur. (b,c) Taşıyıcı ip 
sütür lassonun kanülünden dokunun karşısına geçirilerek bir tutucu yardımıyla kanül 2’ye alınır. (d) Kanül 1 tarafında taşıyıcı 
ipe düğüm atılarak geçireceğimiz ip araya alınır. (e,f) Kanül 2 tarafından taşıyıcı ip çekilerek düğümde kullanacağımız ipi 
dokudan geçiririz. (g) Bir ip tutucu yardımıyla ipin dokudan geçen bacağı kanül 2’den kanül 1’e alınır. (h) Kanül 1’de düğüm 
atmak için ipin dokudan geçen (sabit bacak) ve hareketli bacağı hazır hale gelir. 
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Şekil 7: Sütür geçirme tekniği. Cerrahi sırasında özetlenmiştir. 
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Portaller       Dr. Ulunay Kanatlı 

 

 

 

 
Giriş: 
 Ekleme giriş açısı oldukça kritiktir. Bu 
özellikle ilk başlangıç portalimiz olan posterior 
portal için önemlidir. Bu nedenle anatomik 
noktalar doğru belirlenmelidir. Ekleme giriş öncesi 
belirlenecek anatomik noktalar şunlardır: 

i. Akromion (anterior / posterior / lateral 
kenarları belirlenir) 

ii. Klavikula 
iii. Spina skapula 
iv. Akromioklaviküler eklem 
v. Korakoid çıkıntı; akromioklaviküler 

eklemin yaklaşık 2-3cm inferiorundadır. 
Şekil 1’de anatomik noktaların belirlenmesi ve 
ameliyat öncesi çizim özetlenmiştir. Ameliyat 
öncesi bu temel anatomik yapıların çizilerek 
belirlenmesi önemlidir. Ameliyat sırasında 
ekstravaze sıvı nedeniyle omuz şişmekte ve 
anatomik belirleyici noktalar kaybolmaktadır. 
[video 2.1] 
 
Posterior Portal: 
 Omuz artroskopisinin başlangıç portalidir. 
Hem glenohumeral eklem hem de subakromial 
boşluğa giriş portalimiz posterior portaldir. İdeal 
portal yeri şezlong pozisyonunda akromionun 
posterolateral köşesinden 2cm inferior, lateral 
dekübit pozisyonunda ise akromionun 3cm inferior 
ve 1cm medialindedir, ancak bu tanım her hasta 
için geçerli değildir. Bu portal ameliyatın geleceği 
için önemli olduğundan doğru yere açılmalıdır. 
 
Metod:  Posterior da infraspinatus ile tres minör 
kasları arasındaki yumuşak nokta palpe edilerek 
belirlenir. Başparmak yumuşak noktaya 
yerleştirilerek ikinci parmak ile korakoid çıkıntı 
palpe edilerek yeri belirlenir (şekil 11.1). Bu 
noktanın 1cm lateraline ikinci parmağımız kaydırıp 
anterior eklem aralığını palpe ederiz, humerus başı 
anterior posterior yönünde iki parmağımızın 
arasında oynatılarak glenohumeral eklem aralığı 
anterior ve posterioru belirlenir. Başparmağımız 
posterior portali işaret parmağımız ise anterior 
portali belirlemektedir. Bu noktalar kalem ile 
işaretlenir. Cilt No 11 bistüri ile kesilerek trokar 
giriş yeri hazırlanır. Önceden eklemi sıvı ile 
şişirmeye veya kapsüle kadar bistüri ile kesmeye 
gerek yoktur. Künt uçlu trokar ile ilk olarak 

posterior portal girişi yapılır. Trokar ucu anterior 
portal için konulan işarete doğru yönlendirilmelidir. 
Posterior kapsül, hastadan hastaya değişen oranda, 
farklı direnç gösterir. Giriş sırasında aksilladan 
tutulur ve lateral traksiyon  abdüksiyon ve 
distraksiyon uygulanarak eklemin daha fazla 
açılması sağlanabilir. İdeal giriş yeri glenoidin orta 
ekvator bölgesidir. Giriş sırasında kemik direnci 
olursa bu humerus başı veya posterior glenoide 
aittir. Bu durumda anatomik noktalar tekrar 
kontrol edilmelidir. Aynı noktada ısrar edilirse 
kıkırdak hasarı oluşturulabilir. 
 Subakromial bölgeye geçiş aynı 
insizyondan olur. Trokar deltoid kasından çıkartılır 
ve cilt altında iken subakromial boşluğa doğru 
yönlendirilir. Subakromial bölgeye girildiğinde 
trokar ile aktomionun alt kısmı palpe ederek doğru 
bölgede olup olmadığımızı kontrol edebiliriz. 
Subakromial bursa aslında anterior bir yapıdır ve 
akromionun 2/3 ön kısmında yer alır. Posterior 
bursal sınıra “posterior perde” adı verilmektedir. 
Subakromial girişin ardından sıvı açılır ve bölge 
şişirilerek daha geniş bir alan izlenebilir. Sıklıkla, 
özellikle rotator manşet yırtığı olmayan hastalarda 
subakromial bölge ağsı bursal yapılar tarafından 
kapatılmıştır. Trokar ucu ve skop bursal dokuların 
içine gireceğinden görüntü alamayabiliriz. Trokar 
ucu sıyırır tarzda mediolateral ve süperiorinferior 
yönde oynatılarak önümüze gelen bursal dokular 
uzaklaştırılmaya çalışılır. Lateralden girilen bir 
spinal iğne ile lateral portal yeri belirlenir. Ardından 
uygulanan kanülün içerisinden, aspiratörü açık 
shaver ile bursal dokular temizlenir. Shaver’in 
çalışmasından kısa bir süre sonra subakromial 
anatomik yapılar ayırt edilmeye başlanır. İlk ayırt 
edilecek anatomik yapı akromiondur. Akromion 
bize klavuz olarak, korakoakromial ligamentin ve 
rotator manşetin belirlenmesine yardımcı olur. 
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Şekil 1:Temel portallerin belirlenmesi. [video 1] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Şekil 2: Posterior portal yumuşak nokta dediğimiz 
infraspinatus ile teresminör arasındadır. İnferior da 
aksiller sinir ile komşuluğu vardır. 

 

 

Anterior Portal (şekil 3): 
 Rotator intervale karşılık gelir. 
Subskapularis, biseps tendonu ve humerus başının 
yaptığı üçgen bölgesindedir (şekil 12.1). Bu bölgede 
yer alan anatomik yapılar; Süperior glenohumeral 
ligamenent (SGHL) ve Korakohumeral ligament 
(KHL), Biseps uzun başının medial stabilitesini 
korurlar. Supraspinatus ise posterior kısmını korur. 
Bu portal genellikle korakoid çıkıntının 1cm 
lateralindedir. Spinal iğne ile yeri belirlendikten 
sonra outside-in tekniği ile portal açılır ve kanül 
yerleştirilir. Bu bölgenin medialinde muskülokütan 
sinir yer alır. Sinir korakoid çıkıntının 1cm 
medialinde ve 3cm distalindedir (şekil 4). Portal, 
spinal iğne ile belirlendikten sonra, 11No bistüri ile 
cilt kesilerek uygun kanül yerleştirilir. İnstabilite 
cerrahisinde ikinci bir anterior portale ihtiyaç 
olduğundan, anterior portal, daha süperiordan ve 
medialden açılmaya çalışılmalıdır. 
 
 

 
 
 
Şekil 3: Anterior portalin spinal iğne ile belirlenmesi ve kanülün yerleştirilmesi. 

 
 
 
 
 



 

 

 
Şekil 4:Anterior portal ve anatomik komşulukları Deltoid içerisinden ve interval bölgesinden portal açılır. 

 
 Lateral Portal (şekil 5): 
 Subakromial boşluk portalidir. Aksiler 
sinire yakındır. Aksiler sinir akromion lateral 
kenarından ortalama 5cm distaldedir (şekil 6). 
Klaviküla ile spina skapulanın oluşturduğu çentikte 
yer alan akromioklaviküler eklemin posteriorundan 

klavikulaya paralel çizilen çizginin akromion lateral 
kenarının 2cm distalindedir. Spinal iğne ile yeri 
tespit edilerek istenilen bölgeye kolaylıkla ulaşılıp 
ulaşılamayacağı kontrol edilir.  
 

Şekil 5: Spinal iğne ile lateral portalin yerinin belirlenmesi ve daha önce PDS ile işaretlenmiş yırtığa ulaşımı kolay olan portal 
yerinin belirlenmesi. 

 
Aksesuar Anterior Portal (şekil 11.4): 
 Yapılacak prosedüre uygun portaller spinal 
iğne kullanılarak açılabilir. Bu portaller hem 
hastanın anatomisine hem de uygulanacak 
prosedüre spesifik olmalıdır. Portaller açılırken 
önemli olan nörovasküler anatomiye hakim 

olmaktır. Aksesuar anterior portal anterior portalin 
1 cm lateral ve süperiorundadır. Bankart 
onarımında sıklıkla kullandığımız ek portal, 
aksesuar anterior portaldir. 
 
 



 

 

Süperior Lateral Portal: 
 Akromionun hemen lateralindedir. 
Laurencin tarafından tanımlanmıştır. Anterior 
omuz prosedürleri için önemli bir portaldir. 
Özellikle artroskopik rotator manşet yırtıkları 
tamirinde kullanılmaktadır. 
 
 

Şekil 6: Lateral portal açılırken akromion sınırının 5cm 
distalie aksiller sinir açısından dikkat edilmelidir. 

 
 Neviaser Portali (şekil 7): 
 Posterior akromioklaviküler eklem ile 
spina skapula arasındaki çentiktedir. Artroskopik 
klavikula distal uç rezeksiyonu ve anterior 
supraspinatus tamiri için uygun bir portaldir. 
Supraskapular sinir ve arter bu portalin 3cm 
medialinden transvers seyreder. 
 

Şekil 7: Neviaser portali. 
 
 
Anterior İnferior veya Saat 5 Portali: 
 Özellikle glenohumeral eklem labral 
patolojilerinin tamirinde önemlidir. Davidson ve 
Tibone tarafından tanımlanmıştır. Anterior inferior 
labruma ulaşmayı kolaylaştırır. Muskulokütan sinir 

lateralden, aksiler sinir ise portalin 
süperolateralinden geçer. 
 
Anterolateral (SLAP) Portal: 
 Akromion anteriorunun 1cm 
lateralindedir. Supraspinatus tendonuna zarar 
verebilecek bir portaldir. İntervalin üst sınırından 
açılması tendonu korur. 
 
Posterior Portaller: 
 Bu portaller sütür ankor yereştirmek için 
yeterli uygun açı sağlayamayabilirler. 

 Wilmington Portali: Posterior süperior 
labral tamir için gerekli portaldir. 
Akromion posterolateral köşesinin 1cm 
laterali ve 1cm anteriorundadır. 

 Posterolateral veya Saat 7 Portali: 
Posterior labrum tamirinde plikasyon 
sütürü veya ankor için kullanılır. Standard 
posterior portalin 2cm inferiorundadır. 

 
 Omuz artroskopisinde kullanılmak üzere 
çeşitli portaller tanımlanmıştır. Özellikle konjoint 
tendonun lateralinde kalarak ve akromion 
seviyesinin 5cm ve altına inmeden cerrahi sırasında 
ihtiyaç oldukça spinal iğne ile belirlenen yerlerden 
ek portaller açılabilir. Cerrahi sırasında tanımlanan 
portallere kısıtlı kalınmamalıdır. 
 
 
Kaynaklar:  
Gartsman G: Shoulder Artroscopy. WB Saunders 
Co, Philadelphia, 2003. 
Snyder ST: Shoulder Arthroscopy. 2nd Ed, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 
  





 

Omuzun Artroskopik Anatomisi        
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Giriş: 
 Omuz artroskopisinde her hastalıkta 
olduğu gibi tanının doğru konulması ve buna 
yönelik işlemlerin yapılması oldukça önemlidir. 
Patolojilerin normal anatomiden ve anatomik 
varyasyonlardan ayırt edilmesi için bu yapıların iyi 
tanınması gerekmektedir. Bu nedenle doğru tanı 
için anatominin bilinmesi ve artroskopi sırasında bu 
yapıları tanımalıyız. Omuz artroskopisi sırasında 
anatomik yapılar basamaklar halinde tespit 
edilerek video kaydı ile dökümante edilmelidir. 
Video 3’de artroskopi sırasında görmemiz gereken 
anatomik yapılar, varyasyonlar ve patolojik yapıları 
bu yazı ile birlikte izleyebilirsiniz. 
 
Glenohumeral Eklem 
 Omuz ekleminin incelenmesi sırasında 
çeşitli basamaklar ve noktalar önerilmiştir. Bizim 
kullandığımız ve daha pratik bulduğumuz yöntem 
eklemi bölgelere ayırarak incelenmesidir. 
 Artroskopi sırasında glenohumeral eklem 
bölümleri ve içerdiği anatomik yapılar aşağıda 
özetlenmiştir; 

 Anteriorsüperior bölge (rotator interval) 
o Korakohumeral ligament 
o Süperior Glenohumeral Ligament 
o Biseps Tendonu 

 Süperior bölge 
o Süperior Labrum 
o Glenoid süperior artiküler yüzeyi 

 Posterior bölge: 
o Posterior Labrum 
o İnferior Glenohumeal ligamentin 

posterior bandı 
o Posterior glenoid eklem yüzü 

 İnferior bölge 
o Aksiller poş 

 Anterior bölge 
o Subskapularis tendonu ve 

humerusa insersiyonu 
o Orta glenohumeral ligament 
o Anterior labrum 

o Anterior glenoid eklem yüzeyi 
o İnferior glenohumeral ligamentin 

anterior bandı 

 Humerus 
o Rotator manşet yapışma yeri 
o Çıplak bölge 
o Humerus eklem yüzü 

 
 Omuz artroskopisinde giriş portalimiz 
posterior portaldir. Genellikle lateral dekübit 
pozisyonunda portal yeri akromion posterolateral 
köşesinin 2cm inferior 1 cm medialindedir. Trokar 
yardımıyla sırasıyla cilt, cilt altı, deltoid kası, teres 
minör ile infraspinatus intervali ve kapsül geçilir. Bu 
bölgenin komşuluğunda kuadrangüler ve triangüler 
boşluk vardır. 

Eklem içerisinde ilk görülecek şey 
süperiorda biseps, lateralde humerus başı ve 
inferior da subskapularisin oluşturduğu üçgendir 
(şekil 1). Bu üçgeni oluşturmak, eklem içinde 
yapacağımız ilk iş olmalıdır. Üçgen ekleme oryante 
olmamızı sağlayarak bundan sonraki anatomik 
yapıları daha kolay tanımamıza olanak verir. Üçgen 
bölgesi rotator intervale karşılık gelir. Bu bölgedeki 
yapılar, subskapularis kasının üst intraartiküler 
tendinöz kısmı, orta glenohumeral ligament, 
süperior glenohumeral ligament ve subskapular 
resesdir  

Posterior portal açılırken ve portali 
kullanırken komşu nörovasküler yapılara dikkat 
edilmelidir. Nörovasküler yapılar, kadrangüler 
boşluk, triangler boşluk ve triangüler aralıkta yer 
almaktadır. Kuadrangüler boşluk teres major, teres 
minör, triseps uzun baş ve humerus cismi 
tarafından oluşturulur. İçinden Aksiller sinir ve 
posterior humeral sirkümfleks arter geçer. 
Triangüler boşlukta skapular sirkümfleks damarlar 
bulunur. Trangüler aralıktan ise radial sinir geçer.  
 Rotator intervalden açılan ikinci portal ise 
genellikle korakoidin 1cm lateralindedir. Portal 
önce bir spinal iğne yardımıyla belirlenerek 
açılmalıdır. 
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Şekil 1: Oryantasyonun sağlanmasında üçgenin 
oluşturulması oldukça önemlidir. B; biseps tendonu, SS, 
Subskapularis tendonu, L; süperior labrum veya glenoid 
süperior kenarı, HH; humerus başı.  
                                                           

 
Süperior Bölge: Süperior bölge anterior süperior ve 
süperior olarak iki kısımda incelenebilir. Burada 
göreceğimiz yapılar süperior labrum ve biseps 
tendonudur. Oriyantasyon amacıyla ekleme ilk 
girildiğinde biseps tendonu belirlenmelidir. Bundan 
sonra ilk belirlenecek bölge rotator interval bölgesi 
olmalıdır. Rotator interval yukarıda da bahsedildiği 
gibi, üstte biseps tendonu, inferiorda subskapularis 
ve lateralde humerus başının oluşturduğu üçgen 
bölgedir (şekil 1). 
 Bazı hastalarda dejeneratif zeminde veya 
travma sonrası spontan biseps tendonu rüptürü 
olabilir ve ekleme girildiğinde biseps tendonu 
görülemeyebilir. Bu durumda üçgenin alt kenarını 
oluşturan subskapularis tendonu oryantasyon için 
klavuz olarak kullanılabilir. 
 
Anterior süperior bölge: 

 Biseps uzun başı tendonu: Biseps tendonu 
supraglenoid tüberküle, anterior labruma 
ve/veya anteriorsüperior veya 
posteriorsüperior labruma tutunur (şekil 
2). Biseps tendonu sinovit, dejenerasyon 
ve yırtık açısından değerlendirilmelidir 
(şekil 3). Bazen biseps tendonunun geniş 
olarak kapsüle tutunduğu izlenebilir veya 
kapsülün farklı şekillerde biseps uzun 
başını sardığı izlenebilir. Biseps uzun başı 
birçok varyasyon gösterebilir, bunların bir 

kısmı biseps origo farklılıkları, yokluğu ve 
kapsüler yapışıklıklarıdır (şekil 3). Biseps 
uzun başı tendonuna ait hamak 
varyasyonları ise şekil 4’de sıralanmıştır. 
Sinovit kısmı bisipital oluk içerisinde 
gizlenmiş olabileceğinden bir probe 
yardımıyla tendon, eklem içine çekilerek 
oluk kısmındaki sinovit varlığı görülebilir 
(şekil 5). Biseps tendonunun oluk 
içerisindeki stabilitesi supraspinatus, 
subskapularis yapışma yerlerinin 
oluşturduğu askı tarafından sağlanır. Bu 
yapıya süperior glenohumeral ligament ve 
korakohumeral ligamentler de tutunur. Bu 
yapı bir pulley gibi davrarak biseps 
tendonu stabilitesini sağlar. 
Korakohumeral ligament askının temel 
olarak posterioruna tutunur (şekil 6). 
Anterior askı stabilite için oldukça 
önemlidir. Supraspinatus tendon 
yırtıklarında biseps tendonu posterior 
stabilitesini yitirebilir. Bu bölgede Bisepse 
ait görebileceğimiz patolojiler; sinovit, 
dejenerasyon (delaminasyon) ve parsiyel 
yırtık veya total yırtıktır. Biseps pulley 
sisteminin zarar görmesi karşımıza disloke 
veya instabil biseps olarak çıkabilir.  Biseps 
instabilitesi de bu sırada karşımıza çıkabilir 
(şekil 7). 



 

  
Şekil 2: Biseps uzun başının glenoid süperioruna tutunması. Biseps tendonu lateral kısmının eklem içindeki seyri ve bisipital 
oluktan çıkışı izlenmektedir. Oluk çıkışında anterior ve posterior puley tarafından stabilize edilmektedir. Kısaltmalar; PBP; 
posterior biseps puley, ABP; anterior biseps puley, BUB; biseps uzun başı. 
 

 

 

 
Şekil 3: Biseps yokluğu ve biseps kapsül varyasyonları izlenmektedir. Kapsül varyasyonları arasında tam kapsüler yapışma, 
lateral ve medial yapışıklık, anterior kapsüler tutunma görülen varyasyonlar arasındadır. Ayrıca biseps tendonu split origo 

şeklinde de izlenebilmektedir. 



 

 
Şekil 4: Biseps hamak varyasyonları. Lateral kısa hamak, lateral pulley tarzı tutunma, medial kısa hamak medial pulley tarzı 
tutunma izlenmektedir. 

 

 
Şekil 5: Biseps uzun başının (BUB) eklem içine çekilmesi oluk içindeki kısmının sinovitini ortaya çıkartmamızı sağlar. 

 

 Korakohumeral ligament (KHL): Biseps’in 
üzerinde yer alır. Korakoid bazisinden 
başlar, bisepsi saran fibrilleri vardır ve 
subskapularis tendon insersiyosuna 
tutunur. KHL fibrilleri bir miktar 
supraspinatus tendonuna da karışır (Şekil 
8). 

 Süperior Glenohumeral Ligament: 
Supraglenoid tüberkülden orijin alır. 
Glenoid anteriorundan başlayarak 

tüberkülüm minüsün hemen 
proksimalinde fovea kapitise tutunur. 
Bisipital oluğun tabanı gibidir. Rotator 
intervalin içinde yer alır (şekil 8). Anterior 
translasyona, addüksiyona ve eksternal 
rotasyon kuvvetlerine karşı direnç 
gösterir. Ayrıca inferior translasyonu da 
önler (inferior instabilitede interval 
yetmezliği sulkus bulgusu olarak görülür). 

 



  

  
Şekil 6: Biseps anterior ve posterior pulley sistemi görülmektedir. 
 

 
Şekil 7: Anterior pulley yetmezliğine bağlı biseps anterior dislokasyonu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Şekil 8: Rotator interval ve rotator intervali oluşturan anatomik yapılar. Korakohumeral ligament biseps uzun başının 
önünde ve üstünde izlenir. Süperior glenohumeral ligament, interval bölgesinde biseps uzun başının hemen altında yer 
alarak subskapularis ile birlikte, küçük tüberküle tutunur. 

 
 
 Süperior bölge: 

 Süperior Labrum: 
Birçok varyasyon gösterir (şekil 9).  

Bunlar; 
o Sublabral foramen; %60 oranında 

izlenir. Sublabral foramenlerin 
%10'u delik şeklindedir. Deliğin 
varlığında, subskapuler reses ile 
anteriorsüperior labrum ilişkilidir. 

o Labrumun olmaması, 
Kord şeklinde orta glenohumeral 

ligamentin varlığında süperior labrumun olmaması. 
Buffort kompleksi olarak adlandırılır. Buffort 
kompleksi varlığında, SLAP lezyonları daha sık 
karşımıza çıkabileceğinden bu kompleksin fark 
edilmesi önemlidir. 

o Meniskoid labrum; bazen 
süperior labrumun glenoide 
tutunmayan serbest kısmı geniş 
olup menisküs görünümünde 
olabilir. 

Bu bölgenin patolojik görüntüsü olarak 
karşımıza SLAP lezyonları çıkmaktadır. Bu 
lezyonlar karşımıza temel olarak dört tip olarak 
çıkar (şekil 10). 

 Glenoid süperior artiküler yüzeyi: 
Dejenerasyon, kıkırdak kaybı açısından 
değerlendirilir. Santral kısma göre kalındır. 
Santral glenoid kıkırdağı bazen o kadar 
ince olabilir ki kıkırdak defekti olarak 
izlenebilir (şekil 11). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Şekil 9: Anterior süperior labrum ve varyasyonları. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Şekil 10: SLAP (Süperior Labrum Anterior Posterior) lezyonları temel olarak karşımıza dört şekilde çıkmaktadır. Tip 1; 
dejenerasyon. Tip 2; biseps ankoru ile birlikte glenoidden ayrılma. Tip 3; özellikle meniskoid zeminde labrumda kova sapı 
şeklinde ayrılma. Tip 4; labral yırtık biseps tendonunun içine ilerler. 

 
 
 
 
 
 



 
Şekil 10: Glenoid eklem yüzü. Eklem yüzü ortasında kıkırdak incelmektedir ve bu tamamen normal bir bulgudur.  
 
 Posterior bölge (Şekil 11): 

 Posterior Labrum: Özellikle çok yönlü 
instabilitelerde görüntülenip plikasyona 
hazırlanmalıdır. Skop posterior portalden 
anterior portale getirilerek posterior 
yapılar izlenir. 

 İnferior Glenohumeal ligamentin posterior 
bandı: 90 derece abdüksiyon ve eksternal 
rotasyonda humerus başının inferiora 

translasyonunu önler. 

 Posterior glenoid eklem yüzü; 
Dejenerasyon açısından değerlendirilir. 

 İnferior bölge 

 Aksiller poş (şekil 12): İncedir ve hemen 
altında aksiller sinir yer alır. Eklem 
farelerinin gizlendiği yer olabilir. Ayrıca 
sinovial hipertrofi, sinovit bulguları da bu 
bölgede izlenir. 

 

  

 

Şekil 11: Posterior labrum posterior, posterior 
süperior ve posterior inferior kısımları 
görülmektedir. 



 

 
Şekil 12:Aksiller poş, özellikle eklem farelerinin bulunduğu ve dejeneratif artritin izlendiği bölgedir.  

 
Anterior bölge: 

 Subskapularis tendonu ve humerusa 
insersiyonu: Subskapularis tendonunun 
%30'u eklem içinden izlenebilir. Rotator 
intervalin alt sınırını oluşturur (şekil 13). 
Özellikle humerus yapışma yerinin 
izlenmesi zordur, ancak yırıklarının 
değerlendirilmesi açısından oldukça 
önemlidir (şekil 13). Subskapular resses; 
eklem farelerinin saklanabileceği yer 
olabilir (şekil13). 

 Orta glenohumeral ligament: 
Subskapularisi 60 derece açı ile çaprazlar. 
Medial ve süperior glenoid kenardan 
supraglenoid tüberkülden başlayarak 
tüberositas minör medialine, anatomik 
boyun kısmına tutunur. Oldukça fazla 
varyasyonu vardır (şekil 14). Hiç 
olmayabileceği gibi kord şeklinde de 
olabilir. OGHL eksternal rotasyonda gerilir 
ve iç rotasyonda gevşer. 45 Derece 
abdüksiyon’da ise anterior translasyona 
direnir. 

 Anterior labrum: Yuvarlak görünümdedir 

ve glenoide tutunur (şekil 15). Ekvator 
seviyesinin altında glenoidten ayrılmışsa 
patolojiktir. Bankart lezyonu açısından 
değerlendirilmelidir (şekil 15). 

 Anterior glenoid eklem yüzeyi: 
Dejenerasyon açısından 
değerlendirilmelidir. 

 İnferior glenohumeral ligamentin anterior 
bandı (şekil 16); 20-30 Derece 
abdüksiyonda traksiyon ile daha kolay 
izlenir. 90 Derece abdüksiyon ve dış 
rotasyonda humerus başının anterior 
translasyonunu önler, ayrıca inferior 
translasyona da direnir. Glenoidten 
anatomik boyna doğru uzanır. Anterior 
bandın humeral tutunması en iyi anterior 
portalden izlenir. HAGL lezyonlarının 
görülmesinde önemlidir. 

 
 
 
 
 

 



 

 
Şekil 13: Rotator intervalin inferior sınırını subskapularis tendonu oluşturur. Tendonun ön kısmında subskapular reses vardır 
ve bu subkorakoid bursaya açılır. Subkorakoid bursa eklem fareleri için saklanma alanıdır. Subskapularis eklem içi 
tendonunda farklı varyasyonlar görülebilir. Bazen serbest tendon olarak da görülebilir. 

 

 

 
Şekil 14: Orta glenohumeral ligament ve varyasyonları.  
 



 

 
Şekil 15: Anterior labrum. 

 

  
Şekil 16: İnferior glenohumeral ligamant anterior bandı.

 Humerus: 

 Çıplak bölge; Posterior humerusta fetal 
hayatan kalma damar girişlerinden oluşan 
çıplak alan (bare area) izlenebilir (şekil 17). 
Burada eski vasküler kanallar yer 
almaktadır. Çıplak alan infraspinatus 
tendon tutunma yeri ile uyumludur. 
İnfraspinatus ayak izini (footprint) 
belirlemek için önemli bir anatomik 
noktadır. 

 Rotator manşet yapışma yeri (şekil 18): 

Supraspinatus ve infraspinatus tutunma 
yerleri kolaylıkla izlenebilir. Eklem içi 
rotator manşet yırtıklarını izleyebiliriz 
(şekil 19). Rotator kablo yine bu bölgede 
izlenebilir (şekil 19). Rotator kablo 
supraspinatus ve infraspinatus 
arasındadır. 

 Humerus eklem yüzü: Ostekondral lezyon 
ve dejenerasyon açısından değerlendirilir. 

 

 

  
  

Şekil 17: Çıplak bölge ve 
Hill-Sachs lezyonu. Çıplak 
bölge ile Hill-Sachs’ı 
sıklıkla bir kıkırdak 
adacığı ayırır. 



 
Şekil 18: Supraspinatus ve önündeki kapsül, hemen kıkırdak kenarına tutunur. 

 
 

 
Şekil 19: İnfraspinatus ise çıplak bölge seviyesinde tututnur burada kapsül incedir. Korakohumeral ligamentin subskapularis 
ve infraspinatus arasındaki uzanımı rotator kabloyu oluşturur. Rotator kablo ile tüberkulüm majus arası ise rotator kresent 
olarak bilinir. 
 Subakromial Bölge: 
 Posterior portalden subakromial boşluğa 
girilir. Glenohumeral artroskopi tamamlandıktan 
sonra kanül eklemden ve deltoid kasından 
çıkartılarak cilt altından subakromial bölgeye doğru 
yönlendirilerek deltoid kası penetre edilir ve 
subakromial bursaya girilir. Unutmamamız gereken 
şey subakromial bursanın akromionun 2/3 ön 
tarafında yer aldığıdır. Boşluğa ilk girildiğinde 
özellikle rotator manşet yırtığı olmayan hastalarda 
ve gençlerde ağsı yapılar dışında bir şey 
göremeyebiliriz (şekil 20). [Video 3] 
 Lateral portalin yeri spinal iğne ile 
belirlenerek kanül yerleştirilir ve bir shaver ile 
bursal yapılar debride edilir. Shaver'in ucu yukarıya 
yani akromiona yönlendirilmeli ve gövdesinin 
bursanın ortasında yer almasına dikkat edilmelidir. 
Bu rotator manşetin hasar görmesini önler. 

Debridman sonrası ilk görülecek yapı akromiondur 
ve bu bizim subakromial bölgedeki kılavuz 
anatomik yapımızdır (şekil 21). Subakromial 
bölgede izlenecek yapılar; 

 Akromion; İlk izlenecek yapıdır. Alt 
kısmında yer alan korakoakromial 
ligamentin dejenerasyon miktarı 
değerlendirilmelidir (şekil 21). 
Subakromial bölgeyi daraltıp daraltmadığı 
izlenebilir (şekil 22). 

 Korakoakromial ligament (şekil 22); 
Lateral kısmı dejenerasyon açısından 
değerlendirilmelidir. Korakoakromial 
ligament takip edilerek korakoid çıkıntıya 
ulaşılır. 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

Şekil 21: Akromion ve korakoakromial 
ligament (KAL) görülmekte. Akromion 
altındaki KAL dejenere olabilir. Bunun bir 
sıkışma göstergesi olduğunu kabul eden 

cerrahlar vardır. 

Şekil 20: Subakromial bölgeye ilk girdiğinizde 
özellikle tam kat rotator manşet yırtığı 
olmayan hastalarda, ağsı bursa dışında 
hiçbirşey göremeyebilirsiniz (a). Lateral 
portal açıldıktan sonra bir shaver ile bursal 
yapı debride edilerek subakromial boşluğun 
görünür hale gelmesi sağlanır (b). 
Oryantasyon açısından ilk göreceğimiz 
anatomik yapı akromiondur (c). 



 
Şekil 22: Subakromial boşluğu daraltan tip üç akromion izlenmekte, Akromion altından korakoide doğru uzanan 
korakoakromial ligament izlenmektedir. 
 

 Rotator manşet; Bütünlüğü, 
dejenerasyonu, yırtık varlığı ve yırtığın 
şekli açısından değerlendirilmelidir (şekil 
23). 

 Akromioklaviküler eklem; Akromioplasti 
sonrası medial akromionun alınması ile 
birlikte daha kolay izlenir. Eklemin 
görülmesi için inferior eklem kapsülünün 
açılması gerekir (şekil 24). Bu eğer 
akromioklaviküler ekleme yönelik bir 
girişim yapılmayacaksa instabiliteye neden 
olmamak için kapsülün açılması gerekli 
değildir. 

 Os akromiale; Pre veya mezo akromion 
sıklıkla karşımıza çıkar. Akromion 
artroskopi sırasında probe ile palpe 
edildiğinde hareketli ise os akromiale 
varlığından şüphelenilmelidir. Aksiller 
omuz grafisinde os akromiale kolaylıkla 
fark edilir. 

 Subakromial plika: Özellikle omuz sıkışma 
sendromunda subakromial plika varlığı 
araştırılmalı ve eksize edilmelidir (şekil 
25). 

 

 

Şekil 23: Rotator manşet. Hafif fibrilasyondan 
(a,b) tam kat yırtığa (c) kadar değişen 
patolojilerde karşımıza çıkabilir. 

 



 
 
Şekil 24: Akromioklaviküler eklem. Eklem akromioplasti sonrası daha kolay görüntülenir

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 25: Subakromial plika. Varlığında omuz sıkışma sendromunda ağrının nedeni olabileceği vurgulanmaktadır. 

 
 
Kaynaklar: 
Gartsman G: Shoulder Artroscopy. WB Saunders 
Co, Philadelphia, 2003. 
Miller MD, Cole BJ: Textbook of Arthroscopy. 
Elsevier, 2004. 
Snyder ST: Shoulder Arthroscopy. 2nd Ed, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 

 



 

 

Düğüm Teknikleri     
Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Hakan Dur 

 
 
 
 
 
Giriş: 
 Düğümde amaç, biyolojik tamir ve 
iyileşme olana kadar dokuları bir arada 
tutabilmektir. Uygulanan düğümün boyutu küçük 
olmalı eklem içinde veya subakromial bölgede 
sıkışma yapmamalıdır. Bir düğümün iki bacağı 
vardır (şekil 1). Bunlardan biri yaklaştıracağımız 
dokunun üzerinde olan sabit bacaktır (post limb). 
Ankor üzerinde olan diğer uç ise hareketli bacaktır 
(loop limb). 
 
Sütür Materyali: 
 Kullanılan iki çeşit sütür materyali vardır. 
Bunlar; 
 
Erimeyen Örgülü İpler: 
 En sık tercih edilen sütürlerdir. Örgülü 
ipler örgüsüz iplere göre daha fazla sürtünme 
katsayısına sahiptirler ve dokudan tek başlarına 
kolay geçmezler. Taşıyıcı ipe gereksinim duyarlar. 
Erimeyen iplere temel olarak Ethibond örnek 
gösterilebilir. Son yıllarda orthocord, fiberwire gibi 
ürünler piyasaya çıkmıştır ve bu ürünler 
Ethibond’dan daha kuvvetlidirler. Artroskopik 
tamirler sırasında 2 no’lu örgülü ipler daha fazla 
tercih edilmektedir. 
 
Eriyebilen Monoflaman İpler: 
 Eriyebilen iplere örnek olarak PDS II temel 
olarak verilebilir. Bu ipler monoflamandırlar ve 
dokudan kolay kayarlar. Dokudan direkt olarak 
taşınabilirler. Düğüm atma sırasında bu ipler daha 
kolay kaymaktadırlar, ancak bu iplerle atılan 
düğümler daha kolay çözülebilirler. 
 Klinik uygulamada sık kullanılan sütür 
materyallerinin yüklenmeye karşı dayanıklılık 

karşılaştırılması şekil2’ de gösterilmiştir. 
 
Düğümler: 
 İki tip düğüm vardır: 
Kayan düğümler: Kayan düğümler eklem dışında 
düğümün hazırlandıktan sonra sabit bacak (post) 
çekilerek düğümün eklem içerisine gönderilmesi 
tekniğidir. Kayan düğümler kendi içlerinde iki kısma 
ayrılır. 
 
Kayan kilitlenmeyen düğümler: Birçok düğüm 
tekniği tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları; Duncan 
(Hangman), Lafosse, Tennessee’dir. 
Kayan kilitlenen düğümler: Daha sık kullanılmaya 
başlanmıştır. Bunlardan bazıları; Snyder slider, 
Weston, SMC (Samsung Medical Center), Field’dir. 
 Kayan düğümler dokuya tamamen 
yerleştirildikten sonra üzerine atılan güvenlik 
düğümleriyle (standart cerrahi düğüm veya sabit 
bacak üzerine üçlü düz-ters ilmek) dayanıklılık 
arttırılır ve gevşeme riski azaltılır. 
 
Kaymayan düğümler: Bu düğümlerde ilmek tek tek 
hazırlanarak eklem içerisine düğüm ittirici 
yardımıyla gönderilir. Doku içinden ip 
kaymadığından dokuya daha az zarar vereceği 
düşünüldüğünden bazı cerrahlar kaymayan 
düğümleri tercih etmektedirler. Ancak bu 
düğümleri atarken düğümün gevşeme riski vardır. 
Yumuşak doku veya fiksasyon materyaline bağlı 
olarak iplerin kaymadığı durumda da kaymayan 
düğümler tercih edilebilir. En sık kullanılan 
kaymayan düğüm Revo’dur. 
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Şekil 2: Artroskopi sırasında sabit (post) ve hareketli (loop) bacaklar belirlenir. Dokudan geçen bacak sabit bacaktır ve 
düğüm bunun üzerinden atılır.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Şekil 1:  Sütür materyallerinin yüklenmeye karşı (Newton) - dayanıklılık karşılaştırılması 
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Şekil 3: Duncan düğüm tekniği; hareketli bacağın (loop), sabit ve hareketli bacak üzerinde üç kez döndürülmesinden sonra 
en baştaki halka içerisinden geçirilmesiyle düğüm atılır. 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
Şekil 4: Tenessee düğüm tekniği; hareketli bacağın; sabit ve hareketli bacak üzerinde 2 kez döndürülmesinden sonra en uçta 
oluşan üçgenin altıdan ve içinden geçirilmesiyle düğüm atılır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Şekil 5: SMC düğüm tekniği; Sabit bacak belirlendikten sonra hareketli bacak parmak etrafında dolandırılır. Ardından 
sırasıyla hareketli bacak, sabit bacağın üstünden, sonra kendi altından, ardından sabit bacağın önce üst, sonra altından 
geçirilir. Daha sonra proksimalde oluşan üçgen üstünden hareketli bacak geçirilerek düğüm gevşek bir şekilde her iki bacak 
çekilerek toplanır. Bu aşamadan sonra düğüm kaydırmaya hazırdır. Hareketli bacak serbest bırakılarak sabit bacak çekilir, bu 
düğümün dokuya ulaşmasını sağlar. Bu aşamada düğüm ittirici de kullanılabilir. İstenilen sıkılığa ulaşıldığında ise düğüm, 
ittirici ile sabit bacak sabitlenerek hareketli bacak çekilir ve kilitlenme  geçekleştirilir. Düğüm bu aşamadan sonra açılmaz. 
Ancak güvenliğini artırmak için düğümün üzerine bir veya iki basit düğüm eklenebilir. 

 
 
 



 

 

 

 
Şekil 6: Weston düğüm tekniği; hareketli bacak sabit bacağın altından geçirildikten sonra, her iki bacak arasından geçirilir. 
Kendi altından ve her iki bacak arasından geçirildikten sonra post üzerinden geçirilir. Son olarak en başta oluşan üçgen 
içerisinden geçirilir ve sabit bacak çekilerek düğüm atılır. 
 

 



 

 
 
Şekil 7: Revo düğüm tekniği, 5 adet basit ilmekten oluşur. Her ilmek tek tek düğüm ittirici yardımıyla eklem içerisine 
gönderilerek istenilen doku yaklaştırılır. İlk iki ilmek sabit bacağın (post) üstünden, hareketli bacağın (loop) basit düğüm 
şeklinde alınmasıyla uygulanır. Üçüncü ilmekte ise hareketli bacak sabit bacağın altından geçirilir. Son iki ilmekte ise 
hareketli bacak tekrar sabit bacağın üstünden geçirilir. Alttan geçirerek attığımız üçüncü ilmek düğümü kilitler ve dokudan 
düğümün sıyrılmasını önler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Duncan ve Tenessee düğümleri: 
Klinik uygulamada sıklıkla kullanılan kayan 

kilitlenmeyen düğümlerdir (Şekil 3 ve 4). 
Biyomekanik olarak benzer dayanıklılık özellikleri 
gösterir. Dokuya atıldıktan sonra mutlaka güvenlik 
düğümü ile güçlendirmek gerekir. Aksi halde 
gevşeme oranları yüksektir.   
SMC düğümü: 
 Kayan kilitlenen düğümdür. Düşük profilli 
olduğundan özellikle labrum tamirinde güvenle 
kullanılabilir. Düğüm tekniği şekil 5’de 
özetlenmiştir. 
Weston düğümü: 
 Kayan kilitlenen düğümdür. SMC ile 
kıyaslandığında yüklenmeye karşı biyomekanik 
olarak daha fazla dayanıklılık gösterir. Düğüm 
tekniği şekil 6’da gösterilmiştir.  
Revo Düğümü: 
 En sık kullanılan kaymayan düğümdür. Beş 
adet ilmek kullanılır. Sabit (post) bacak 
değiştirilerek düğümlerin kilitlenmesi kaymayan 
düğümlerde kullanılan bir tekniktir. Revo tekniği 
şekil 7’de özetlenmiştir. 
 
 
Düğüm Yetmezliği: 
 Düğüm yetmezliği dört şekilde gerçekleşir. 

 Düğümün gevşeyip açılması. 

 Sütürün kopması. 

 Doku yetmezliği. 

 Sütür ankorun kemikten çıkması. 
 
İyi Bir Düğüm İçin Gerekli Koşullar: 
Düğüm iyi bir görüntü altında atılmalıdır. 

İp bacaklarının dokuya kadar birbirlerini 
çaprazlamamaları gerekmektedir. 
İki bacak arasına yumuşak doku interpozisyonunun 
olmamasıdır. 
Doku yeteri kadar yaklaştırıldıktan sonra düğümün 
kilitlenmesidir.  
En iyi bildiğimiz ve kolay uyguladığımız düğüm 
tekniğini seçmeliyiz. 
Düğüm atılırken her basamağı sürekli kontrol 
etmeliyiz yoksa ankorumuz ve sütür geçirmek için 
harcadığımız emek tümüyle boşa gider. 
 
Kaynaklar:  
Gartsman G: Shoulder Arthroscopy. WB Saunders 
Co, Philadelphia, 2003. 
 
Snyder ST: Shoulder Arthroscopy. 2nd Ed, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2002. 
 
Ilahi OA, Younas SA, Alexander J, Noble PC. Cyclic 
testing of arthroscopic knot security. Arthroscopy 
2004;20:62-68 
 
Wüst DM, Meyer DC, Fayre P, Gerber C.Mechanical 
and Handling Properties of Braided Polyblend 
Polyethylene Sutures in Comparison to Braided 
Polyester and Monofilament Polydixanone Sutures. 
Arthroscopy 2006;22:1146-53 
 
Sean MH, Montri DW, Johnathan WH. 
Biomechanical Characteristics of 10 Arthroscopic 
Knots. Arthroscopy 2006:22:827-832 

  

 



 

Pozisyonlar 
Dr. Ulunay Kanatlı 

 

 

 
Giriş: 

Temel olarak iki pozisyon vardır. Genellikle 
subakromial işlemler için şezlong, instabilite için 
lateral dekübit pozisyon önerilmektedir. Bu 
pozisyonların birbirine göre avantaj ve 
dezavantajları vardır. Ameliyat lokal (interskalen 
blok) veya genel anestezi altında yapılır. Pozisyon 
seçerken kendi deneyimimize ve alışık olduğumuz 
pozisyonu tercih etmemiz gerekmektedir. 
 
Şezlong Pozisyonu: 

Birçok cerrah tarafından tercih edilen 
pozisyondur. Bunun nedeni kolaylıkla açık 
cerrahiye geçmeye izin vermesidir. Özel bir masa 
ve pozisyon sağlayıcı ekipman gerektirir. İşlem 
yapılacak omuz masanın kenarında kalacak şekilde 
yerleştirilir. Skapula medialine bir havlu 
yerleştirilerek skapula sabitlenmelidir. Hasta 80 
derece fleksiyonda oturtularak akromion yere 
paralel hale getirilir. Bu oryantasyonu kolaylaştırır. 
Dezavantajları arasında en önemlisi özellikle yaşlı 
hastalarda serebral iskemi riski olmasıdır. Bu 
nedenle özellikle hipotansif anestezi verilirken 
serebral iskemi açısından dikkatli olunmalıdır. 
 
Lateral Dekübit Pozisyonu (şekil 1): 

Şezlong pozisyonu kullanan cerrahlar 
tarafından bile özellikle instabilite ameliyatlarında 
kullanılması önerilmektedir. İnterskalen blok veya 
genel anestezi altında hasta yan olarak yatırılarak 
yanlardan böbrek destekler veya torbalarla 
desteklenir. Hastanın gövdesi 25-30 derece 
posteriora yönlendirilir. Bu glenohumeral eklemi 

yere paralel hale getirir. Ayrıca eklem aralığı daha 
kolay açılır. Lateral traksiyon için omuz 
sabitleyiciler kullanılmalıdır. Bu amaçla Acufex 
Shoulder Holder gibi traksiyon cihazları 
kullanılabilir. Glenohumeral eklem ve subakromial 
boşluk girişi için 45 derece abdüksiyon ve 15 
derece öne fleksiyon yeterli olmaktadır. 
Subakromial bölge bursoskopisi içinse 20-25 
derece abdüksiyon yeterlidir. Traksiyon optimal 
uygulanmalı (4kg), böylece kapsüler ligamentler 
gergin olmamalıdır. Dokuz kilogram ve üzerinde 
uygulanan traksiyon nöropraksiye neden olabilir. 
Eklemin daha rahat gösterilmesi özellikle instabilite 
ameliyatında inferior labrum bölgesine ulaşabilmek 
için aksiller bölge hemen distalinden lateral 
traksiyon eklenebilir. Kendi deneyimimiz daha çok 
lateral dekübit pozisyonunda olduğundan hastanın 
hazırlanması ve pozisyon verilmesi işlemleri bu 
pozisyon için anlatılmıştır (şekil 1). 

Yöntemin serebral iskemiden koruma ve 
uygun traksiyon yapabilmek gibi avantajlarının 
yanında açık cerrahiye geçmek gereksinimi 
olduğunda tekrar pozisyonlama ihtiyacı 
dezavantajıdır. Ayrıca kola cerrahi sırasında çeşitli 
pozisyonlar vermeye de yeteri kadar izin 
vermeyebilen bir yöntemdir.  
 
Kaynaklar:  
Gartsman G: Shoulder Artroscopy. WB Saunders 
Co, Philadelphia, 2003. 
Snyder ST: Shoulder Arthroscopy. 2nd Ed, 
Lippincott Williams & Wilkins, 2002 
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Şekil 1: Lateral dekübit pozisyonunun hazırlanması. Hasta 25-30 derece posteriora yönlendirilir (a). Boyundan ele kadar açık 
kalacak şekilde üst ekstremite hazırlanarak örtülür (b). Kol 45 derece abdüksiyonda ve öne 15 derece fleksiyon da traksiyon 
uygulanır ve bu pozisyonda glenohumeral ekleme trokar ile girilir (c). Subakromial bölge için abdüksiyon 10-20 derece kadar 
azaltılır. Ameliyatlar genellikle sulu geçtiği için hazırlıklı olmak gerekebilir. Su geçirmez örtü ve önlükler tercih edilmelidir (d).  
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Omuz Artroskopisi Komplikasyonları 

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Burak Yağmur Öztürk 

Giriş: 
Omuz artroskopisinin son yıllardaki hızlı gelişimi 
ve artan vaka sayılarına paralel olarak bu girişim 
ile ilgili çeşitli komplikasyonlara daha sık 
rastlanmaktadır. Minimal invaziv bir prosedür 
olduğundan omuz artroskopisinde uygun teknik 
ve doğru portal seçimi ile komplikasyon oranları 
azaltılabilir. 
Genel olarak omuz artroskopisi ile ilişkili 
komplikasyonlar üç ana başlık altında 
incelenebilir. Bunlar; pozisyon, anestezi ve 
cerrahi tekniktir.  
 
Pozisyon nedeniyle olabilecek komplikasyonlar: 
Günümüzde omuz artroskopisi uygulanırken 
tercih edilen hasta pozisyonları şezlong ve 
lateral dekübit pozisyonlardır. Bu iki pozisyonun 
kendilerine özel avantajları bulunmaktadır 
ancak, fonksiyonel olarak birbirlerine 
üstünlükleri tartışmalıdır. Her iki pozisyon da 
değişik komplikasyonlarla ilişkilendirilmiştir. 
Literatürde en sık bildirilen komplikasyon değişik 
boyutlarda izlenebilen sinir hasarıdır. Özellikle 
lateral dekübit pozisyonda ekstremiteye 
uygulanan traksiyon neticesinde ortaya çıktığı 
bildirilen bu komplikasyon, geçici paresteziden 
kalıcı nöropraksiye kadar değişebilen geniş bir 
yelpazede izlenmektedir. Lateral dekübit 
pozisyonda izlenen geçici parestezi oranı %10 
iken bu oran şezlong pozisyonunda %1'in 
altındadır. Bu grup sinir hasarının, kola pozisyon 
verme ve ameliyat sırasındaki traksiyon 
neticesinde brakiyal pleksus üzerinde oluşan 
fazla miktardaki gerilim ile ortaya çıktığı 
düşünülmektedir. Bu konuda yapılan bir kadavra 
çalışmasında, 45 derece fleksiyon ve 90 derece 
abdüksiyon veya 45 derece fleksiyon ve 0 derece 
abdüksiyon pozisyonlarında en iyi eklem içi 
görüş alanına sahip olunduğu ve brakiyal pleksus 
üzerindeki gerilimin en düşük seviyede olduğu 
gösterilmiştir. Kalıcı nöropraksi ise sadece lateral 
dekübit pozisyonda %2,5 oranında izlenen daha 
nadir bir komplikasyondur. Bu durumun da 
ekstremitenin uygun bir şekilde desteklenerek 
hastaya pozisyon verilmesi ve uygun ağırlık 

kullanılarak traksiyon uygulanması ile 
azaltılabileceği bildirilmiştir. 
Nöropraksiye ek olarak pozisyon ile ilgili 
literatürde bildirilen çeşitli komplikasyonlar 
mevcuttur. Çok nadir olarak görülmekle beraber 
şezlong pozisyonunda hava embolisi, 
pnömotoraks, serebral hipoperfüzyon ve 
servikal nöropraksi bildirilmiştir. Diğer taraftan 
lateral dekübit pozisyonda ise, sıvı 
ekstravazasyonuna sekonder havayolu tıkanması 
ve muskülokütanöz sinir hasarı bildirilen diğer 
komplikasyonlardır. 
 
Anestezi ile ilişkili Komplikasyonlar: 
Günümüzde interskalen blok, daha az bulantı 
hissi, azalmış anestezik konsantrasyonu ve 
postoperatif analjezik ihtiyacı gibi sebeplerle 
sıklıkla başvurulan bir anestezi metodudur. 
Ancak bu avantajlarına ek olarak interskalen 
blok bazı komplikasyonlarla da ilişkilendirilmiştir. 
Bunlardan en sık olarak izlenen brakiyal pleksus 
nöropraksisi/geçici nöropatidir ve yaklaşık %2 
oranında görülmektedir.(10) İnterskalen blok 
anestezisi ile ilşkili olarak daha nadir izlenen 
komplikasyonlar ise kardiyak arrest, koma, 
nöbet, hipotansif bradikardik epizod, Horner 
sendromu ve komşu sinir (frenik, laringeal) 
blokajlarıdır. 
Omuz artroskopisinde güvenli ve açık bir cerrahi 
alan görüşünün sağlanması için sistolik kan 
basıncı ile subakromiyal bölgedeki basınç 
arasındaki farkın 49 mm Hg seviyesinde 
bulunmasının yeterli olduğu gösterilmiştir. Bu 
fark, pratik uygulamada genellikle artroskopik 
pompa sisteminin basıncının artırılması ile elde 
edilmektedir. Ancak pompa basıncının yüksek 
seviyelerde kullanılması ile sıvı 
ekstravazasyonuna sekonder komplikasyonlar 
ortaya çıkmakta, bu da hipotansif anestezi 
uygulamasını gerekli kılmaktadır (şekil 1). 
Hipotansif anestezi uygulaması her ne kadar 
genel anlamda güvenli ise de, özellikle şezlong 
pozisyonunda nadiren de olsa iskemik beyin ve 
spinal kord hasarı gibi komplikasyonlar ile 
ilişkilendirilmiştir. 
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Şekil 1: Omuz artroskopisi sırasında basınçlı irrigasyon 
uygulamasına sekonder sıvı ekstravazasyonu sık 
olarak izlenir. Genellikle ameliyat sonrası kısa sürede 
bu sıvı rezorbe olmaktadır. 

 
Cerrahi Teknik/İmplant ile ilişkili 
Komplikasyonlar: 
Omuz artroskopisinde cerrahi teknik ile ilişkili 
komplikasyonlar, diğer gruptakilerden daha 
seyrek olarak izlenmektedir. Bu bölümde en sık 
rastlanılan komplikasyon, ameliyat içinde gelişen 
kanamaya bağlı görüş alanının bozulmasıdır 
(şekil 2). Bu durum, yukarıda bahsedildiği üzere 
hipotansif anestezi ve uygun pompa basıncının 
birlikte kullanılması ile genellikle 
giderilebilmektedir. Diğer taraftan dikkatli bir 
doku disseksiyonu ve kanayan dokuların 
radyofrekans probu ile ablasyonu da görüş 
alanının korunmasına yardımcı olur. Özellikle 
subakromiyal bölgede korakoakromiyal ligament 
eksize edilirken korakoakromiyal arterin 
akromiyal dalının hasar görüp kanamaya sebep 
olabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. 
 

 
Şekil 2: Omuz artroskopisinde dikkat edilmesi gereken 
noktalardan birisi görüş alanı açıklığının korunmasıdır. 
Özellikle subakromiyal bölgede çalışılırken bu alandaki 
zengin damar yapısı sebebiyle kanamaya sık rastlanır. 
Bu sırada hipotansif anestezi eşliğinde kanayan 
dokuların dikkatli bir şekilde ablasyonu, görüş alanı 
açıklığının korunmasına yardımcı olur. 

 

Cerrahi teknikle ilgili diğer bir komplikasyon, 
özellikle ekleme ilk giriş aşamasında oluşabilen 
eklem kıkırdağı hasarıdır (şekil 3). Anatomi 
hakimiyeti, doğru portal yerleşimi ve ekleme 
girişte künt uçlu trokarların tercih edilmesi ile 
iatrojenik eklem kıkırdağı hasarı oluşturma riski 
en aza indirgenebilir.  
 

 
Şekil 3: Posterior portal açılırken uygun olmayan 
seviyeden girilmesi eklem kıkırdağına zarar 
verebilir. 
 
Benzer şekilde enfeksiyon da omuz 
artroskopisinin ender görülen 
komplikasyonlarından biridir ve görülme oranı 
%1'den azdır.  
Ameliyat içinde ve sonrasında gelişebilecek diğer 
bir komplikasyon ise implant yetmezliğidir (Şekil 
4). Özellikle yaşlı ve doku kalitesi düşük olan 
hastalarda dikkatli implant seçimi ve 
yerleştirilmesi ile bu sorunun üstesinden 
gelinebilmektedir. Ameliyat sonrası meydana 
gelen implant yetmezlikleri ise genellikle hasta 
uyumsuzluğu veya agresif rehabilitasyon 
uygulamalarına bağlıdır. Hastaların 
uygun/ayrıntılı bir şekilde bilgilendirilmeleri ve 
yakın hasta takibi ile bu durum da en aza 
indirilebilir.  
Benzer şekilde omuz artroskopisi sonrası 
gelişebilen bir diğer komplikasyon da eklem 
sertliği/artrofibrozisdir. Her ne kadar cerrahi 
girişim (donuk omuzda labrum veya rotator 
manşet tamiri yapmamak vb.) bu ve benzeri 
durumlarda önemli olsa da, hastalarda ortaya 
çıkan postoperatif eklem sertliğinin en önemli 
nedeni hasta uyumsuzluğu ve yetersiz 
rehabilitasyondur. Bu da, yakın hasta takibi ve 
fiziksel rehabilitasyon programlarının düzenli bir 
şekilde uygulanması ile çözümlenebilmektedir. 
Sayılanlara ek olarak nadiren izlenen diğer 
komplikasyonlar, eklem içine adrenalinli sıvı 



verilmesini takiben gelişen ventriküler 
taşikardi/kardiyak arrest ve ameliyat sonrası 
gelişen bazilik ven trombozudur. 
 

 
Şekil 3: İmplant yetmezliği, omuz artroskopisinde 
karşılaşılabilecek komplikasyonlardan birisidir. 
Hastaya uygun implant seçimi, implantın doğru 
biçimde ve uygun anatomik pozisyonda yerleştirilmesi 
ile bu durumun görülme sıklığı en aza 
indirilebilmektedir. İmplant yetmezliği cerrahi 
sırasında olabileceği gibi cerrahinin hemen sonrasında 
da gelişebilir. 

 
Yukarıda bahsedilen komplikasyonlar madde 
olarak incelendiğinde uzun bir liste 
oluşturmaktadır ancak pek çoğunun görülme 
sıklığı çok azdır. Minimal invazif bir girişim 
olması nedeniyle omuz artroskopisinde uygun 
cerrahi teknik, pozisyon ve anestezi uygulanması 
ile komplikasyon oranları en düşük seviyelere 
indirilebilmektedir. 
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Glenohumeral Eklem, İnstabilitesine Giriş 
Dr. Ulunay Kanatlı 

 

 

 
Giriş: 
Omuz eklemi, vücudumuzun hareket genişliği en 
fazla olan eklemidir. Bunu nedeni hareketlerinin 
çok az sınırlanmış olmasıdır. Ancak, omuz 
hareketliliğini ve stabilitesini, bir denge içinde 
sürdürmektedir. 
Bu maksimum hareket genişliği sırasında statik ve 
dinamik etkenler tarafından glenohumeral eklemin 

aşırı translasyonu önlenmektedir. Tablo 1’de omuz 
eklemine statik ve dinamik stabilite sağlayan 
faktörler ve bu stabiliteyi bozan patolojik durumlar 
özetlenmiştir. Unutulmaması gereken nokta, omuz 
instabilitesinde birden fazla faktör etki etmekte, 
tek başına dinamik veya statik bir etkenin 
bozulmasının instabiliteye yol açmayacağıdır. 

 
Statik Etkenler Dinamik Etkenler Diğer Etkenler Patolojiler 

*Eklem anatomisi 

*Glenoid labrum 

*Kapsüloligamentöz 

yapılar 

 

*Subskapularis 

*Konkavite-kompresyonu 

*Koordine rotatot manşet 

kontraksiyonu 

*Koordine skapulotorasik 

glenohumeral hareket 

 

*Negatif intraartiküler  basınç 

*Adezyon-kohezyon 

 

*Labrum ayrılması 

*Kapsüler laksite (konjenital / kazanılmış) 

*Glenoid ve humeral versiyon bozukluğu 

*Kırıkla birlikte glenoid kemik kaybı 

*Glenoid hipoplazisi 

*Hill-Sachs 

*Rotator manşet yırtığı veya fonksiyon 

bozukluğu 

*Lateral kapsüller avülzyon 

*Skapulotorasik fonksiyon bozukluğu 

 

Tablo.1: Omuz stabilitesini sağlayan ve instabiliteye neden olduğu bilinen patolojiler sıralanmıştır. 
 
 

Omuz İnstabilitesi Tanımı: 
Omuz instabilitesi tanımında kullandığımız bazı 
terimler: 
 
Laksite-İnstabilite: 
Laksite: Normal kişilerde humerus başının glenoid 
kenarından asemptomatik translasyonudur. Bu 
normal glenohumeral rotasyon için gereklidir. 
İnstabilite: Humerus başının normal omuz eklemi 
rotasyonu sırasında glenoid kenarından aşırı ve 
semptomatik translasyonudur. 
 
Subluksasyon-dislokasyon 
Subluksasyon: Normal doku laksitesinin ötesine 
tam olarak eklem yüzlerinin ayrılmadan 
gerçekleşen humerus başının semptomatik 
translasyonudur. 
Dislokasyon: Eklem yüzeylerinin tam olarak 
ayrılmasıdır 
 
Mikrosubluksasyon: 
Fizik muayenede tespit edilemeyecek düzeyde olan 
klinik subluksasyona mikrosublüksasyon adı verilir. 
Bu daha çok atletlerde izlenir ve labral yırtıklara 
neden olur. 
 
 

İnstabilitenin yönü: 
İnstabilite, anterior, posterior veya inferior yönlere 
olabilir. Çoğunlukla (%95) anterior instabilite ile 
karşılaşsak da sıklıkla bu hastalarda sıklıkla ikinci bir 
instabilite yönü bulunmaktadır. Posterior 
instabilitenin genel anestezi altında yapılan 
muayenelerde bazı anterior instabilitelere eşlik 
ettiği gösterilmiştir. Bunun nedeni; ister anterior, 
ister posterior çıkık olsun karşı kapsülde yırtık veya 
laksite gelişeceğini öngören Ovesen tarafından 
tanımlanan “çember konsepti”dir (şekil 1). İnferior 
instabilite ise genellikle tek başına bulunmaz. 
Anterior veya posterior instabiliteye eşlik eder. 
İnferior instabilitenin varlığı  çok yönlü instabilite 
lehinedir.   
 
İnstabilitenin Oluş Mekanizması: 
Stabilitenin ortaya çıkmasında travmanın rolü 
vardır. Travma buna tek seferde yol açabileceği 
gibi, tekrarlayan mikrotravmaların birleşimi de 
instabilite gelişimine neden olabilir. Travma veya 
mikrotravmalar kişinin statik ve dinamik stabilite 
sağlayan faktörlerinin durumuna bağlı olarak 
instabiliteye yol açabilir. Omuz instabilitesini dört 
başlık altında inceleyebiliriz; 
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TUBS (traumatic, unilateral, bankart, surgery) 
Etiyolojisinde travma vardır. İnstabilite genelde tek 
taraflıdır ve buna bankart lezyonu eşlik eder. 
Tedavisi genellikle cerrahidir. 
 
AMBRİ (atraumatic, multidirectional, bilateral, 
rehabilitation, infeior capsular shift) 
Bu grubun etiyolojisinde travma yoktur. Çok yönlü 
ve bilateral instabilite vardır. Tedavisi primer olarak 
rehabilitasyondur. Rehabilitasyon başarısız olursa, 
aşırı kapsüler hacmin daraltılması için inferior 
kapsüler kaydırma ameliyatı önerilmektedir. 
Günümüzde artroskopik olarak 360 derece 
kapsüler plikasyon ile kapsüler laksite 
giderilebilmektedir. 
 
AIOS (acquired, instability, overstressed shoulder); 
diğer iki grubun arasındadır. Kazanılmış tekrarlayan 
mikrotravmalar sonucu ortaya çıkar. 
 
 Volanter İnstabilite: 
Seçici olarak omuz çevresi kaslarını kasarak 
omuzlarını disloke veya sublukse edebilen hasta 
grubudur. Kapsüler laksite olsa da esas patoloji 
istemli dinamik kas kuvvetidir. 
 
Omuz Stabilitesini Sağlayan Anatomik Yapılar: 
Omuz stabilitesini sağlayan yapılar dinamik ve 
statik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
 
Statik Faktörler; 
Her statik komponentin etkisi glenohumeral 
eklemin pozisyonu ve gelen kuvvetin yönüne göre 
değişmektedir. Yapılan seçici kesme çalışmaları, 
gerilme analizleri ve klinik çalışmalar bu faktörlerin 
etkilerini ortaya koymaya çalışmaktadır. 
Eklem Anatomisi: Omuz eklemi anatomisi ve bunun 
stabilitedeki önemi yıllar tartışılan bir konudur. 
Omuz eklemini tam bir top-yuva (ball & socket) 
olarak görenlerin yanı sıra minimal “constrained” 
olduğunu ve bu nedenle aşırı translasyona neden 
olduğu tartışıla gelmiştir. Bugün omuz ekleminin 
aslında eklem temas yüzeylerinin uyumu nedeniyle 
konstrained bir eklem olduğu ve minimal 
translasyona yol açtığı bilinmektedir. Omuz 
eklemini skapulanın eklem yüzeyi olan glenoid ve 
humerus başı oluşturmaktadır. Bu iki yüzeyin 
oriyantasyonu, hareket genişliğinin bu denli fazla 
olmasına neden olmakta, ancak bu geometrinin 
omuz eklemi stabilitesine olan katkısı tam olarak 
bilinmemektedir. 
Oryantasyon (versiyon) 
Skapula: Göğüs duvarına göre, 30 derece anterior, 
3 derece transvers planda yukarıya ve 20 derece 
sagital planda öne doğru açılanmıştır 
Glenoid: yapılan çalışmalarda glenoidin %75’de 7 
derece retroversiyon ve %2’sinde ise 2–10 derece 

anteversiyon tespit edilmiştir. Ayrıca glenoidin 5 
derece süperior tilti vardır. Bu inklinasyonun 
inferior stabiliteyi korumada önemli olduğu 
söylenmektedir. 
Humerus başı: boyun-cisim açısı 130-140 derece ve 
retroversiyonu 25-30 derece olarak bulunmuştur. 
Bunun instabilitedeki önemi günümüzde 
tartışmalıdır. Retroversiyonun azalmasının anterior 
omuz stabilitesinde önemli olduğunu bildiren 
yazarlar vardır. 
Glenohumeral Yüzey Alanı ve Eklem Teması: 
Glenoid ters “virgül” şeklindedir ve üst kısmı alta 
göre daha dardır. Ortalama vertikal ve transvers 
çapı sırasıyla 35mm ve 25mm’dir. Bunun 
karşılığında ise humerus başının eklem yüzü 
vertikal 48mm ve transvers 45mm’dir. Bu eklem 
yüzü uyumsuzluğu “glenohumeral indeks” olarak 
ifade edilmektedir (GHİ=Glenoid çapı / humerus 
başı çapı). GHİ sagital ve transvers planda sırasıyla 
0,75 ve 0,76 olarak bulunmuştur. Son yıllarda 
yapılan çalışmalarda humerus başı ve glenoid 
eklem yüzlerinin, birbirleri ile uyumlu kıkırdak 
yapıları nedeniyle, çapları arasında %1’den daha az 
uyumsuzluk olduğu tespit edilmiştir (şekil 2). Tüm 
hareket genişliği sırasında humerus başı ve glenoid 
temas alanlarının düzenli olduğu tespit edilmiştir 
(humerus başının %25-30’u sürekli temas 
halindedir). Yapılan çalışmalarda omuz ekleminin 
top-yuva şekline yakın olduğu ortaya konmuş ve 
rotasyona minimal bir translasyonun eşlik ettiği 
gösterilmiştir. Temas yüzeyi glenoid yüzeyde 
göreceli olarak düzenli ise de humeral temas 
noktası rotasyona göre yer değiştirmektedir. 
Humerus başının ve glenoid çapı kıkırdak yüzeyleri 
dikkate alınarak ölçüldüğünde yarıçapları sırasıyla 
25,5±1,5mm ve 27,2±1,6mm olarak bulunmuştur. 
Gleno humeral fark (Gr-Hr) 2,5mm glenoid lehine 
olmaktadır. Kıkırdak çaplar değil, kemik yarıçapları 
kullanılarak yapılan ölçümlerde, humerus ve 
glenoid yarıçapları sırasıyla 25,2±0,7mm ve 
33,4±3,4mm olarak bulunmuştur. Humerus kemik 
ve kıkırdak yarıçapları arasında fark bulunmazken, 
glenoid kemik çapının istatistiksel olarak daha fazla 
olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle sadece kemik 
yapılar kullanılarak yapılan radyolojik translasyon 
ölçümlerinin, kemik yapı sığ olduğundan yanıltıcı 
olacağı bildirilmektedir. 
Glenoid Labrum: Glenoid labrum glenoid 
periferinde yer alan fibröz bir yapıdır ve 
kapsüloligamentöz yapıların yapışma yeridir. 
Glenoid derinliğini artırmaktadır (şekil 3). 
Normalde 9mm süperiorinferior, 5mm ön-arka 
planda derinliğe sahip olan glenoidin derinliği, 
labrum kaldırılırsa her yönde %50 azalır. Glenoid 
labrumun görevi araba takozununa benzer, ancak 
rijid bir takoz gibi değil, gevşek olarak glenoide 
tutunduğundan harketli bir glenoid uzantısı 



 

şeklinde görev yapar. Özellikle ekvator altı labral 
kısım stabilite açısından glenoid üstündeki 
kısmından daha önemlidir. Üst kısımda gevşek 
tutunan bir labrum anatomik varyant iken alt 
kısmında gevşek tutunuyorsa bu instabilite 
anlamına gelir. Labrumun saat 12.00 hizasına ve 
komşu supraglenoid tüberküle biseps tendonu 
uzun başı tutunmaktadır.  
Kapsüloligamentöz Yapılar: Ligamentöz anatominin 
instabilite ile ilişkili olduğu ve bu yapıların 
glenohumeral (GH) eklem stabilitesine katkısı 
olduğu kabul edilmektedir. GH ligamentler bir diz 
ligamenti gibi özelliklere sahip değillerdir. 
Stabiliteye olan katkıları kolun pozisyonuna göre 
değişmektedir. Omuz kapsüloligamentöz yapısına 
baktığımızda, omuz eklem kapsülünün yüzey alanı, 
humerus başının yaklaşık iki katıdır. 
Anteriorinferior kapsülün kadavralarda kopma 
noktası 2000N olarak bulunmuş ve yaş ilerledikçe 
kapsülün daha da zayıfladığı tespit edilmiştir. 
Gençlerde yaşlılara göre yetmezlik gelişimi ve 
enerji absorbsiyonu iki kat daha fazla olarak 
bulunmuştur. Yaşlılarda ligament gövdesi içinden 
yırtılırken, gençlerde bu glenoidten avulziyon 
şeklinde olmaktadır. İnferior Glenohumeral 
Ligament (IGHL) Kompleksi’nin ultimate tensile 
strength (UTS)’i 5,5Mpa olarak bulunmuş ve 
yetmezliklerin %40’ı glenoid insersiyo, %25 
humeral insersiyo, %35 tendon içinden yırtıldığı 
tespit edilmiştir. Aynı zamanda plastik 
deformasyon da geliştiği ve kazanılmış laksiteye 
neden olabileceği gösterilmiştir. Abdüksiyon 
eksternal rotasyon sırasında oluşan 60kg’lık 
anterior makaslama kuvveti kapsül ve rotator 
manşet tarafından karşılanmaktadır. Rotator 
manşetin kontraksiyonunun bu evrede oluşan 
kapsülolabral yapılardaki stresi azalttığı 
gösterilmiştir. 
Kapsül: Humerus başının iki katı kadar yüzey alanı 
vardır. Nötral rotasyonda kapsül gevşektir ve 
hareket genişliğinin orta noktalarında gevşek kalır, 
ancak hareket sınırının sonlarında gergin hale 
gelmektedir. 
Rotator interval: Supraspinatusun anterior kenarı 
ve subskapularisin süperior kenarı arasındaki bölge 
rotator interval bölgesidir. Bölgenin ligamentöz 
yapıları süperior glenohumeral (SGHL) ve 
korakohumeral ligamentlerdir (KHL) (şekil 4). Son 
zamanlarda yapılan çalışmalarda korakoid 
prosesten tüberkülüm majusa uzanan 
korakohumeral ligamentin bağ yapısında değil bir 
kapsül katlantısı şeklinde olduğu yönündedir. SGHL 
ise süperior glenoidten (supraglenoid tüberkül) 
bisepsin altından, tüberkulum minusa doğru 
uzanmaktadır (intertüberküler oluğun medial 
kenarına) ve omuzun inferior stabilitesinde önemli 
olduğu bildirilmektedir. Rotator interval 

yetmezliğinde çok yönlü instabilite veya rotator 
interval kontraktüründe omuz eklemi hareket 
kısıtlığı izlenmektedir. 
Orta Glenohumeral Ligament (OGHL):En çok 
varyasyon gösteren ligamenttir. OGHL %30 yoktur 
ve %10 vakada zor tanımlanacak şekildedir. SGHL 
‘in hemen altından süperior labrumdan başlar ve 
üç varyasyonu vardır; a) ince, kağıt şeklinde, b) 
geniş, c) kord şeklinde. Supragleoid tüberkül ve 
labrumun anterosüperior bölgesinden saat 1-3 
pozisyonundan başlar. İnsersiyosuna 2cm 
mesafede subskapularis tendonuna karışarak 
tüberkülum minüse tutunur. Subskapularis 
tendonunu 60 derece açı ile çaprazlar. Genişliği 
0,4-2cm arasındadır. Özellikle “kord şeklinde” olan 
OGHL, anterior stabiliteye katkı sağlar. Anterior ve 
inferior stabilite için sekonder görev görmektedir 
(şekil 4) 
İnferior Glenohumeral Ligament Kompleksi (IGHLK) 
(şekil 4 ve 5): Omuzun anterior ve inferior 
stabilitesini sağlayan en önemli yapıdır. Üç 
komponenti vardır. Bunlar anterior ve posterior 
bandlar, ve bunların arasında daha ince olan 
aksiller poş’dur. Abdüksiyon ve rotasyonlar 
sırasında bu kompleks bir hamak gibi davranarak 
omuz stabilitesini sağlarlar. Anterior bandı sağ 
omuz için saat 2–4, posterior band (şekil 2.5) ise 
saat 7-9 arasında labruma veya bazen glenoid 
boynu medialine ve yüzeye paralel seyrederek 
periosta karışarak tutunur. Aralarını ise aksiller poş 
oluşturur. Humeral tutunması; anatomik boyun 
etrafına boyunluk şeklinde veya V-şeklinde apekse, 
anterior ve posterior bandlar tutunacak şekilde 
olabilir. IGHL omuzun iç rotasyonu sırasında 
anterior bandı inferioru, posterior bandı ise 
posterior translasyonu sınırlar. Omuzun dış 
rotasyonunda ise anterior band anterior, posterior 
band ise inferior translasyonu sınırlar. IGHL 
ligament tutunma yerinden kopmadan önce 
gerilme kuvvetleri tarafından plastik deformasyona 
uğrayalabilmektedir. Özellikle tekrarlayan 
travmalarda görülmektedir. Daha önce de 
bahsedildiği gibi, IGHL üç noktadan yetmezlik 
geliştirir; glenoid yapışma yeri (%40), orta cisim 
(midsubstance) (%35) ve humeral insersiyon (%25). 
Posterior kapsül: O’Brien tarafından IGHL’in 
posterior bandının süperioru olarak tanımlanmıştır. 
Kapsülün en zayıf yeri olduğu bilinmektedir. 
Rotator Manşet Kitlesi: Kitle olarak omuz 
stabilitesine rotator manşetin bir katkı yapmadığı 
ancak dinamik etkisi olduğu gösterilmiştir. 
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Şekil 1: Çember kavramı (circle consept); bir yöne çıkık 
olabilmesi için karşı taraftaki kapsüloligamantöz yapılarda 

da yetmezlik olması gerekmektedir. Örneğin glenohumeral 
eklem anteriore çıkığı sırasında anterior kapsül de 
gevşemekte, plastik deformasyona uğramakta veya 
yırtılmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Şekil .2: Humerus kemik çapı (a) ile kıkırdak çapı (b) benzer 
iken, glenoid kıkırdak çapı (c) glenoid kemik çapına (d) 
göre oldukça farklıdır. Glenoid kıkırdak çapı göz önüne 
alındığında humerus çapları ile uyumlu bir eklem 
oluşturmaktadır (b ve c eksenleri).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dinamik Faktörler: 
Omuz çevresi kasların aktivitesiyle sağlanır. 
Kontraksiyon humerus ve glenoid eklem yüzlerinin 
birbirlerine komprese olmalarına neden olur. Diğer 
mekanizmalar ise; (a) kitle etkisi, (b) kontrakte 
kasın bariyer etkisi, (c) eklem kuvvet vertörünü 
glenoide yönlendirme, (d) pasif ligamentlerin 
gerilmesidir. Kaslar hareket sağlamanın yanısıra 
eklemlere stabilite de kazandırmaktadırlar. Bu 
eklem reaksiyon kuvveti sayesinde olmaktadır. 
Bazen spor faaliyetleri sırasında bile vücut 
kapasitesinin üzerine çıkarak kaslar ekleme 
stabilite sağlamanın ötesinde eklem çıkığına neden 
olabilirler. Pektoralis majorun eksentrik uzamasının 
omuz çıkığına eşlik ettiği gösterilmiştir. Kasın 
ekleme stabilite açısından katkısı “stabilite 
oranına” bağlıdır. Kasın ekleme sağladığı kuvvet 
vektörünün, kompresyon sağlayan bacağı 
deplasman sağlayan bacağından daha büyükse 
stabilite, deplasman sağlayan bacağı, kompresyon 
sağlayan bacağından daha büyükse, instabiliteye 
neden olur (şekil 6). 
Eklem Kompresyonu: Omuz hareketleri sırasında 
koordine ve dengeli bir rotator manşet 
kontraksiyonu eklemde kompresyon kuvvetini 
doğurmakta ve stabiliteye katkı sağlamaktadır. Bu 
eklem yüzeylerinin birbirine yaklaşmasını 
(concavity compresion) sağlamakta ve instabiliteyi 
önlemektedir. Özellikle kapsüloligamentöz 
yapıların gevşek olduğu hareket genişliğinin orta 
noktalarında rotator manşet kasları humerus 
başını, uyumlu glenoid fossaya santralize ederek 
stabiliteyi sağlar. Kombine subskapularis ve 
infraspinatus kontraksiyonu “force couple” 
oluşturarak orta aralıktaki elevasyonlarda 
stabiliteyi sağlarlar. Bazı yazarlara göre, aslında 
dinamik faktörler, sadece orta abdüksiyon 
pozisyonlarında değil, tüm hareket boyunca ve uç 
hareket derecelerinde de glenohumeral eklemi 
stabilize etmektedir. Uç noktalardaki stabiliteye 
olan dinamik kuvvet katkıları orta 
derecelerdekinden yaklaşık %20 daha azdır. Bu 
kompresyona, rotator manşetin yanısıra bisepsin 
uzun başı, deltoid, pektoralis major, latissumus 
dorsi kasları da destek vermektedir. Rotator 
manşet yırtık miktarı arttıkça humerus başı 

deplasmanı artmaktadır. EMG çalışmaları omuz 
instabilitesi olan hastalarda rotator manşette 
anormal fonksiyon göstermiştir. Volanter 
instabilitelerde ise asenkron kas kontraksiyonunun 
omuz sublüksasyon veya dislokasyonuna neden 
olduğu gösterilmiştir. Bu kordine kas hareketinin 
stabilitedeki önemini göstermektedir. Rotator 
manşetin force couple şeklindeki hareketi, 
kompresyonu ve stabiliteyi artırır. İki tip force 
couple vardır; (i) koaktivasyon veya agonist ve 
antagonistlerin birlikte aktivasyonu, eklem torkunu 
azaltarak daha kontrollü bir hareket sağlar, (ii) 
koordine aktivasyon, agonist aktive iken antagonist 
inhibe olur. Bu durumda eklem torku ve hareketi 
artar, eklemden kuvvet transferini sağlar. Ayrıca 
kas kontraksiyonunun statik yapıları koruduğu, bir 
çalışmada teres minörün kasılmasının IGHL 
kompleksindeki gerilmeyi azalttığı gösterilerek, öne 
sürülmüştür. Rotator manşet ve bisepsin koordineli 
çalışması proprioseptif duyu ile yakından ilişkilidir. 
Proprioseptif duyular, hem koordinasyonu sağlar, 
hem aşırı uç hareketleri önleyerek 
kapsüloligamentöz yapıları korumaktadır. Bir 
çalışmada instabil omuzda proprioseptif duyunun 
azaldığı ve cerrahi sonrası bu duyunun 18 aya 
kadar normal seviyeye dönmediği gösterilmiştir. 
Ligament Dinamizasyonu: Omuz hareketlerinin 
büyük bölümünde kapsüloligamentöz yapılar 
gevşektir. Ancak rotasyonun uç noktalarında 
gerilirler ve aşırı translasyon ve rotasyonu önlerler. 
Rotator manşetin kontraksiyonunun, bağların 
oriyantasyonunu etkileyerek gerilmeye yani 
dinamizasyona neden olduğu, bunun da stabiliteye 
katkı sağladığı gösterilmiştir. 
Skapulotorasik Hareketin Etkisi: Bazı yazarlar omuz 
instabilitesine skapulotorasik hareket anomalisinin 
eşlik ettiğini göstermişlerdir. Koordine 
skapulotorasik hareketin olmamasının 
gleonohumeral bağlara aşırı yük bindirdiği ve 
böylece instabiliteye neden olduğu 
düşünülmektedir. Bu nedenle omuz 
rehabilitasyonu programlarına rotator manşet 
kaslarlıyla birlikte skapular kasların da dahil 
edilmesi gerekmektedir. 
 
 

 



 

 
 

 
Şekil 3: Glenoid labrum, glenoid yüzey alanını artırmaktadır. 

 

 

 

 

 
 
Şekil 4: Anteriorden glenohumeral bağların görünümü. Süperior Glenohumeral Ligament (SGHL), Orta Glenohumeral 
Ligament (OGHL), İnferior Glenohumeral Ligament (IGHL). 
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Negatif Intra-Artiküler Basınç ve Adezyon-
Kohezyon: Eklem içinde, çevre yumuşak dokuların 
yüksek ozmotik basıncı nedeniyle suyun omuz 
ekleminden çekilmesinin, negatif basınca neden 
olduğu bilinmektedir. Kadavra çalışmalarında 
kapsülün delinmesinin inferior instabiliteyi artırdığı 
gösterilmiştir. Normalde –42 H2O olan basınç 25N 
inferior kuvvet uygulandığında –82 H2O’ya 
düşmektedir ve emme etkisi ile stabilizasyon 
sağlanmaktadır. Aşırı kapsül laksitesi, kapsülün 
yırtılması, aşırı eklem volümü negatif basıncı 
düşürerek etkisini azaltır. Addüksiyonda duran bir 
omuza intraartiküler negatif basınç inferior 
translasyonu önlemektedir. Ancak bu özelliğini 
düşük kuvvetler sırasında göstermektedir. Aşırı 
yüklenmelerde etkisi azalmaktadır. Negatif 
intraartiküler basıncın inferior stabiliteye katkısı 
dışında diğer yönlere olan translasyonları önlediği 
gösterilememiştir. Negatif intraartiküler basıncın 
ve kapsüler gerginliğin 20N kompresif kuvvette 
direndiği ve 100N üzeri kuvvetlerde hiçbir rolü 
olmadığı gösterilmiştir. Eklem reaksiyon kuvvetinin 
canlıda 600N’a kadar çıkabileceği tahmin 
edilmektedir. Adezyon-kohezyon etkisinin lam ve 
lamelin birbirine yapışması gibi eklemde bu etkinin 
stabiliteye katkısı olabileceği düşünülmekte, ancak 
etkisinin çok az olduğuna inanılmaktadır. 
 
Dinamik ve statik faktörlerin birbirlerine katkısı: 
Omuz stabilitesini sağlamada dinamik ve statik 
yapılar daha önce de bahsedildiği gibi bilinmekte, 
ancak bugün için bunların birbirleriyle olan 
etkileşimi tam olarak anlaşılmamıştır. Nötral 
rotasyonda stabilizasyon için kaslar içinde en 
önemli olanın biseps, dış rotasyonda ise bunun 
subskapularis olduğu, ayrıca statik yapılar 
içerisinde de SGHL, OGHL ve IGHL’in dış rotasyonda 
en önemli stabilizan faktörler olduğu gösterilmiştir.  
 
Glenohumeral instabilitenin araştırılmasında 
anatomik yapıların kesilmesiyle yapılan 
çalışmalar: 
Anterior instabilitede statik yapıların stabiliteye 
katkılarını ve instabilite geliştirme mekanizmalarını 
ortaya çıkarmada günümüzde en önemli 
çalışmalar, statik anatomik yapıların kesilmesinin 
stabiliteye etkisini araştıranlardır. 
Süperior/İnferior instabilite: Bu konuda en kapsamlı 
çalışma Warner ve ark. tarafından yapılmıştır. Bu 
çalışmada kapsüloligamantöz yapıların kolun 
pozisyonundan etkilendiğini de ortaya 
koymaktadır. 
Eklem kapsülünün delinmesi 0 derece 
abdüksiyonda iken tüm rotasyonlarda rotasyon 
artmasıyla azalacak şekilde en fazla 10mm inferior 
translasyona neden olmuştur. 

Süperior glenohumeral ligament, nötral rotasyonda 
ve addüksiyonda inferior translasyona direnen en 
önemli yapı olarak bulunmuştur. 
Korakohumeral ligamentin önemli bir fonksiyonu 
yoktur. 
Orta glenohumeral ligament, addüksiyonda ve 
artan dış rotasyon pozisyonlarında daha etkili 
olmak üzere inferior translasyonu önlemede bir 
rolü olduğu gösterilmiştir. 
45 derece abdüksiyon kapsüloligamantöz yapıların 
en gevşek olduğu pozisyondur ve inferior 
translasyon en fazla bu pozisyonda olur. 
45 derece abdüksiyon’da nötral ve iç rotasyonda 
IGHL’in anterior bandı, dış rotasyonda ise posterior 
bandı inferior translasyona engel oluşturur. Bu 
özellikleri 90 derece abdüksiyonda daha belirgin 
hale gelir (şekil 7 ve şekil 8). 
Bir çalışmada korakohumeral peçe (veil) olarak 
adlandırılan yapı (korakoakromial ligamant, rotator 
interval, kapsül ve korakohumeral ligament), 
kapsülün delinmesi ve akromioplastinin süperior ve 
inferior translasyon üzerine etkisi araştırılmıştır.  
Bu çalışmanın sonuçlarına göre; 
Korakohumeral peçe’nin kesilmesi süperior 
translasyonu artırmaktadır. 
Akromioplastinin buna eklenmesi translasyonu 
daha da artırmaktadır. 
Korakohumeral peçenin kesilmesi 0 ve 45 derece 
abdüksiyonda inferior translasyonu artırır. 
Anterior posterior instabilite: 
Anterior İnstabilite: Turkel ve ark. Bu konudaki ilk 
çalışmaları yapmış, Subskapularis, ODHL ve IGHL 
kesilerinden sonra anterior translasyonu 
değerlendirmişlerdir. 
0 derece abdüksiyon; anterior bandın kesilmesi dış 
rotasyonu artırmış ve anterior subluksasyon veya 
dislokasyona neden olmuştur, ancak 45 ve 90 
derece abdüksiyonlarda herhangi bir subluksasyon 
izlenmemiştir. 
Tüm IGHL’in kesilmesi, abdüksiyonun her 
derecesinde subluksasyon ve dislokasyona neden 
olmuştur. 
IGHL’in sağlam kalıp diğer yapıların kesilmesinde 
ise subluksasyon ve çıkık olmamış sadece dış 
rotasyon artmıştır. 
Bir başka çalışmada ise;  
Bankart lezyonu oluşturulan örneklerde 3,4mm’yi 
geçmeyen anterior translasyon izlenmiş ancak 
posterior band sağlam olduğunda çıkık veya 
subluksasyon tespit edilememiştir. Yazarlar çıkık 
olması için IGHL’de plastik deformasyonun da 
Bankart lezyonuna eşlik etmesi gerektiğini 
bildirmişlerdir. Bu bilgi özellikle Bankart tamiri 
sırasında önemlidir. 
Posterior İnstabilite: Posterior instabilite 
çalışmalarında ise; 



 

Posterior yapılardan çok infraspinatus ve teres 
minörün ilk 45 derece abdüksiyonda iç rotasyona 
direndiği gösterilmiştir. 
45-90 derece abdüksiyonda ise, alt %50 posterior 
kapsül, iç rotasyona direnmektedir. 
Hiçbir omuzda anterior yapılar kesilmeden 
posterior çıkık izlenmemiştir (şekil 1). 
Biseps Uzun Başı Labral Tutunma Yeri Lezyonları: 
Biseps uzun başı ile anterior instabilite ilişkisi tam 
olarak anlaşılamamıştır. Yapılan çalışmalarda 
bisepsin yüklenmesi anterior ve inferior 
translasyonu azaltmıştır. Süperior labral ayrılmanın 
belki de süperior kapsüler yapılarda laksite 
yaratması nedeniyle özellikle orta ve alt 
derecelerdeki abdüksiyonlarda çok yönlü artmış 
translasyona yol açmaktadır. Kapsüloligamentöz 

yapılarda yetmezlik varlığında (örneğin Bankart 
lezyonu), biseps uzun başı stabilitede rotator 
manşetten daha fazla önemli hale gelmektedir. 
Süperior labral ayrılma varlığında inferior 
glenohumeral ligamentte gerilme miktarı 
artmaktadır, bunun anterior instabiliteye katkısı 
olabilir. 
Çember Konsepti (Circle Consept) (Şekil 1): Bir yöne 
aşırı translasyon olabilmesi için hem aynı, hem de 
eklemin karşı tarafındaki direnç gösteren yapıların 
hasar görmesi gerekmektedir.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Şekil 5: Posteriordan glenohumeral bağların görünümü. 

 

 

 
 

Şekil 6: Kompresif vektör, translasyona neden olan vektörden daha büyükse stabilite, daha küçükse instabilite meydana 
gelir. 
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Patoanatomi: 
Glenoid Displazisi: Glenoid hipoplazisi veya 
displazisi glenohumeral indeksi azaltır veya 
konkavite kompresyon etkisini azaltarak instabilite 
gelişmesine neden olabilir. İnstabilite hastalarının 
%1-3’ünde hioplazik glenoid vardır. 
Glenoid Kırığı veya Kemik Bankart: Rowe’a göre 
glenoidin 1/3’ünün kaybında instabilite 
gelişmektedir. Konkavite kompresyon etkisi, 
kontakt alan ve glenoid konkavitesi azalır. %46’ya 
kadar oluşturulan glenoid defektlerinde 
abdüksiyon ve eksternal rotasyonda stabiliteye 
etkisi olmadığı gösterilmiştir. Abdüksiyon ve iç 
rotasyonda ise stabilite defekt miktarı arttıkça 
azalmaktadır. %21’in üzerindeki defektlerde 
kapsüler gerginlik artar ve eksternal rotasyonu 
kısıtlar, her santimetre defekt kaybına karşılık 25 
derecelik dış rotasyon kaybı olmaktadır. 
Bankart Lezyonu: Bankart lezyonu glenoidten 
anterior inferior kapsül ve IGHL’nin anterior 
bandının ayrılmasıdır. Bu laksiteye ve bağlarda 
plastik deformiteye neden olarak instabilite 
oluştururlar. Omuz anterior instabilitelerinin 
%97’sinde Bankart olduğu gösterilmiş, ancak tek 
başına Bankart lezyonu sadece translasyonu bir 
miktar artırabilir (<2mm) çıkığa neden olmaz. Bu 
nedenle, Bankart lezyonunun anterior instabilite 
patoanatomisinin bir kısmı olduğu, buna diğer 
patolojilerin de eşlik edeceği bilinmektedir. Eşlik 
edebilecek ek patolojiler; kapsüloligamantöz yırtık, 
glenohumeral ligamentlerin humerus başından 
ayrılması (HAGL), osteoartiküler defekt, 
korakoakromial bağ yaralanması, eklem 
propriosepsiyonu, eklem sıvı adezivitesi 
değişiklikleri, omuz çevresi kas lezyonları şeklinde 
sıralanabilir. Eklem reaksiyon kuvvetinin 
infraspinatus felcinde ve pektoralis major kası 
yüklenmesinde azaldığı gösterilmiştir. Glenoid 
fossaya kompresif kuvvet azalmakla birlikte 
anteriore doğru olan kuvvet vektörü artmıştır, 
bunun da zamanla instabiliteye yol açabileceği 

düşünülmektedir 
Hill-Sachs Lezyonu: Hill-Sachs lezyonu anterior 
çıkıkta humerus başının glenoid anterior kenarına 
çarpması nedeniyle oluşan posterolateral 
impresyon kırığıdır. Miktarı çıkık kalma süresi ve 
anterior inferior çıkık olmasıyla artar. Humerus 
başının %30’dan daha fazla miktarını ilgilendiren 
bir defekte neden olmuş ise bu anterior 
instabiliteye neden olabilir. 
Kapsüler Yaralanma: Yapılan çalışmalarda humerus 
başı translasyonunun kapsüler yırtık veya plastik 
deformasyon olmadan mümkün olamayacağını 
ortaya koymaktadır. İnstabiliteye lateral kapsüler 
avülzyon, kapsüler laksite ve labral yaralanma eşlik 
etmektedir. Bu nedenle sadece Bankart 
lezyonunun tedavisi başarısızlık nedeni olabilir. 
Aşırı Kapsüler Laksite: Konjenital veya biriken 
(kümilatif) mikrotravmalar sonrası kazanılmış 
kapsüler laksite meydana gelebilir. Kapsüler 
laksitenin instabiliteye yol açıp açmadığı tartışmalı 
bir konudur.  
Rotator Manşet ve Subskapularis İnjurisi: Genelde 
yaşlılarda görülen omuz çıkıklarının rotator manşet 
(genellikle subskapularis) yırtığı tüberkülüm majus 
kırığı eşlik etmektedir ve bu yaş grubunda reküren 
instabilite nedeni olabilir.  
 
Sonuç: 
Omuz anterior instabilitesi tam olarak 
bilinmemektedir. Bunun nedeni; patoanatomisi 
tam anlaşılamamıştır, rehabilitasyon tedavisi 
sonuçları tutarsızdır ve bugün halen birçok cerrahi 
tedavi endikasyonu ve cerrahi tedavi yöntemi 
vardır. 
 Bu konuda yapılacak, özellikle dinamik ve 
statik faktörlerin ilişkisini ortaya koyacak 
çalışmalar, ileride gerek cerrahi gerekse konservatif 
tedavi yöntemlerinin seçimini ve planlanmasını 
etkileyecektir. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
Şekil 7: 90 derece Abdüksiyon ve dış rotasyonda IGHL ve OGHL gevşekken, IGHL’ın anterior bandı gergindir ve anterior 
translasyonu önler. 

 

 
 

 
Şekil 8: 90 derece Abdüksiyon ve iç rotasyonda IGHL ve OGHL gevşekken, IGHL’ın posterior bandı gergindir ve posteriora 
translasyonu önler.  
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Anterior Omuz İnstabilitesi 
Dr. Ulunay Kanatlı 

 
 

 

 
Giriş:  
1938'de Bankart tarafından anatomik labrum 
tamiri tanımlanmasının ardından instabilite 
tedavisinde yeni bir yaklaşım başlamış ve anatomik 
tamir kavramı ön plana çıkmıştır. Bankart lezyonu, 
ilk anterior omuz eklemi çıkıklarının %90'ında 
rastlanmaktadır. Labrumun ayrılması glenoid 
derinliğinde %50 oranında azalmaya neden olur. 
1990'ların sonunda tekniğin gelişmesi ve anatomik 
bilgilerimizin pekişmesinin ardından artroskopik 
instabilite tedavisi önem kazanmış ve yaygın olarak 
uygulanmaya başlanmıştır. Tedavide amaç 
instabiliteyi ve tekrar çıkığı önlemektir. Yapılan 
çalışmalarda ilk çıkık sonrası tekrarlama riski 20 yaş 
altında %45-90, 40 yaş üstünde ise %15 oranında 
olduğu tepit edilmiştir. Rowe'un çalışmasına göre 
ise çıkığa neden olan travma ile tekrarlama riski 
ters orantılıdır. Düşük travmalar sonrası olan 
çıkıklarda tekrarlama riski daha fazladır, bunun 
nedeninin altta yatan bir eklem laksitesi olduğu 
düşünülmektedir. Çıkıklarla birlikte tüberkülüm 
majus kırığı gelişim riski, 40 yaş üstünde daha sıktır. 
İlk çıkık sonrası uygulanan tedavi, özellikle 
immobilizasyon süresi, tekrarlama riski ile uyumlu 
değildir. 
Artroskopik instabilite cerrahisi zamanla dört majör 
gelişim göstermiştir; 
Hasta seçimi; Büyük Hill-sachs lezyonları, belirgin 
glenoid kemik kaybı relatif kontrendikedir. 
Tekrarlayan çıkığı olanlarda dahi bugün artroskopik 
cerrahi önerilmektedir. Kontakt sporla 
uğraşanlarda ise artroskopik cerrahi tartışmalıdır. 
Eşlik eden diğer patolojilerin ayrımı ve tedavisinde 
omuz artroskopisi gelişim göstermiştir. 
Tekniğin gelişmesi cerraha uygulama kolaylığı 
getirmiştir. 
Tespit edilen bulgulara yönelik rehabilitasyon 
programının uygulanmasında gelişmeler vardır. 
Günümüzde artroskopik cerrahi 
kontrendikasyonları şunlardır; 
Aktif enfeksiyon 
Volanter instabilite 
Ağır brakial pleksus disfonksiyonu 
Skapulotorasik disfonksiyon 
 
Terminoloji: 
 Stabilite: glenoid fossada, humerus başının 

santralize olmasıdır. 
İnstabilite: glenoid fossada, humerus başının 
santralize olamamasıdır. 
Laksite: Humerus başının glenoid yüzeyinden 
translasyonudur. Bu translasyon kapsül ve 
ligamentöz yapıların izin verdiği ölçüde olmaktadır. 
 
Stabilite Mekanizmaları:  
Mid-range (hareket orta kısmı) hareketlerde kapsül 
ve bağlar gevşektir. End-range’e (hareket son 
kısmı) ulaşmadan kapsül ve rotator manşet 
gerilmez ve stabiliteye katkıları azdır. Hareketin son 
noktasında ise statik rezistans gösteren kapsül ve 
ligament gibi dokularda tensil kuvvetlerin arttığı 
görülür. 
 
Mid-range mekanizmlar: 
Konkavite-kompresyonu: Labrum derinliği %50 
artırmaktadır. Kompresyon görevi, çevre kaslar 
özellikle rotator manşet tarafından oluşturulur. 
Kas Dengesi: Biseps tendon insersiyosu 
bozulduğunda ön-arka, süperior-inferior 
translasyon gelişiyor. Dengeli kas kontraksiyonu 
omuzun stabilitesini sağlamaktadır. Tüm rotator 
manşet kasları eşit derecede aktif olarak 
glenohumeral eklemi stabilize ederler. En önemli 
inferior glenohumeral stabilizörler, supraspinatus 
ve biseps tendonu olduğu bulunmuştur. 
Eklem uyumu: Genel olarak humerus ve glenoid 
eklem yüzeyi eşit eğim çapına sahiptir. Sferik 
devyasyon %1’in altındadır. Bu uyum 
kaybolduğunda instabilite ortaya çıkar. Labrumun 
varlığı bu uyumu daha da artırmaktadır. 
Glenohumeral Suction Cup: Kompresyonla birlikte 
her iki eklem yüzeyinden sıvı ekleme çıkarak 
suction-cup etkisi oluşturur. Lavabo açıcısı benzeri 
etki olur. Labrumda oluşacak herhangi bir defekt 
suction-cup etkisini bozar. 
Negatif intraartiküler basınç ve sınırlı eklem hacmi: 
Artroskopi işleminin başında negatif basıncın 
etkisini kanülün ekleme girişi sırasında ses olarak 
duyarız. Kapsülde oluşacak bir defekt negatif basınç 
etkisini bozarak translasyonu artırır. 
Skapulotorasik denge ve propriosepsiyon: Eğer net 
eklem reaksiyon kuvveti glenoid kaviteye düşerse 
eklem stabil kalır. Toplam kuvvetler dengeli ise 
eklem dengede kalır. Skapulohumeral denge 
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propriosepsiyona bağlı olarak kurulur ve stabiliteyi 
destekler. Skapula dinamik stabilizatörlerinin EMG 
aktivite bozukluğu instabil omuz ekleminde 
rastlanmaktadır. Bu nedenle konservatif 
tedavisinde propriosepsiyon ve kas kordinasyon 
çalışmaları yapılmaktadır. 
Adezyon-Kohezyon Kuvvetleri: İki uyumlu yüzey 
ıslak ve karşılıklıysa bunlar ayrılmaya direnirler. Bu 
iki lamın birbirine arada bir damla sıvı varken 
yapışmasına benzer. Stabilitedeki adezyon ve 
kohezyon etkisi yüzey alanına ve sinovyal sıvının 
viskozitesine bağlıdır. 
 
End-Range Mekanizmalar: 
Glenohumeral Ligamentler ve Kapsül: 
Ligementlerin fonksiyon görmesi humerus başının 
rotasyonuna bağlıdır. Kapsül ve ligamentler 
gerginliğe ulaştığında konkavite kompresyonuna 
katkısı olur.  
Süperior glenohumeral ligament (SGHL): En sık 
bulunan ligamenttir. Rotator intervalde yer alır 
(şekil 1). 
 

 
Şekil 17.1: Korakohumeral ligament (KHL), süperior 
glenohumeral ligament (SGHL) rotator intervalde 
yer alırlar. SSc; subskapularis, HB; humerus başı, 
BUB; biseps uzun başı.  
 
Korakohumeral ligament (KHL): İnterval 
ligamentidir. Korakoid bazisinden rotator manşet 
tendonları ile birlikte tüberkülüm minüse tutunur. 
Abdüksiyon ve dış rotasyonda gerilir (şekil 17.1). 
İnferior glenohumeral ligament (İGHL) ile KHL’in 
benzer fonksiyonları vardır (şekil 2). İki yapı da 
fleksiyon, ekstansiyon, dış rotasyon ve 
addüksiyonda gerilir. Rotator interval kapsülü ve 
bu ligamentler posterior ve inferior humerus başı 
deplasmanına direnirler. 
 

 
Şekil 17.2: İnferior glenohumeral ligament anterior 
bandı.  
 
Orta glenohumeral ligament (OGHL): Eksternal 
rotasyon ve 45 derece elevasyonda gerilir (şekil 3). 
Omuzların üç’te birinde OGHL ya yoktur ya da 
zayıftır. 
 

 
Şekil 17.3: Orta glenohumeral ligament (OGHL).  
 
Circle Consept: Anterior instabilite için sadece 
anterior İGHL’in ayrılması yetmediği , posterior 
GHL’de ayrılması gerektiği görülmektedir. Bu 
nedenle bazı yazarlar anterior labral tamir sırasında 
posterior kapsüler plikasyonun da yapılmasını 
önermektedirler. 
Kapsüler Ligamentlerin üç fonksiyonu vardır: 

 Humerus rotasyonunu sınırlandırmak. 
Bunu torsiyonel kuvvetleri absorbe ederek 
yaparlar. 

 Humerus başını glenoid fossaya 
bastırmak. 

 Deplasman kuvvetine direnmek 
Muskülotendinöz Wrap: End-range’de 
muskülotendinöz manşet pasif olarak gerilir ve 
kapsüler ligamente destek sağlarlar. 

 

  



Anterior Gleno-Humeral İnstabilite: 
 
Travmatik İnstabilite: 
Tüm stabilite edici engelleri aşarak humerus 
başının glenoid fossadan bir kuvvet sonucu 
santralize olamayıp translasyona uğramasıdır. 
Travmatik instabilite, travmatik çıkık sonrası 
meydana gelir. Travmatik çıkıkla birlikte anterior 
labrum büyük oranda glenoidten ayrılır (Bankart 
lezyonu) ancak bu sırada IGHL’de plastik 
deformasyon olup olmadığı tam olarak 
bilinmemektedir. Sadece Bankart’ın tamir edildiği 
hastalarda iyi sonuçların alınması her zaman 
kapsüler sorunun yaşanmadığı anlamı taşımaktadır. 
Eğer kapsül mid-range’de gergin olur hareketi 
kısıtlarsa, sadece hareketi kısıtlamakla kalmayıp 
kompresyon ve translasyonu da artırır. Bunun 
sonucunda kapsülorafi artropatisi ortaya çıkabilir. 
Omuz instabilitesine glenoid kırık veya kıkırdak 
defekti eşlik ediyorsa, sadece Bankart lezyonu 
tamiri glenoid derinliği sağlayamayabilir. %40’ı 
Aşan humerus başı defektlerinde hemiartroplasti 
önerilmektedir. 
 
Atravmatik İnstabilite: 
Kapsülolabral bir avülzyon olmamakla birlikte 
kapsüler hacimde artma, labral yetmezlik, glenoid 
de düzleşme, nöromusküler dengesizlik gibi 
sorunlar vardır. Tedavide amaç fizyolojik laksitenin 
değil instabilitenin tedavisidir. Tercih, laksiteyi 
azaltacak kapsüler kaydırma veya 
rehabilitasyondur. Bir santimlik anterior kapsüler 
kısaltma (plikasyon), 20 derece dış rotasyon 
kısıtlanmasına neden olmaktadır. 
Günümüzde instabilitenin sınıflaması 
değişmektedir. Buna göre beş kriter belirlenmiş ve 
bunlara göre instabilite tanımlanmaktadır. 
İnstabilitede tanımladığımız beş kriter 
aşağıdakilerdir: 
Yönü 
Derecesi (sublüksasyon / dislokasyon) 
Gereken Kuvvet (travmatik / atravmatik) 
Süresi (akut / kronik) 
Sıklığı (akut /tekrarlayan) 
 
Tanı: 
 Hikaye, fizik muayene ve radyolojik 
yöntemler kullanılarak konur. 
 
Hikaye: 
 Hikaye alırken travmanın varlığı ve şekli 
sorgulanmalıdır. Kaç çıkık olduğu, ilk çıkığın nasıl 
olduğu, redüksiyonu kimin yaptığı öğrenilmelidir. 
 
Fizik muayene: 
Fizik muayene sırasında instabiliteyi ortaya 
çıkartmak için provakatif testler kullanılır. Bu 

testlerden bazıları; 
Endişe testi (Aprehension) (Şekil 4) 
 

 
Şekil 4: Aprehension (endişe) testi. 

 
Relokasyon testi (Şekil 5) 
 

 
Şekil 6: Relokasyon testi. 

 
Sulkus bulgusu (Şekil6) 
 

 
Şekil 6: Sulkus bulgusu. 
 
Görüntüleme: 
Direkt Grafi; kemik sorunlarını özellikle glenoid ve 
humerus başı kemik defektlerini gösterebilir. 
Özellikle iç rotasyon grafisi Hill-Sachs defektini 
göstermede yararlıdır (şekil 7). 
 



 

 
Şekil 7: Hill-Sachs lezyonu. 

 
Tomografi; glenoid eklem yüzü kemik defektlerinin 
veya kemik bankartın değerlendirilmesinde 
önemlidir (Şekil 8). 
 

 
Şekil 8: 
 
MRG: Günümüzde omuz yumuşak doku 
patolojilerinin ve kemik patolojileri gösterilmesinde 
oldukça yararlıdır (Şekil 9).  
 

 
Şekil 9: Aksiyel, oblik koronal, oblik sagital MRG ile labral ve ligamentöz yapılar görüntülenebilir. 

 
 
Labral lezyonlar özellikle görüntüleme sistemlerinin 
devreye girmesiyle birlikte daha kolay belirlenebilir 
bir hale geldi. Beş tip anterior labral lezyon anterior 

instabilitede karşımıza çıkmaktadır. (şekil 10) 
 
 

 

 
Şekil 10: 



 
MRG labral lezyonun varlığını ve şeklini 
belirlemede önemlidir. Birçok labral lezyon 
ArtroMR ile daha kolay tanınır ancak yine de 
konvansiyonel MRG birçok patolojiyi tanımada 
yeterlidir. MRG ile kemik veya labral patolojiler de 
görüntülenebilmektedir. Humeral defektler (hill-
Sachs lezyonu görüntülenebileceği gibi labral 
patolojilerle görülen glenoid kırıkları da (kemik 
Bankart) görüntülenebilir: MRG ile görüntülenen 
patolojiler; 
Hill Sachs Lezyonu: 
Anteror instabilitede posterior humerus başı kemik 
impaksiyon kırığı izlenebilir. Boyutu tespit edilebilir 
(şekil 11). Bu ameliyat öncesi kemik defekt 
hakkında bize bilgi vererek ameliyat sırasında 
gerekli tedbirleri almamızı sağlar. 
 

 
Şekil 11: Hill-Sachs layonu. 

 
Klasik Bankart lezyonu;  
Klasik Bankart lezyonunda labrum ayrılmıştır ancak 
labrum glenoid seviyesindedir ve periost yırtılmıştır 
(şekil 12). İnstabil bir lezyon olduğundan tamir 
endikasyonu vardır. Bazen glenoid kenarından 
uzaklaşmamış ise MRG ile tanı koymak güçleşebilir. 
Bazen özellikle Buford kompleksi varlığında kord 
şeklindeki Orta glenohumeral ligament (OGHL) ile 
karıştırılarak yanlış pozitif tanı konulabilir. 
 

 
Şekil 12: Klasik Bankart lezyonu MRG ve artroskopik 
bulgusu. 

 
Perthes lezyonu; Labrum ayrılmış, glenoid 
seviyesindedir ve periost sağlamdır (şekil 13). Bu 

stabil bir yırtık olduğundan MRG ile tanı koymak 
zor olabilir. Bu lezyonlarda ArtroMR oldukça 
yararlıdır. 
 

 
Şekil 13: Perthes lezyonu, normal MRG’de lezyon 
yerinde iken ArtroMR’de lezyon ayrtılmız ancak 
periostun sağlam olduğu izlenmektedir. 
 

ALPSA; (Anterior Labroligamantöz Periosteal Sleeve 
Avulsion) labrum ayrılmış glenoid seviyesi altında 
kal dokusu içerisindedir (şekil 14). Bunu ameliyat 
öncesi bilmemizde ve cerrahi sırasında anterior 
labrumu gevşeterek mobilize etmeye hazır 
olmamızda yarar vardır. 
 

 
Şekil 14: ALPSA lezyonu MRG görüntüsü. Labrum tamir 
öncesi periostla birlikte kaldırılarak glenoid seviyesine 
mobilize edilerek tespit edilmelidir. 

 
GLAD; (Glenoid Labrum Arthicular Distruption) 
labral ayrılma eklem yüzünden bir kıkırdak parça ile 
birliktedir (şekil 15). Bu lezyonlarda kıkırdak 
ayrılma olduğundan iyileşme beklenmemektedir. 
 

 
Şekil 15: GLAD Lezyonu MRG ve artroskopik görünümü 
izlenmektedir. 
 
 
 



 

Kemik bankart; Glenoid anterior kenarı kırılarak, 
labrumla birlikte ayrılmıştır (şekil 16). Eskiden 
mutlak açık cerrahi ile kemik Bankart tamir 
edilmelidir görüşü hakimse de günümüzde sütür 
ankorlar ve kanüle vidalar yardımıyla küçük kemik 
ayrılmalar tamir edilebilmektedir. 
 

 

 
Şekil 16: Kemik Bankart MRG ve artroskopik görünümü. 

 
HAGL (Humeral Avulsion Glenohumeral 
Ligaments): Glenohumeral ligamentler labrumdan 
değil humerus başından avülze olurlar. Bazen bu 
avülziyona subskapularis de eşlik eder (şekil 17) 
 

 

 
Şekil 17: HAGL lezyonu. 

 
 
 
 

Ayırıcı tanı: 
Ayırıcı tanıda; anterior instabiliteyi çok yönlü 
instabiliteden ayırt etmek gerekmektedir. Ayrıca 
izole SLAP lezyonları ve genel eklem laksitesi de 
ayırt edilmelidir. Bir yönden fazla olan instabiliteler 
çok yönlü instabilite olarak kabul edilir ve bu 
hastalarda rotator interval tamiri de tedaviye 
eklenmesi gerekebilir.  
 
Artoskopik İnstabilite Tamiri: 
İnstabilite tek başına ameliyat endikasyonu için 
yeterli değildir, klinik şikayetlerin de olması 
gerekmektedir. Konkavite kompresyon kuvveti %40 
verimliliktedir. 100 kg’lık bir kuvvet 40 kg’lık 
translasyona engel kuvvet oluşturur. Labrum eksize 
edilirse konkavite kompresyon kuvveti %50 azalır. 
Sadece posterior kapsülün kesilmesi posterior 
instabiliteye yol açmaz. Posterior instabilite 
gelişebilmesi için anterior süperior kadranda da 
yırtık olması gerekmektedir. Orta Glenohumeral 
Ligament; anterior ve inferior translasyona direnir 
ve oldukça fazla yapısal varyasyonlar gösterir; 
SGHL; biseps tendon komşuluğuna yapışır. Anterior 
ve süperior translasyona direnir. Özellikle omuz 
fleksiyon ve bir miktar abdüksiyonda iken, SGHL 
posterior ve inferior stabilitede rol oynar. Tüm 
sorunlar belirlenerek cerrahi karar ve yöntem 
seçilmelidir. 
 
Artroskopik Anterior İnstabilite Tamiri: 
Artroskopik instabilite tamirinin açık cerrahiye göre 
avantajları vardır. Bunlar; 

 Daha az cerrahi morbidite, 

 Daha iyi kozmetik sonuç, 

 Daha iyi eklem hareket genişliği, 
şeklindedir. 

Günümüzde açık cerrahi ile artroskopik cerrahinin 
tekrarlama oranları aynıdır (%5-10), ancak 
artroskopik uygulamalarda ameliyat sonrası eklem 
hareket genişliği daha iyi olmaktadır. 
Endikasyon: 
Tüm yaş gruplarında, tüm aktivite seviyelerinde 
konservatif tedaviye cevap vermemiş fonksiyonel 
bozukluğu olanlarda, instabilite rekonstrüksiyonu 
endikedir. Glenoid veya humerus başında büyük 
kemik defekt varlığında (>%30) artroskopik 
prosedürlerde sadece labrum tamiri veya anatomik 
tamir yetmez anatomik olmayan ek prosedürler 
gündeme gelir. Bu prosedürler arasında kemik 
bloğu ameliyatları, korakoid transferi, remplissage, 
gibi ek girişimler vardır. Bu bölümde Klasik bankart, 
ALPSA, Remplissage ve Latarjet ameliyat 
tekniklerinden bahsedilecektir. 
 
 
 
 



Klasik Bankart Rekonstrüksiyonu:  
Posterior ve anterior portaller standard olarak 
kullanılır. Anterior portal ankor yerleştirilmesine 
uygun açı ile belirlenmelidir. Ankor yerleştirmek 
için sağ omuzda, saat 1-3-5 pozisyonuları uygun 
yerlerdir. Gevşetme mediale subskapularis kası 
görülene kadar devam eder. Gevşetme inferiorda 
saat 6’ya kadar yapılmalı, glenoid kenarı spongioz 
kemiğe kadar debride edilmelidir. Saat 5’ 
seviyesinde delici eklem yüzeyine 45 derece açı ile 
yerleştirilir ve yönü süperior inferior aksa dik 
olmalıdır. Absorbe olan veya olmayan ankorlar ve 2 
No örgülü, absorbe olmayan iplikler tercih edilir. 
Kapsülde uygun gerginliği sağlamak için en alta 

uygulanacak sütür çok önemlidir. Saat 5 seviyesine 
uygulanacak ankor saat 6’dan geçirilen iple labrum 
tutturulur. Ardından saat 3 ve 1’e de ek ankorlar 
yerleştirilir (şekil 18). Uygulanan tamir posterior ve 
anterior portallerden kontrol edilir. Posterior 
kapsül değerlendirilerek gerekirse sütür plikasyon 
ile gerginleştirilebilir.  
Son zamanlarda eriyebilen iki ipli ankorlar tercih 
edilmektedir. Bu yöntemle iplerin biri vertikal 
olarak labrumdan geçirilirken diğeri matress 
tarzında geçirilerek düğümlenir. Böylelikle labrum 
ve kapsülde takoz etkisi sağlanmış olur. 
 

 

 

 
 
 
 
 

Şekil 18: Labral yırtık tamiri. Bankart lezyonu tespit edildikten sonra bisipitolabral 
kompleks SLAP lezyonu açısından değerlendirilir (a-c). Bir klemp yardımıyla 
labrumun hareketliliği, kalitesi değerlendirilir (d-f). Ardından ilk önce shaver, 
ardından RF ile yumuşak dokular temizlenerek labrum serbestleştirilir. 
Serbestleştirilip subskapularis kas lifleri görülmesinin ardından burr ile glenoid 
anterior kenarı dekortike edilir (g-h). İplerin geçişini kolaylaştırmak, karışıklığa 
neden olmamak için ikinci anterior portali açmak yararlıdır (i). Bankart tamirinde ilk 
ankor sağ omuz için st 5 seviyesine uygulanır. Uygulanacak ankor için önce glenoid 
eklem yüzüne pilot delik açılır. Glenoid kemik oldukça sert olduğundan mutlaka 
pilot delik açılmalıdır. Tercihen 3.5mm’lik tek veya çift ipli metal veya biyobozunur 
ankorlar kullanılır (j-n). İpler şekil 9.5’deki gibi klasik yöntemle geçirilir. Sütür 
geçirici ile yaklaşık 1cm’lik kapsül dokusu ile birlikte (çıkık sırasında kapsülde plastik 
deformite olduğu var sayılarak) labrum ve IGHL anterior bandı penetre edilerek ipin 
sabit bacağı dokulardan geçirilir ve düğüm bağlanır (o-t). Ardından st 3 ve gerekirse 
st 1 seviyelerine tercihen tek ipli ankor uygulanarak işlem tekrarlanır (u-ü). Eğer 
varsa bu aşamada SLAP II tamiri de gerçekleştirilir (v-z) 



 

 
Şekil 18: Devamı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALPSA Lezyonlarının Artroskopik Tamiri: 
ALPSA lezyonlarının tamirinde en önemli basamak 
labrumun glenoid medialinden periostla birlikte 
kaldırılıp glenoid seviyesine getirilip dikilmesidir. 
Yeterli labrum mobilizasyonu sağlayıp 

sağlamadığımızı basınç altında labrum glenoid 
seviyesine kendiliğinden geliyorsa yeterli 
mobilizasyonun sağlandığını anlıyoruz (şekil 19). 
 

 

 

 

 

 
Şekil 19: ALPSA lezyonunun MRG bulgusu ve artroskopik olarak periostla birlikte gevşetilip basınç altında glenoid seviyesine 
ulaştıktan sonra sütür ankorlar aracılığıyla dikilmesi izlenmektedir. 



 

 
Remplissage: 
%25’i aşan humerus başı defektlerinde labrum 
patolojileri tamiri ile birlikte baş posterior defekti 
içerisine infraspinatusun getirilmesi yani boşluk 
doldurma girişimidir. Bazı yazarlar bu yöntemin baş 
%25 defektlerinde, engaging hill Sachs varlığında 

etkili olduğunu bildirmektedir. Bu yöntemde 
posterior portalden baş defekti gözlenirken 
posteriorden yerleştirilen ankor yardımıyla 
infraspinatus yaklaştırılır (şekil 20). 
 

 

 

 

 
Şekil 20: Geniş Hill Sach defekti önce dekortike edilir. Ardından bir veya iki adet ankor defekte yerleştirilir. İpler 
infraspinatustan geçirilerek bağlanmaya hazır hale getirilir. Düğümlerin bağlanma aşamasından önce varsa anterior 
posterior instabiliteler tamir edilir. Son aşamada ipler bağlanarak posterior kapsülle birlikte infraspinatus humerus başındaki 
boşluğa yaklaştırılarak düğümlerle sabitlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Korakoid Transferi 
(Latarjet/Bristow Ameliyatları): 
%20’yi aşan glenoid anterior defekti varlığında, 
revizyon Bankart ameliyatlarında, yüksek 
performans sporcularda, geniş Hill Sach 
lezyonunda, kompleks bağ yaralanmalarında 
(HAGL) veya bunların kombinasyonlarında 
endikasyonu vardır. Taşınan korakoid ve konjoint 
tendon hem glenoid önünde bir kemik engel 
oluşturur (şekil 21) hem de içinden geçirilen 
subskapularisi gererek dinamik bir engel oluşturur. 
 

 
Şekil 21: Korakoid glanoid ön alt kısmına taşınır. 
 

Korakoid transferi açık veya artroskopik olarak da 
yapılabilir. BU bölümde artroskopik Latarjet 
ameliyatından bahsedilecektir. Artroskopik 
Latarjetin açığa olan üstünlükleri; daha kontrollü 
kemik greft yerleştirme, ek patolojilerin 
belirlenmesi (SLAP, Posterior Labrum…), 
Anterior/Posterior Birlikte olan instabiliteler , 
Artroskopi sırasında fark edilirse pozisyon 
değiştirmeden Latarjet’ye geçilebilir (lateral 
dekübit)., daha az yapışıklık, daha az ağrı, erken 
hareket, hızlı rehabilitasyon, hızlı spora dönüş, 
daha iyi kozmetik sonuç sağlanır. Altı basamak da 
artroskopik Latarjet uygulanmaktadır. 
1. İnterval eksizyonu: 
Bu aşamada eklem içerisinden rotator interval 
subskapularis ve supraspinatus arası eksize 
edilerek korakoid çıkıntı, korakoklaviküler 
ligamentler, pektoralis minör korakoakromial 
ligament ve konjoint tendon açığa çıkartılır (şekil 
22). 
 

 
Şekil 22: İnterval eksizyonu. 
 

2. Glenoidin hazırlanması: 

Revizyon cerrahisi ise önceki implantlar 
çıkartılabiliyorsa çıkartılmalı.Korakoidin yerleşeceği 
glenoid kenarı dekortike edilmelidir (şekil 23). 
 

 
Şekil 23: Glenoidin hazırlanması. 
 

3. Korakoid disseksiyon: 
Korakoid korakoakromial ligament ve pektoralis 
minörden serbestleştirilir (şekil 24). Bu aşamada 
görüntüleme portali anterolateral portal olarak 
belirlenir. 
 

 
Şekil 24: Korakoid diseksiyonu ve pektoralis minörün 
sebestleştirilmesi. 

 
4. Subskapularisin aralanması 
Ameliyatın en önemli ve zor kısımlarındandır. 
Anterolateral portalden subskapularis izlenirlen 
anterior ve posterior çalışma portallerinden 
subskapularis slip tendonları aralanır (şekil 25). 
 

 
Şekil 25: Subskapularisin aralanması. 

 
5. Korakoidin hazırlanması: 
Korakoid osteotomize edilmeden önce 
uygulanacak vida yerleri ve o vida uygulanması için 
gereken klavuz telleri hazırlanır (şekil 26). 
 

 
Şekil 25: Korakoidin hazırlanması, vida klavuzları 
uygulanması ve korakoidin osteotomize edilmesi. 

 



 

 

6. Korakoidin fiksasyonu: 
Korakoid konjoint tendonla birlikte subskapularisin 
arasından geçirilerek glenoid anterior inferior 
kenarına iki adet vida ile tespit edilir (şekil 26) 
Postoperatif grafide ve bilgisayarlı tomografide 
fiksasyonizlenmektedir (şekil 27). 
 

 
Şekil 26: Korakoidin eklem içine subskapularis 
aralığından alınması ve glenoide tespiti. 
 

 
Şekil 27: Fiksasyon sonrası direkt grafi ve 3B BT ile 
korakoid transferinin görüntülenmesi. 
 

Sonuçlar: 
Genel anterior instabilite artroskopik girişim 
sonuçları %5-10 arası tekrarlam ile birlikte 
görülmektedir. Genel ligamentöz laksite, büyük 
kemik defektler, sporcular, genç erkek hastalar 
tekrar çıkık açısından risk faktörleridir. 
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Posterior Omuz İnstabilitesi 

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Cemalettin Kunat 

 
 
 
Giriş: 
Posterior omuz instabilitesi’ne  tanı koymak ve 
değerlendirmek anterior omuz instabilitesine göre 
daha zordur. Tüm omuz instabilitesi vakalarının 
%2-10’u kadardır ve bu yüzden birçok ortopedistin 
gözünden kaçabilmektedir. Birçok sporcu özellikle 
de temas sporlarıyla uğraşanlar (güreş, boks,rugbi 
vs..) yüksek risk altındadır.Ayrıca atıcılık içeren 
tenis voleybol gibi sporlarla uğraşanlarda 
tekrarlayan mikrotravmalar nedeniyle risk 
altındadır. Ancak farkındalığın artmasıyla birlikte 
özellikle spor yaralanmalarından sonra tanı koyma 
sıklığı artmıştır. Tedavinin başarılı olması için 
posterior instabilitenin mekanik faktörlerinin 
ortaya koyulması gerekmektedir. 
İlk posterior omuz çıkığı Sir Astley Cooper 
tarafından 1839 yılında bildirilmiştir. Epileptik bir 
nöbet esnasında meydana gelen bir çıkıktı. 1855’te 
Malgaigne posterior omuz çıkığı olan 37 hastalık 
vaka serisinde uygun fizik muayene ile doğru tanı 
konulabileceğini rapor etmiştir. 
1952’de McLaughlin posterior çıkık sonrası gelişen 
anterior ezilme kırığının tedavisi için kendi 
yöntemini tanımladı ve halen yaygın kullanılan 
subskapularisin anterior baş defektine taşınması 
(McLaughlin tekniği) tekniğini tanımladı.. Neer ise 
bu tekniği tuberositas minörü defekte transfer 
etme yöntemiyle modifiye etti. 
 
Klinik: 
Posterior instabilite, major posterior çıkık veya 
tekrarlayan mikrotravmalar sonucu gelişebilir. 
Posterior instabilitesi olan hastalar sıklıkla omuz 
arkasında mekanik ağrı veya huzursuzluk 
tanımlarlar. İtme ve şınav gibi eklemin posteriouna 
yük binmesine neden olan hareketler huzursuzluğa 
neden olur. İnstabilitenin işaretleri genelde non-
spesifiktir. Provakatif testlerle instabilite ortaya 
çıkartılmaya çalışılır. Bu testlerden başlıcakları; 
Jerk test: Kol 90

0
 fleksiyon ve iç rotasyonda omuza 

posterior aksiyel yüklenme uygulanırken omuz 
addüksiyona alınır. Hastanın posterior ağrı veya 
çıkık endişesi olması, atlama sesi olması testin 
pozitif olduğunu gösterir (şekil 1). 
Kim testi: Kol 90

0
 abdüksiyonda bir elle dirsek 

tutulurken diğer elle kolun proksimalinden ve 
lateralden tutulur. Omuza aksiyel kuvvet 

uygulanırken 45
0
 kadar addüksiyona getirilir ve kol 

aşağıya ve arkaya çekilir. Posterior ağrı veya çıkık 
sesi hissi testin pozitif olduğunu gösterir (şekil 2). 
Arka çekmece: Bir el klavikula ve korakoid 
arasından omuzu stabilize ederken, diğer el 
humerus başını tutar. Humerus başı mediale ve 
posteriora bastırılarak pasif posterior translasyon 
ve ağrı değerlendirilir (şekil 3). 
  

 
Şekil 1: Jerk testi 

 

 
Şekil 2: Kim testi. 

 

 
Şekil 3: Arka çekmece testi 
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Görüntüleme: 
Direkt Grafi; Direkt grafi sıklıkla normaldir. 
MRG: Labral patolojileri göstermede yararlıdır. 
Ayrıca direkt grafide göremediğimiz kemik 
lezyonları da görmemizi sağlar (şekil 4). 
Biligisayarlı tomografi; kemik lezyonları ve eklem 
uyumunu değerlendirmede daha kullanışlıdır. 
 

 

 
Şekil 4: Posterior omuz çıkığı ve kemik patolojisi olan 
hastanın direkt grafisi fazla bilgi vermese de MRG’de 
glenoid yetmezlik ters Hill-Sachs bulgusu görülmektedir. 

 
Tedavi: 
Konservatif Tedavi: 
Posterior instabilitesi olan hastalarda anterior 
instabiliteye göre konservatif tedavinin başarısı 
daha fazladır. Konservatif tedavide yapılan dış 
rotatorların özellikle de infraspinatus kasının 
güçlendirilmesidir. 
 
Cerrahi Tedavi: 
Konservatif tedavinin başarısız olduğu hastalarda 
uygulanır. Cerrahi tedavi öncesi hastanın mekanik 
instabilite nedeni ortaya konulmalı bunlara yönelik 
hazırlık yapılmalıdır. Hastanın mekanik sorunları iki 

başlık altında incelenebilir. Bunlar kemik ve 
yumuşak doku yetmezlikleridir. 
 
Kemik Sorunlar; 
Glenoid 
Glenoid hipoplazisi: skapular boyun 
displazisiolarak da adlandırılır. Sıklıkla bilateral ve 
simetrik olarak bulunur. İlişkili bulgular humerus 
başı hipoplazisi, glenoidal kavitenin uzaması, 
korakoid ve klavikulanın şekil bozukluklarını içerir. 
Posterior instabilitesi olan hastalarda glenoid 
hipoplazisi bulunabilir ancak buna özgü bir tedavi 
yöntemi tanımlanmamıştır. 
 
Glenoid posterior kenar defekti: Posterior 
glenoidin izole hipoplazisi olarak tanımlanır. 
Posterior omuz instabilitesine neden olur. 
 
Glenoidal retroversiyon: Brewer ve ark. tarafından, 
sagital planda glenoid açısının 7

0
 dereceden fazla 

olması olarak tanımlanmıştır. Travmatik olmayan 
posterior instabilite sebepleri arasında yer alır. 
 
Ters kemik bankart lezyon: Posterior-inferior  
glenoid kenar kırığı olarak tanımlanır ve posterior 
çıkıktan sonra ortaya çıkabilir (şekil 4). Anterior 
kemik bankart lezyonuna benzer şekilde medialize 
posterior fragman instabiliteye sebep olabilir. 
 
Humerus 
Ters Hill-sacks kırığı: Posterior çıkık sonrası gelişen 
anterior humerus başı ezilme kırığı olarak 
tanımlanır (şekil 4). BT ya da aksiller 
görüntülemede geri kalan humerus başıyla olan 
oranı hesaplanarak yüzdesi bulunur. Humeral başın 
%50sinden fazlası etkilenen durumlarda 
hemiartroplasti ya da total omuz artroplastisi 
önerilmektedir. Kronik kilitli posterior kırıklı 
çıkılarda artroplasti önerilir. %25-50 Arası 
defektlerde subskapularis tendonunun defekte 
transpozisyonu tüberkülüm minör ile birlikte veya 
sadece tendon kullanılması (McLaughlin 
prosedürü) önerilmektedir (şekil 5). Humeral başı 
%25 e kadar olan lezyonlarında tedavi tartışmalıdır. 
Akut dönemde herhangibir girişim yapılmayabilir. 
İlk iki hafta içerisinde disimpaksiyon önerilen 
yayınlar olmakla birlikte redüksiyon sonrası 
stabilitenin takip edilmesini önerilmektedir. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Şekil 5: Ön-Arka direkt grafi normal görünmekte. Çekilen bilgisayarlı tomografide ise posterior kilitli kırıklı çıkık izlenmekte. 
Modifiye Mc Laughlin prosedürü ile açık redüksiyon ve iki adet sütür ankor yardımı ile tüberkülüm minüsün subskapularis 
tendonuyla birlikte dikilmesi. 

 
Yumuşak Doku Sorunları: 
Kapsülolabral kompleks: 
Labrum Kim ve arkadaşları izole labral lezyonları 
dört tipte sınıflandırmıştır. 
Tip I: Postero-inferior labrum glenoidden ayrılmıştır 
fakat medial deplasman yoktur. Bu tip lezyon 
travmatik posterior instabilitede çok yönlü 
instabiliteye göre daha sıktır rastlanmaktadır. 
Tip II: ‘Marjinal çatlak’ yada ‘Kim’in lezyonu’ olarak 
da tanımlanır. Labrumun inkomplet ve gizli 
avülziyonudur. Tedavisinde labrum iyice ayrılır 
lezyon hattı tazelenir ve tamir edilir. 

Tip II: Kondrolabral erozyon olarak tanımlanır. 
Anterior yüzdeki GLAD (glenolabral articular 
disruption) lezyonuyla benzerdir. Tip II lezyon gibi 
tedavi edilir. 
Tip IV: Labrumun flep tarzı yırtığıdır. Labrumda 
dejeneratif yırtık vardır.  
Kim sınıflaması yaygın kullanılsa da posterior 
instabilite de gördüğümüz tüm lezyonları 
kapsamamaktadır. 
Günümüzde posterior labral sorunların tedavisinde 
artroskopik uygulamalar ön plandadır. 
 



 

 
Şekil 6:Bu şekilde farklı posterior labral patolojiler özetlenmektedir. Görüntüler lateral dekübit pozisyonunda uygulanan 
artroskopi sırasında anterior portalden alınmıştır. En üst solda ayrılmamış lezyon (tip 1), sağında marjinal çatlak (Tip 2), altta 
solda kıkırdak lezyonla birlikte ayrılma (tip 3) ve onun sağında dejenere labral lezyon zemininde posterior labral patoloji 
izlenmektedir. 

  
Artroskopik Posterior İnstabilite Tamiri 
Cerrahi Teknik: 
İlk görüntüleme posterior portalden yapılarak 
klasik glenohumeral tanısal artroskopik girişim 
tamamlanır. Posterior labral patoloji tespite edilen 
hastada posterior labrum anterior portalden 
gözlenirken posterior portal çalışma portali olarak 
kullanılır. Ankor yerleştirme ve yardımcı portal için 
ise posterior portalin yaklaşık 2cm inferiorundan 
yeri spinal iğne ile belirlendikten sonra portal açılır. 
Ankorlar bu portalden yerleştirilir. Uygulanan 

ankorlar eklem kıkırdak seviyesinin 1-2mm 
medialine uygulanır. Dikiş öncesi mutlaka labrum 
gevşetilerek glenoid yatağı debride edilerek 
hazırlanmalıdır. Dikişler clever hook, stür laso veya 
arthropierce aletleri kullanılarak geçirilir (şekil 7).  
Eğer tip 3 lezyon varsa ankor defekt veya kıkırdak 
ayrılma kenarına yerleştirilerek tamir uygulanabilir 
(şekil 8) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Şekil 7: Posterior labral lezyon tamiri. 

 

 

 

 
Şekil 8: Paralabral kist ve posterior labral lezyon tamiri. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Şekil 9: Posterior kartilez lezyonlu instabilite, posterior HAGL olarak da bilinir. MRG görünümü ile tamir aşamaları 
izlenmekte. 

 
Posterior labrocapsular periosteal sleeve avusion 
(POLPSA): Labrum ve skapulanın sağlam posterior 
periostu glenoidden ayrılarak eklem aralığıyla 
bağlantılı fazladan bir girinti(recess) 
oluşturur.Anteriorun ALPSA karşılığıdır (şekil 10). 
Bennett lezyonu: İnferior glenohumeral ligamentin 
posterior bandının yapışma yerinde kalsifikasyon 
olması olarak tanımlanır. Bazı cerrahlar POLPSA nın 
Bennett lezyonunun akut evresi olduğunu iddia 
etmektedir. Semptomatik Bennett lezyonunun 
artroskopik çıkartılması önerilmektedir. İzole 
bennett lezyonu literatürde rapor edilmemiştir. 
Özellikle atıcılıkla uğraşan sporculardaki posterior 
omuz ağrısının sık sebepleri arasındadır. 
 Posterior humeral avulsion of the glenohumeral  
Ligament (PHAGL): Posterior IGHLnin posterior 
bandı yapışma yerinden ayrılır. Artroskopik ya da 
açık olarak tamir edilir. Standart posterior portalin 
hafifçe mediale kaydırılarak açılması önerilir. 
Yüzen PHAGL: PHAGL ve ters bankart lezyonunun 
bir arada olması olarak tanımlanır. Literatürde 
sadece altı vaka bildirilmiş olup artroskopik olarak 
tedavisi önerilmektedir. 
Stretched posterior kapsül: Tekrarlayan çıkıklarla 
birlikte kapsülde plastik deformasyon gelişir, 
patolojik postero-inferior kapsüler poşla birlikte 
eklem hacmi artar. Bu aşırı kapsüler laksite 
posterior instabiliteye neden olabilir ve atravmatik 
instabilitede primer lezyon olarak karşımıza 
çıkabilir. Tedavide ankorlu ya da ankorsuz 
artroskopik kapsülorafi veya açık kapsül kaydırma 
cerrahisi uygulanır. 
Rotator interval Savoie posterior instabilitelerde 
%61 oranında interval lezyonu bildirmektedir ve 
tamirini önermektedir. Fakat bu konu tartışmalıdır. 

Eşlik eden lezyonlar: Anterosuperior labral 
yırtıkları, SLAP lezyonlarını, superior glenohumeral 
ligaman hasarını, orta glenohumeral ligaman 
hasarını, anteroinferior glenohumeral ligaman 
hasarını ve genişlemiş aksiller poşu içerir. 
 
Kaslar: 
Rotator manşet yırtıkları özellikle 40 yaş civarı 
hastalarda travmatik anterior omuz çıkılarıyla 
ilişkilendirilmektedir. Ancak posterior çıkıkla ilişkili 
yırtıklar yaştan bağımsız ve nadirdir. Kadavra ve 
radyoloji çalışmaları göstermiştir ki posterior 
çıkılarda teres minor risk altındadır ve parsiyel ya 
da total avulsiyon görülebilmektedir. Literatür 
bilgisi vaka sunumları şeklinde posterior çıkık ve 
rotator manşet yırtığı birlikteliği bildirmektedir. 
Tüm vakalarda RM tamiri uygulanarak posterior 
stabilite sağlanmıştır. 
 
Sonuç: 
Posterior omuz instabilitesi farkındalık ve ilginin 
artmasıyla, omuz biyomekaniğinin daha iyi 
anlaşılmasıyla daha tedavi edilebilir duruma 
gelmektedir. Posterior instabilite, anterior 
instabilite gibi, mekanik faktörlerden etkilenen ve 
mekanik faktörlerle agreve olabilen anterior 
instabilitenin neredeyse ayna görüntüsü şeklinde 
bir sorundur. Konservatif tedaviden sonuç 
alınamadığı durumlarda cerrahi tedaviye 
başvurulmaktadır. Farklı endikasyonlarla 
artroskopik ve açık cerrahiler uygulanabilmektedir. 
Artroskopik olarak direkt lezyona yönelik 
cerrahiler, non-anatomik prosedürlere göre kıyasla 
daha iyi sonuçlar vermektedir. 
 



 

 

 

 
Şekil 10:Anterior ALPSA lezyonuyla benzerlik gösteren POLPSA lezyonu ve tamiri. 
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Çok Yönlü Glenohumeral İnstabilite 

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Cemalettin Kunat 
 

 

Giriş: 
Semptomatik laksitenin birden fazla yönde 
olmasına çok yönlü instabilite (ÇYİ)  adı 
verilmektedir. İnstabilitenin yönleri anterior, 
posterior ve inferiordur. İnstabilite birden fazla 
yönde olmalıdır. Konjenital ya da kazanılmış 
nedenlerle omuz stabilizatörlerinin yetersizliği 
nedeniyle oluşur. Atletik performansın azalması ve 
non-spesifik omuz ağrısıyla karşımıza gelir. 
Hastalarda instabilite bulguları, çıkık şikayetleri 
veya volenter çıkıklar nedeniyle de hastalar 
doktora başvururlar (şekil 1). Volenter çıkıklar ilk 
başlarda ağrısız içen zamanla dejerenatif sorunlar 
da eklendiğinde ağrılı hale gelir. 
 

 
Şekil 1: Volenter posterior instabilite. 

 
Anatomi: 
Omuz stabilizatörleri statik ve dinamik olmak üzere 
2 ana başlıkta incelenir. En önemli statik 
stabilizatörler, omzun pozisyonuna göre gevşeklik 
veya sıkılık sağlayan glenohumeral bağlardır. 
Glenohumeral eklemin altında İnferior 
glenohumeral bağlar abduksiyonda,anterior 
posterior ve inferior translasyonu önler. Orta 
glenohumeral bağlar,  mid-abdüksiyonda dış 
rotasyonu ve inferior translasyonu kısıtlayarak 
anterior stabiliteyi sağlar. Superior glenohumeral 
ve korakohumeral bağ adduksiyonda inferior 
translasyonu ve dış rotasyonu kısıtlayarak 
stabiliteye katkıda bulunur. Bu bağlar rotator 
intervalde bulunur ve rotator interval 

yetmezliğinde posterior translasyon %50, inferior 
translasyon %100 artar. 
En önemli dinamik stabilizatörler rotator manşet, 
skapular kaslar ve bisepsin uzun başı olarak 
sayılabilir. Rotator manşet konkavite-kompresyon 
mekanizması sayesinde humerus başında dengeli 
bir güç oluşturarak stabiliteyi sağlar. Labrum 
soketin konkavitesini %50 arttırır ancak bu 
kompresyon stabiliteye %20 katkı olarak döner. 
Skapulanın stabilizasyonu glenoidin stabil olması 
demektir ki humerus başının fonksiyonu bu sayede 
sağlanır. 
 
Etiyoloji: 
Etiyolojik nedenler arasında bazı durumlar 
düşünülmektedir. Ancak tam etiyoloji 
bilinmemektedir. Bunlar; 

 Travma 

 Tekrarlayan mikrotravma 

 Dinamik kas stabilizerlerinin dengesinin 
bozulması 

Tam olarak nedeni bilinmese de anatomik 
anomaliler bilinmektedir. Aksiler poş ve rotator 
interval genişlemiştir. Bu nedenle klasik cerrahi 
tedavisinde inferior kapsülün süperiora 
kaydırılması, böylelikle kapsüller bolluğun 
giderilmesi önerilmektedir. Bu işlemle %75-100 
oranında başarı bildirilmektedir. 
 
Tanı: 
ÇYİ’nin birkaç potansiyel sebebi vardır. Ehler-
Danlos sendromu gibi genetik hastalıklarda 
anormal bağ dokusu işlevleri vardır ve 
değiştirilemez. Yine yüzme, atıcılık gibi sporlarda 
görülen mikrotravmalarda ilerleyen zamanda 
kapsüler hasara yol açabilir. Generalize ligamentöz 
laksitesi olan hastalar ÇYİ’ye eğilimlidir. Omzunu 
kendi isteğiyle çıkartmaya eğilimli olan hastalar 
psikiyatrik açıdan ve sekonder kazanç açısından 
değerlendirilmelidir. Bu tarz hastalarda kötü uyum 
nedeniyle cerrahi başarısızlık sıktır.  
Fizik muayene; 
Aanterior instabilite için endişe testi, ön-çekmece 
ve “load and shift” testi uygulanabilir. Posterior 
instabilite için ise Kim’s testi, jerk test, load and 
shift ve arka çekmece testlerine bakılır. Ancak ÇYİ 
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için en önemli test Neer ve Foster tarafından 
tanımlanan sulkus testidir (şekil 2). Etkilenen 
ekstremite nötral rotasyonda iken inferiora 
traksiyon uygulanır. Eğer subakromiyal bölgede 
‘gamze’ oluşuyorsa test pozitif kabul edilir. 
Ardından 30 derece dış rotasyonda tekrar edilir. 
İşaret azalıyorsa rotator interval sağlam demektir. 
Sulkus testi 2cm ve fazla ÇYİ ler için yüksek 
güvenilirliğe sahiptir. ÇYİ tanısı muayene ile 
konulduğu için muayeneden şüphe duyulursa 
anestezi esnasında tekrar edilmelidir. Genel 
anestezinin risklerine rağmen anestezi altında 
muayenenin duyarlılığı ve özgüllüğü çok yüksektir. 
 

 
Şekil 2: İnferior laksite bulgusu olan sulkus testi. 

 
Görüntüleme: 
İleri görüntülemenin ÇYİ de çok fazla yeri yoktur. 
Direkt röntgenogramlarda glenoid kemik stoğu ve 
hill-sacks lezyonu varlığı değerlendirilebilir. MRG 
rotator manşet hasarlarını ve glenohumeral 
lezyonları göstermede kullanılabilir ancak ÇYİ li 
hastalarda MRG’de en çok karşılaşılan bulgu kapsül 
fazlalığıdır. 
 
Tedavi: 
Başlangıç tedavisi olarak konkavite-kompresyon 
mekanizmasının gücünü en yükseğe çıkarabilmek 
için rotator manşet güçlendirme egsersizleri, 
glenoidal stabilizasonu arttırmak için skapular 
egsersizler önerilir. Hasta eğitimi, NSAID verilmesi 
ve yüksek riskli aktivitlerden korunma konservatif 
tedavinin başarısı için gereklidir. Rehabilitasyonla 
uyumlu hastalarda %80 civarı başarı elde etmek 
mümkündür. Özellikle volenter instabilitesi olan 
hastalarda psikiyatri konsültasyonu istenmeli ve 
tedavinin bir parçası olarak görülmelidir. Uzun 
dönem egsersizler başarılı olmazsa cerrahi 
gündeme gelir. Fakat ameliyat öncesi hiperlaksite 
ve genetik durumların değerlendirlmesi önemlidir 
ve cerrahi karar hakkında yardımcı olur. 
 
 
 

Cerrahi Tedavi: 
Açık İnferior Kapsüler Kaydırma: 
Bu teknikte subskapularis tenotomize edilir ve 
kapsül humerustan anteriordan posteriora doğru 
gevşetilir. Ardından T şeklinde kapsülotomi 
uygulanır ve inferior yapraklar superiora superior 
yapraklar inferiora kaydırılır. Çok etkili bir 
prosedürdür ve Neer bu şekilde 40 instabilitenin 
39’unda mükemmel sonuç elde etmiştir. En büyük 
sakıncası subskapularis yetmezliğine neden 
olmabilmesidir. 
 
Artorskopik Teknikler: 
Artroskopik ÇYİ cerrahisi 1993 yılında Duncan ve 
Savoie’nin artroskopik kapsüler kaydırmayı 
tanımlamasıyla çağ atlamıştır. Tüm kapsülolabral 
anatomiyi görmek ve subskapularisin korunması 
avantajlarındandır. Birçok vakada amaç kapsül 
hacminin azaltılması ve yeniden gerginliğin 
sağlanmasıdır. 
 
Transglenoid teknik 
 Glenoidden geçirilen dikişlerle kapsülün 
hacminin azaltılmasını amaçlar. Başarı oranı 
literatürde %89 olarak rapor edilmiştir. 
 
Kapsüler plikasyon 
Kapsüler plikasyon hacmi azaltılarak kapsülün plike 
edilmesidir. Ankorlarla ya da emilebilen dikiş 
materyalleriyle uygulanabilir. Kapsüler plikasyon 
anterior ve posterioru kaplayacak şekilde 360

0
 

uygulanır. Önce anterior plikasyon , ardından 
posterior plikasyon (şekil 3) uygulanır. Sadece 
kapsül plikasyonu hacmi azaltıp normal eklem 
hareket açıklığını sağlarken rotator intervalin 
kapatılması translasyonun azaltılması için mutlaka 
gereklidir. Kapsül plikasyonuyla ilgili literatürde 
birçok başarılı sonuç görülmektedir. 
 
Termal kapsülorafi 
Bu teknikte kapsüle lazer ya da RF uygulanır ve 
hücre nekrozuyla birlikte kapsülün daraltılması 
amaçlanır. Ancak termal sinir hasarı, kondrolizis ve 
yüksek başarısızlık oranları nedeniyle artık tercih 
edilmemektedir. 
 
Rotator intervalin kapatılması 
Neer ve Foster rotator intervalin kapatılması 
işlemini inferior kapsül kaydırma porsedürünün 
rutin parçası olarak tarif etmiştir (şekil 4). Fakat 
rotator interval kapatılmasının biomekanik rolü 
tartışmalıdır. Çünkü literatürde rotator intervalin 
kapatıldığı ya da kapatılmadığı tekniklerde sonuçlar 
açısından benzerlikler görülmektedir. 
 
 
 



Postoperatif Rehabilitasyon: 
Açık yada artroskopik yapılan vakalarda 
rehabilitasyon benzerdir. Omuz nötral ya da hafif 
dış rotasyonda 6 hafta immobilize edilir. 6. 
Haftanın sonunda eklem hareket açıklığı 
egsersizleri ve güçlendirme egsersizleri kademeli 

olarak -konservatif tedavideki gibi- mutlaka 
başlanmalıdır. Spora dönüş için 6 ay beklenmelidir. 
Hastalara mutlaka dirsek, el bileği ve el hareketleri 
de yapması gerektiği anlatılmalıdır. 
 
 

 

 

 
Şekil 3: Çok yönlü instabilite de 360 derece plikasyon uygulanır. Önce anterior kapsülolabral plikasyon uygulanır. Gerekirse 
plikasyon amacıyle ankor uygulanabilir veya burada olduğu gibi labruma kapsülplike edilebilir. 



 

 
Şekil 4: Rotator interval kapatma. 



 

 

 

Biseps Uzun Başı Sorunları 
Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Baybars Ataoğlu 

 
 
 Giriş: 
 Biseps uzun başı (BUB) tendonu 
intraartiküler ancak ekstrasinovial yerleşimlidir. 
Posterior süperior labrum ve supraglenoid 
tüberküle tutunur. Biseps tendonu %20 
supraglenoid tüberkülden, %48 labrum 
süperiorposteriorundan ve %28 her ikisinden de 
orijin alır. Eklemi oblik geçerek bisipital oluk 
içerisinden ve transvers humeral ligament altından 
rotator intervale komşuluğunda eklemi terk eder. 
Tendonun eklem içerisindeki kısmı yassı ve kalındır 
(7.8 - 8.5 mm), olukta ise incelir ve kas tendon 
bileşkesinde kalınlığı 2.6-4.5mm’ye iner.  

Biseps uzun başı proksimal distal seyri sırasında 
korakohumeral ligamentin (KHL) poteriorundan, 
transvers humeral ligamentin ise altından 
seyrederek bisipital oluktan omuzu terk eder. 
Tendon omuz içerisine yaklaşık 30 derece açılanma 
ile oblik bir seyir gösterir. Bu açı humerus başı 
rotasyonu ile değişir. Stabilitesini rotator interval 
bölgesinin kapsüloligamentöz yapıları sağlar. SGHL, 
KHL, subskapularis ve supraspinatus bisepsin 
bisipital oluğa gelmeden önceki intraartiküler 
kısmının stabilitesini sağlayan puley mekanizmasını 
oluştururlar (şekil 1). 

 

 

Şekil 1: Biseps pulley sistemi 
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Biseps oluğu, tuberkülüm majus ile minus arasında 
bulunan kum saati şeklinde bir koridordur. Orta 
kısmı en dar ve en derin olduğu yerdir. 
Tuberküllerin yapısı BUB tendonunun oluğun içinde 
durmasına yardımcı olsa da, tendonun yerinde 
durmasında en önemli yapı biseps pulleyidir. Biseps 
pulleyi subskapularis tendonu, supraspinatus 
tendonu, korakohumeral ligament, superior 
glenohumeral ligament, pektoralis majör 
insersiyosu ve falsiform ligament tarafından oluşan 
kompleks bir yapıdır. Proksimalde en önemli 
sabitleyiciler biseps oluğu, korakohumeral ligament 
ve subskapularis tendonudur. Bir zamanlar en 
önemli sabitleyici olduğu düşünülen transvers 
humeral ligamanın görevi hatta varlığı bile 
sorgulanmaktadır.  
 BUB tendonunun kanlanması, proksimalde 
anterior humeral sirkümfleks arterin asendan 
dalından, brakial ve derin brakial arterden sağlanır. 
Glenoidin posterosuperiorunu supraskapuler arter, 
labrumu ise supraskapuler arterin dalları, 
sirkümfleks skapular ve posterior humeral 
sirkümfleks arter ayrı ayrı besler. Labrumun 
anterosuperioru ve glenoid kanlanma açısından 
daha fakir bölgeler olup, tamir sonrası iyileşmenin 
zayıf olmasına neden olur. 
 Biyomekanik olarak BUB tendonu, 
humerus başını aşağı bastırır, glenohumeral eklem 
anterior ve posterior sabitleyici olarak görev yapar. 
Bu humerus başını bastırıcı etkisi tenotomi veya 
tenodez uygulandığında ortadan kalkar ve sıkışma 
sendromunu artırabileceği düşünülmektedir. 
Biyomekanik kadavra çalışmalarında,  BUB 
tendonunun en belirgin olarak anterior ve inferior 
olmak üzere her yönde glenohumeral translasyonu 
engellediği gösterilmiş. Ancak aktif stabiliteye 
katkısı tam olarak değerlendirilememiştir. Yeni 
yapılan elektromyelografik çalışmalarda BUB 
tendonunun dirsek hareketi sırasında 
glenohumeral eklemin anterior stabilitesine katkısı 
olabileceği gösterilmiştir. Rotator manşet 
yırtıklarında biseps aktivitesin arttığı 
bildirilmektedir, ancak masif yırtıklarda bu etki 
gösterilememiştir. Puley sistem instabilitesi veya 
BUB instabilitesi humerus başının anterior 
translasyonunu ve başın yukarıya migrasyonunu 
artırmaktadır. 
 BUB omuz ön tarafında ağrı üreticisi olarak 
da adlandırılmaktadır. BUB tendonun hem duyusal 
olarak hem de sempatik innervasyonu mevcuttur. 
İnnervasyon özellikle proksimalde, köken aldığı 
yere yakınında daha yoğundur ve kalın myelinli ve 
myelinsiz sinir liflerinin tendon boyunca 
oluşturduğu bir ağ ile sağlanır. 
Omuz ağrısına neden olabilecek çeşitli BUB tendon 
patolojileri vardır. Bu patolojiler;  

 Tendinit 

 İnstabilite 

 Parsiyel  

 Komplet rüptür 

 SLAP (süperior labrum anterior posterior) 
lezyonları 

BUB’ı inflamatuar, instabilite ve travmatik 
patolojilere maruz kalmaktadır. 
 
Biseps Tendiniti: 
 Biseps tendiniti ön omuz ağrısının sık 
nedenlerindendir. Tendinit primer veya sekonder 
nedenlere bağlı olabilir.  
Primer tendinit; Bisipital olukta ek bir patoloji 
yokken gelişir. Tendinitlerin sadece %5’i bu 
gruptadır. Sekonder tendinit; diğer sistemik ve 
lokal patolojilere eşlik eden tendinittir. Genellikle 
sıkışma sendromu veya rotator manşet hastalığına 
eşlik eder. 
İnflamatuar tendinopati ve dejeneratif tendinopati 
genelde tendon üstünde basınç artışına ve 
makaslama kuvvetleri oluşmasına neden olan, BUB 
tendonunun tekrarlayan traksiyonu ve sürtünmesi 
ve glenohumeral rotasyonu ile ilişkilidir. BUB 
tendonunun intraartiküler kısmı glenohumeral 
eklemin kısmından kaynak alan bir kılıfla çevrilidir. 
Bu kılıfın inflamasyonu, rotator manşet 
tendonlarını etkileyen inflamatuar süreçle birlikte 
gelişebilir.  İnflamatuar tendinopati makroskopik ve 
mikroskobik değişikliklerle beraber BUB 
tenosinovitinin ilerlemesiyle gelişebilir. 
Tenosinovitte biseps tendonu inflame ve 
hemorajiktir ancak hala oluk içinde hareketlidir. 
İnflamatuar süreç ilerlediğinde tendinopatinin 
erken dönem bulguları ortaya çıkar. Tendon kılıfı 
kalınlaşır ve fibrotik ve avasküler bir hal alır. 
Mikroskopik olarak yuvarlak hücreler infiltre eder, 
mukopolisakkarid depolanması ve kollajen 
düzensizliği görülür. İlerleyen süreçle beraber 
tendonda dejenerasyon başlar ve oluk içinde 
sıkışma ve hareketsizlik başlar. Bu süreç daha da 
ilerlerse spontan rüptür veya biseps stabilitesini 
kaybeder ve instabilite gelişebilir. 
BUB tedinopatisi kronik inflamasyon, fibrotik 
dejenerasyon, tendonun distal parçasında aksonal 
innervasyonun azalması ve sinir kökleri ve damar 
çevresinde  “Calsitonin Gene-Related Peptide” 
(CGRP) ve subtance P’nin artmasıyla karakterizedir. 
Hipertrofik tendinopati tendonun glenohumeral 
eklem içinde tuzaklanmasına neden olabilir ve kum 
saati biseps deformitesine neden olabilir. Oluşan 
bu deformite bisipital oluk içerisinde, tıpkı tetik 
parmak deformitesinde olduğu gibi tendonun 
hareketine engel olup omuzda takılmaya neden 
olabilir. Ek olarak inflamasyon ve hipertrofi, 
bisipital oluğun stenozu veya ikisi birden BUB 



 

 

 

tendonunun sıkışmasına neden olup atravmatik 
SLAP lezyonu gelişmesine yol açabilir. 
 Klinik: 
  Ağrı, hem tendinit hem de instabilitede 
biseps oluğundadır. Sıkışma sendromu ile 
karışabilir. Tendinitte sıkışmaya göre ağrı biraz 
daha anteriordadır ve bisepse yayılır. Sıkışma 
bulguları pozitiftir.Omuzda takılma da görülebilir. 
İnstabilite eşlik ediyorsa hasta da atlama veya ses 
gelme bulgusu vardır. 
 
Fizik Muayene: 
 Bisipital oluk palpasyonla hassastır. 
Provakatif testlerle biseps ağrısı tetiklenir. Bu 
testlerden en sık kullanılanlar; 
Yergeson 
Speed 
O’Brien 
Lift-off 
Jobe relaksasyon 
DeAnguin 
Biseps instabilite testleridir. 
 Selektif enjeksiyon yaparak eşlik eden 

rotator manşet hastalığı veya sıkışma sendromu 
ayrımı yapılmaya çalışılabilir. Ancak ayırıcı tanı bazı 
hastalarda oldukça zordur. 
 
Görüntüleme: 
X-ray: Genellikle normaldir. Bazen geçirilmiş 
travmatik sorunlar görülebilir. 
USG: Ucuz ve yararlıdır ancak kullanıcıya bağlı 
olduğundan ve kemik yapılar engel 
oluşturabileceğinden bugün için kullanımı sınırlıdır. 
MRG: Önemli bir tanı aracıdır. Ödem, 
subluksasyon, dislokasyonu gösterir. Rüptür varlığı 
tespit edilebilir. 
Artroskopi: Tanıda önemlidir. Tüm tendon eklem 
içinde izlenmelidir. Oluktaki tendon eklem içine 
çekilerek değerlendirilmelidir (şekil 2). Bazen 
artroskopi sırasında BUB tendonu, inflamasyon ve 
dejenerasyon nedeniyle eklem içi kısmı 
genişleyerek oluktan geçmesinin kısıtlandığı 
izlenir.(Şekil 3) Bu durum “kum saati biseps” olarak 
bilinir ve omuzun tetik parmağı olarak anılır (şekil 
4). 

 

 
Şekil 2: Biseps oluğunda ve BUB’da inflamasyon. Bu inflamasyon BUB eklem içerisine çekildiğinde izleniyor. 

 
 

 
Şekil 3: Dejenere kalınlaşmış, parsiyel yırtık içeren biseps tendonu. 

 
 
 
 



 

 

 

 

 
Şekil 4: Biseps uzun başı tendonunda dejenerasyona bağlı gelişen kum saati biseps görünümü. 

 
 
 
İnstabilite: 
Puley sisteminin bozulması, BUB tendonunun 
eklem içindeki kısmında instabiliteye neden olarak 
sublüksasyon veya dislokasyon gözlenir (şekil 5). 
İstabiliteye rotator manşet kaslarının yırtığı da eşlik 
eder ve yırtık genellikle eklem yüzünden başlar. 
Rotator manşetin üstündeki korakoakromial arkın 
hasarı biseps tendonunun stabilitesini sağlayan 
yapıların işlevini yitirmesine yol açar. Anteriora 
sublukse olan tendon subskapularisi zorlayarak 
yırtığının artmasına neden olur. Sağlam 
subskapularis tendonuyla beraber BUB 
tendonunun çıkığı birlikteliği % 3’tür. Lafosse 200 
rotator manşet yırtığı saptanan hastada, %16 
anterior, % 19 posterior ve % 10 hem anterior hem 
posterior olmak üzere toplam %45 biseps 
instabilitesi saptamış. Aynı zamanda anterior 
instabilitenin subskapularis tendon hasarı ile, 
posterior instabilitenin ise supraspinatus hasarı ile 
ilişkili olduğunu saptamıştır. Rotator manşet 
hasarının büyüklüğünün de BUB tendon 
instabilitesinin boyutuyla ilişkili bulmuştur. 
 Habermeyer ve arkadaşları biseps 

instabilitelerini 4’e ayırmıştır. 
Tip 1: İzole süperior glenohumeral ligaman (SGHL) 
hasarı  
Tip 2: SGHL hasarı + supraspinatus parsiyel 
artiküler yüz yırtığı 
Tip 3: SGHL hasarı + subskapularis yırtığı 
Tip 4: SGHL + supraspinatus parsiyel artiküler yüz + 
subskapularis yırtığı 
Pulley mekanizmasının hasarlanmasının kol dış 
rotasyon-abdüksiyondayken tendonun yüklenmesi 
ile oluştuğunu söyleyen yayınlar mevcuttur. Yapılan 
bir kadavra çalışmasında omzun fleksiyon-iç 
rotasyon, nötral pozisyon, nötral pozisyon- iç 
rotasyon pozisyonunda biseps pulleyi üzerine ciddi 
yüklenmelere yol açtığı gösterilmiştir.  
Anterior puleyin tam hasarıyla birlikte biseps 
tendonunun öne çıkığı da izlenebilir (şekil 6). 
Omuz anteriorunda ağrı vardır. Ağrı deltoid 
insersiyosuna yayılabilir ve geceleri daha da 
şiddetlenir. Omuz rotasyonlarına ağrı ve ses 
gelmesi eşlik eder. İlerleyen dönemde 
psödoparaliziye yol açacak kadar şiddetli ağrıya yol 
açabilir.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 
Şekil 5: Biseps anterior instabilitesi üç ayrı hastada izlenmektedir. En üst sırada tip 1, sadece SGHL ilgilendiren pulley sorunu, 
Orta sırada Tip II, SGHL ve parsiyel supraspinatus tendonunu ilgilendiren instabilite ve alt sırada ise tip III, SGHL ve 
subskapularis rüptirüne bağlı anterior instabilite görülmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Şekil 6: Biseps uzun başı tam çıkığının aksiyel MRG kesitlerinde ve artroskopi sırasındaki görünümü  

 
Parsiyel veya Total Rüptür: 
 
Parsiyel rüptür: 
 BUB’nın çeşitli derecelerdeki yırtıkları 
sıklıkla artroskopi sırasında karşımıza çıkmaktadır 
(şekil 7). 50 yaş üstü hastalarda sıktır ve tüm biseps 
patolojilerinin % 96’sını oluşturur. BUB 
tendonunun total rüptürü parsiyel rüptürlere 
oranla daha nadirdir. Vakaların çoğunda rotator 
manşet yırtığına bağlı gelişen sıkışma sendromuna 
sekonder tendinopati zemininde veya insitabilite 
zeminindedir. %25’i Aşan yırtıklarda tendon 
tırtıklarında tenotomi veya tenodez uygulanması 
gerekmektedir. Bu hastalarda ağrı ve hareket 
kısıtlılığı şikayetleri vardır. Genellikle parsiyel 
yırtıklarda total yırtıklara göre daha fazla ağrı 
şikayeti olur. 
 
 

Total rüptür: 
 Özellikle masif rotator manşet yırtıklarına 
eşlik eder. Travmatik biseps uzun başı rüptürü 
nadirdir. En sık tendonun proksimalinde başlangıç 
notasının 1,2-3 cm arasındaki hipovasküler bölgede 
ve bisipital oluktan çıktığı muskülotendinöz bileşke 
bölgesinde gelişir. Anabolik steroid kullanan 
hastalarda rüptür tendon-labrum bileşkesinde 
gelişir. Ekleme girildiğinde biseps uzun başı 
görülmez. Bu bir miktar oryantasyon sorunu 
oluşturabilir. Eğer varsa tendon güdüğü debride 
edilebilir aksi takdirde humerus başı ile glenoid 
arasında sıkışıp ağrıya neden olabilir. Tendinopati 
zemininde total rüptür olduysa ağrı şikayetleri 
azalır. Biseps kontraktürüne bağlı “Popeye” “Temel 
Reis” belirtisi ortaya çıkar (şekil 7). Hipertrofik 
tendinopati, yapışıklıklar veya vincula oluşumu 
ototenodeze neden olup kas kontraksiyonuna 
engel olabilir. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Şekil 7: Biseps totale yakın biseps dejeneratif parsiyel rüptürü. Sağda biseps total spobtan rütürü minimal güdük var. 

 
Tedavi: 
BUB sorunu olan hastalarda tedavi planı hastaya 
göre yapılmalıdır. Akut ağrılarda egzersiz yerine 
inflamasyonu azaltacak tedavi yöntemleri 
denenmelidir.  
 
Konservatif: 
Tendinit; Tendinit tedavisinde kanıt sayısı yeterli 
olmasa da ilk yapılan tedavi konservatiftir. Bu 
amaçla aşağıdaki yöntemler uygulanmalıdır.  

 İstirahat 

 Aktivite modifikasyonu 

 Nadiren inmobilizasyon 

 Lokal soğuk uygulama 

 NSAİ 
Enjeksiyon; glenohumeral eklem, subakromial 
eklem ve bisipital oluğa yapılabilir. Özellikle 
tenosinovit durumunda oluğa yapılacak enjeksiyon, 
ancak etkili olabilir. Tendon içine yapılmamasına 
dikkat edilmelidir. Sonrasında 1-2 hafta aktivite 
kısıtlaması yapılır. 
Semptomlar azaldığında eklem hareketlerini artıran 
egzersizlere başlanır. 
İnstabilite; Yaşa bağlı olarak farklı tedavi 
seçenekleri vardı. 
Yaşlı hastalarda enjeksiyon, genç hastalarda cerrahi 
tedavi önerilmektedir. Konservatif tedavi 
yöntemleri pek başarılı değildir. Genellikle rotator 
manşet yırtığı da eşlik ettiğinden birlikte tedavi 
edilirler.  
 
Cerrahi Tedavi: 
Biseps patolojilerinde cerrahi tedavi kararı 
verilirken 3-6 ay süren konservatif tedavinin 
başarısız olduğu durumlarda hastanın yaşı, aktivite 
düzeyi, tedaviden beklentileri, kliniği, fizik 
muayenesi, rehabilitasyonu uyumu ve eşlik eden 
omuz patolojileri çok iyi değerlendirilmelidir.  
Cerrahi tedavide uygulanan yöntemler; 
Debridman (Tendon): 

%50 altında parsiyel yırtık olanlarda ve sedanter 
yaşayan yaşlı hastalarda debridman yeterlidir. 
Genç hastalarda ise %25'in üzerindeki yırtıklarda 
tenodez önerilmektedir.  
 
Biseps Dekompresyonu: 
Tenosinovial gevşetmede puleylere zarar 
vermeden transvers humeral ligament gevşetilir. 
Bu yöntem sadece inflamasyon varlığında 
kullanılmaktadır. 
 
Tenotomi: Uygulama ve rahabilitasyon 
kolaylığından dolayı günümüzün en popüler tedavi 
seçeneğidir (şekil 8). Avantaj ve dezavantajları 
vardır. 
 
Avantajları; 

 Teknik olarak kolaydır 

 Rehabilitasyonu basittir  

 İmmobilizasyon gerektirmez 
 
Dezavantajları; 

 Deformite % 3-70 (Temel Reis görünümü) 
(şekil 8) 

 Kramp, birkaç ay devam eder. (Özellikle 40 
yaş altı hastalarda) 

 Güçsüzlük, dirsek fleksiyon güçsüzlüğü 
şeklindedir. 

  
Genellikle kronik inflamatuar tendonlarda 
proksimal biseps genişlediğinden bisipital oluktan 
geçemez ve deformiteye neden olmaz. Genel 
olarak tenotominin başar oranı %90'dır, ancak 
hastaların %70'inde deformite gelişir. Hastaların 
%40'ı dirençli dirsek fleksiyonunda zayıflık hisseder, 
ancak 60 yaş üstü hastalar bu güçsüzlüğü 
hissetmezler.  
 
 
 



 

 

 

 

  
Şekil 8: Biseps uzun başı tenotomisi. Mekanik aletler, elektrokoter veya radiofrekansla yapılabilir. Tenotomi sonrası “Temel 
Reis” bulgusu izlenebilir. 

 
 
 
Tenodez: Amaç kas atrofisini engellemek ve kasın 
konturunu korumak için biseps kasının gerginliğinin 
ve uzunluğunun korunmasıdır. Genelde yaklaşım, 
BUB tendon patolojilerinde tenodez daha çok genç 
hastalarda, sporcularda, ağır işçilerde ve kosmetik 
kaygıları olan hastalarda tercih edilmektedir. Ancak 
tenotomi ile tenodez arasında klinik fonksiyon ve 
hasta memnuniyeti açısından fark saptanmamıştır. 
Çok çeşitli tenodez tekniği mevcuttur. Açık cerrahi 
veya artroskopik olarak yapılabilmektedir. Teknik 
olarak sutur ankor fiksasyonu, yakındaki dokulara 
suturasyon, interferans vidası fiksasyonu ve 
anahtar deliği kemik fiksasyonu olmak üzere birçok 
teknik vardır (şekil 9). Bazı çalışmalarda interferans 
vidası ile fiksasyonun tekrarlayan yüklenmelere 
daha dayanıklı olduğu ve yetmezlik için gereken 
yükün daha fazla olduğu söylense de, çoğu 
çalışmada tekniklerin birbirlerine biyomekanik ve 
klinik sonuç olarak üstünlüğü gösterilememiştir. 
Tenodez sonrası % 15’lere varan tekrar cerrahi 
gereksinimi duyulan yetmezlik gelişebileceği 
gösterilmiş. Yetmezlik gelişen vakaların 
subakromial sıkışma ile beraber rotator manşet 
yırtığı olan vakalardır. Tendon rüptürü vakalarında 

konservatif tedaviye oranla daha az güç kaybı ve 
krampa yol açtığı, daha iyi kozmetik sonuçlar elde 
edildiği gösterilmiş.  Subakromial dekompresyon 
sıklıkla bu prosedüre eklenir. Tenodez için 
tartışmalı bir konu da fiksasyonun yeri ve şeklidir. 
Fiksasyon proksimalde bisipital oluğa giriş yerinde, 
distalde tendon oluktan çıkarılarak bisipital oluğun 
distaline yapılabilir. Distalde yapıldığında tendon 
oluktan çıkarılır ve biseps tendon kılıfının 
tenosinovitine bağlı ağrıyı da engellemiş olur. 
Yapılan bir çalışmada proksimal tenodezde % 12, 
distal tenodez de ise % 2,7 oranında revizyon 
oranları saptanmış. 
 
BUB tendonu instabilite vakalarında bazı uzmanlar 
pulley tamiri önerse de, tedavide en sık kullanılan 
yöntemler tenodez ve tenotomidir. Bu tedavileri 
sonuçlarıyla ilgili herhangi prospektif çalışma 
yoktur. 
 
Genel olarak, tenodez ve tenotomi klinik sonuçları 
arasında fark olmadığı bildirilmektedir. Genç, 
sporcu, aktif çalışan hastalarda tenodez, yaşlı, 
sedanter hastalarda ise tenotomi tercih edilmelidir.  



 

 

 

 

 

 
Şekil 9: Biseps tenodezi. Subakromial bölgede önceden işaretlenerek tenotomi uygulanan tendon oluğunda bulunarak 
serbestleştirilir. Tenodez yeri oluk içi veya dışı olabilir. Oluk içine yapılacak tenodez öncesi oluk dekortike edilir, ardından 
sütür ankor yerleştirilerek tendondan geçirilen sütürler yardımıyla tenodez uygulanır. 
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SLAP Lezyonları      Dr. Ulunay Kanatlı 
 
 
 
 
Giriş:  
Süperior labrum yırtıkları atıcılarda Andrews 
tarafından bildirilmiştir. SLAP lezyonları veya tam 
açılımı olan Süperior Labrum Anterior Posterior 
lezyonları ilk kez Snyder tarafından 1990 yılında 
tanımlanmıştır. Süperior labrumun biseps ankoru 
ile birlikte anteriorden posteriora doğru tutunma 
yerinden ayrılması anlamına gelir. SLAP lezyonları 
tanısı artroskopik olarak konulmaktadır. Artroskopi 
kullanımının yaygınlaşması sonrasında SLAP 
lezyonları tanınmaya başlamıştır. Yapılan bir 
çalışmada 2002 ile 2010 yıllarında genel ortopedi 

ameliyatlarında %55 artış belirlenirken SLAP lezyon 
tamirindeki artış %464 olarak bulunmuştur. 
Snyder SLAP lezyonlarını dört tipe ayırmıştır 
(şekil1). Buna göre lezyonların stabil olup olmaması 
tedavi seçeneğimizi yönlendirmektedir. Snyder’in 
yaptığı SLAP sınıflamasında, glenoid bir saat 
kadranına benzetilirse, lezyon saat 11-13 
arasındadır. 1991’den sonra ise 11-13 kadranı 
dışında da yeni lezyonlar tanımlanmaya başlanarak 
sınıflandırma genişletilmiş, buna lezyonların 
kombinasyonları da eklenerek 10’dan fazla SLAP 
lezyonu tanımlanmıştır (şekil 2). 

 
 

 
 
Şekil 1: SLAP lezyonları Snyder tarafından dört tipe ayrılmıştır. A, SLAP 1 labral dejenerasyon vardır, sıklıkla meniskoid tip 
labrumlar da izlenebilir, yaş ilerledikçe görülme sıklığı artar. B, SLAP 2 biseps ve labrum yapışma yerlerinden ayrılarak 
instabil hale gelmiştir. C, SLAP 3, süperior labrum menisküs yırtıklarında görülen kova sapı şeklinde yırtılıp ayrılmıştır. D, 
SLAP 4 labrum tip3’de olduğu gibi ayrılmış yırtık biseps tendonu cismine doğru ilerlemiştir.  
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Şekil 2: Sağ glenoid bir saat kadranı gibi bölünürse SLAP 
lezyonları buna uygun olarak sınıflandırılabilir. Snyder’in 
tarif ettiği ve en sık rastladığımız SLAP lezyonları st 11-1 
arasındadır.  
 

Anatomi ve Biyomekanik: 
Biseps uzun başı eklem içerisinde seyri sonrasında 
supraglenoid çentiğe ve süperior labruma tutunur. 
Klinik önemi tam olarak bilinmese de anterior veya 
posterior tutunma oranına göre dört tip labrum 
tutunması tanımlanmaktadır. Glenoid labrum, 
içeride hyalin kıkırdak, dışarıda ise fibröz kapsül ile 
devamlılık göstermektedir. Labrum fibröz ve bir 
miktar elastik fibrillerden oluşmaktadır. Labrum 

süperioru periferik olarak glenoide tutunurken, 
santral kısmından tutunmayabilmektedir. Bu 
durum sublabral reses olarak bilinmektedir. 
Süperior ve anterior süperior labrum oldukça en sık 
varyasyonun görüldüğü omuz bölgelerindendir. Bu 
varyasyonlar normal ve patolojik anatominin 
ayrılmasını zorlaştırması ve varyasyonların 
kendilerinin SLAP lezyonlarına zemin hazırlaması 
açısından önemlidirler. Buford kompleksi veya 
anterior süperior labrumun olmaması ve orta 
glenohumeral ligamentin kord şeklinde olması, 
%4.05 oranında görülmektedir. Buford kompleksi 
sıklıkla SLAP lezyonlarına eşlik etmektedir. Bu 
varyasonlardan bazıları şekil 3’de özetlenmiştir. 
Biseps uzun başı eklem içerisine seyri sırasında 
fetal hayattaki eklem içerisine göçü sırasında kalan 
yapışıklıklar nedeniyle birçok varyasyon eşlik 
etmektedir. Bunlar şekil 4’de özetlenmiştir. Bu 
varyasyonlar içerisinde hamak tipi %62.5 oranında 
SLAP 2 ‘ye eşlik etmektedir. Hamak tipi 
varyasyonun ikinci bir pulley etkisi yaratarak biseps 
yapışma yerine traksiyon yaparak SLAP 2 lezyonuna 
neden olabildiği bildirilmektedir. 
 

 

 
Şekil 3: Süperior labrum da sıklıkla varyasyonlara rastlanmaktadır. A, normal süperior labrum tutunması izlenmektedir. B, 
Labrum kıkırdak kenarına kadar ayrık olabilir, buna sublabral reses olarak bilinir. C, anterior süperior labrum glenoide 
tutunmamış olabilir, bu duruma sublabral foramen olarak adlandırılır. D, anterior süperior labrumun olmadığı, orta 
glenohumeral ligamentin (OGHL) kord şeklinde olduğu varyasyona Buford kompleksi adı verilir.  
 
 



 

 

 
 
Şekil 4: Biseps uzun başı (BUB) varyasyonları da artroskopi sırasında karşımıza çıkmaktadır. Özellikle hamak, pulley tipi 
varyasyonlar SLAP 2 lezyonlarına eşlik edebildiğinden  bu varyasyonlar fark edildiğinde SLAP 2 lezyonu varlığı açısından 
dikkatli olunmalıdır. A, Lateral kısa hamak, B, Lateral pulley, C, medial kısa hamak, D, medial pulley.  
 
Labrumun kanlanması menisküsler gibi periferden 
gerçekleşmektedir. Labrumun en az kanlanan 
kesimleri süperior ve anterior-süperior kısmıdır. 
Kanlanma yeterli olmadığından bu bölge 
lezyonlarında iyileşme yeterince gerçekleşemez ve 
SLAP lezyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Yaşlanmaya birlikte süperior labrumun 
kanlanmasının azaldığı gösterilmiştir. Bu yaşlılarda 
SLAP lezyonlarının sıklıkla ciddi travma olmaksızın 
karşımıza çıktığını açıklayabilmektedir. 
Biseps Labrum kompleksinin biyomekaniği tam 
olarak ortaya konmuş değildir. Stabiliteden 
sorumlu olduğunu gösteren çalışmalar vardır. 
Kumar ve ark.’ları biseps uzun başının sakrifiye 
edilmesinin omuzda instabilite ve disfonksiyona 
neden olacağını bildirmektedirler. Pagnani ise 
biseps insersiyosundaki destabilizasyonun 
glenohumeral eklemde anteriorposterior, süperior 
inferior stabilitede azalmaya neden olduğunu 
göstermişlerdir. Yapılan başka bir çalışmada ise 
biseps uzun başının abdüksiyon sırasında humerus 
başını glenoid içinde stabilize ettiği gösterilmiştir. 
Bir başka çalışmada SLAP 2 lezyonlarının 
glenohumeral instabiliteye neden olduğu ve 
artroskopik SLAP 2 tamirinin stabiliteyi tekrar 
sağladığı bildirilmiştir. Abdüksiyon dış rotasyon 
sırasında oluşan torsiyona biseps labrum 
kompleksinin direndiği ve anterior stabiliteye 
destek olduğu Rodosky tarafından gösterilmiştir. 

Yaralanma Mekanizması: 
 Labrum glenohumeral ligamentlerin de 
yapışma yeridir. Bu nedenle labrum avülziyon, 
kompresyon, traksiyon, makaslama ve kronik 
dejenerasyon mekanizmalarından biri veya birkaçı 
sonucu yırtılabilir. Kompresyon mekanizması 
Snyder tarafından ortaya atılmıştır. Bu mekanizma 
abdüksiyondaki kol üzerine düşme ile olabileceği 
gibi direkt glenohumeral travma ile de 
olabilmektedir. Burkhart ise anterior, posterior ve 
inferior traksiyon sonucu SLAP lezyonlarının 
olabileceğini söylemektedir. 
Biyomekanik bir kanıt olmamakla birlikte 
abdüksiyon ve fleksiyondaki kol üzerine düşme 
sonucu oluştuğu düşünülmektedir. Kompresyon 
nedeniyle humerus süperorunda eklem yüzünde 
Hill-Sachs benzeri lezyon oluşabilir. 
Bir diğer mekanizma ise omuz üzerine direkt 
travma ile ortaya çıkar (bu mekanizma bir 
çalışmada %31 hastada izlenmiştir). SLAP lezyonu 
mevcut olan hastaların %19’unda glenohumeral 
eklem subluksasyon veya dislokasyon hikayesi 
vardır. Hastaların %16’sında ilk ağrı şikayeti, ağırlık 
kaldırırken ortaya çıkmaktadır. %14 Hastadaki 
semptomlar ise giderek artan ağrı ile 
karakterizedir. Atıcılarda tekrarlayan travma 
hikayesi vardır, bunlar SLAP lezyonlu hastaların 
%6’sını oluşturur. 
Anterior omuz stabilitesinde biseps-süperior 



 

 

labrum kompleksi önemlidir. SLAP lezyonu, 
özellikle SLAP 2 lezyonu, sıklıkla anterior omuz 
instabilitesine eşlik eder. 
Atıcılarda izole SLAP 2 izlenebilmektedir. Bu atış 
sonrası follow-through fazında dirsek 
ekstansiyonda iken eksentrik yüklenmeye sekonder 
ortaya çıkar. Bu hastaların bazılarında drive-
through sign (kapsüler gevşeklik göstergesidir) 
pozitif iken SLAP tamiri sonrası negatif 
olabilmektedir. Bu hasta grubunda sıklıkla iç 
rotasyon kısıtlıdır. Bunun nedeni posterior kapsül 
kontraktürü olabilir ve SLAP lezyonu için 
predizpozan olarak görülmektedir. Artroskopi 
sırasında dinamik peel-back bulgusu; abdüksiyon 
ve dış rotasyonda biseps-labrum kompleksinin 
mediale yer değiştirmesi ile SLAP tanısı koydurur. 
 
SLAP Lezyonları 
Süperior labrum biseps tandonunun da yapışma 
yeridir. Süperior labrum bazen normalden daha 
büyüktür ve menisküs benzeri bir yapı oluşturur 
buna meniskoid labrum adı verilir. Meniskoid 
labrum SLAP lezyonlarına zemin hazırlayabileceği 
gibi yanlış SLAP lezyonu görünümü de oluşturarak 
cerrahı yanıltabilir (şekil 1a). Temel olarak dört tip 
SLAP lezyonu vardır (şekil 1): 

 Tip I: Dejeneratif saçaklı görünümü vardır. 
Labrum glenoid ve biseps tutunması 
normaldir. Yaşlı hastalarda normalde 
bulunabilir. Sıklıkla meniskoid labrumlarda 
görülmektedir. 

 Tip II: Dejeneratif görünümü var ancak 
süperior glenoide tutunma yerinden 
bisepsle birlikte ayrılmıştır. Bisepslabrum 
kompleksi instabildir. 

 Tip III: Süperior labrumda kova sapı 
tarzında yırtık vardır. Bu lezyonlarda 
meniskoid labrum birlikteliği sıktır. 

 Tip IV: Yırtık kova sapıdır ve biseps 
tendonuna ilerler. Stabil ve instabil olarak 

iki şekli vardır. 
Snyder’in tanımından sonra ilk eklenen yeni SLAP 
lezyon tipleri ilk dört tipin diğer labrum lezyonları 
ile kombinasyonları şeklindedir. Bu labrum 
lezyonları saat kadranındaki lokalizasyonlaru göz 
önüne alınarak sınıflandırılmıştır (şekil 5). Bunların 
bir kısmı aşağıda özetlenmiştir: 
SLAP V: SLAP II ve anterior inferior Bankart lezyonu 
vardır (şekil 6). 
SLAP VI: Labrum instabildir flap tarzı yırtık ankora 
ilerler. 
SLAP VII: Biseps ankor süperioru ayrılarak 
anteriordan IGHL’e doğru ilerler. 
 
SLAP Lezyonlarına Eşlik Eden Patolojiler: 
Yapılan bir çalışmada SLAP lezyonu olan hastaların 
%70’inde,  SLAP lezyonlarına eşlik eden veya SLAP 
lezyonlarının eşlik ettiği ek patolojiler tespit 
edilmiştir. Bu patolojiler görünüş sırasına göre 
şunlardır; %40 hastada rotator manşet patolojisi, 
bunların %15’i tam kat yırtıktır, %15 hastada 
anterior instabilite, %15 hastada humerus başında 
kondral patoloji ve %11 hastada ise 
akromioklaviküler eklemde artrittir. 
Paralabral kist veya Spinoglenoid Ganglion kistleri 
SLAP kaynaklı olabiliyorlar. Bu lezyonların kendileri 
de bası nedeniyle ağrı kaynağı olabiliyorlar.(19,20) 
SLAP’a komşu olabiliyor ve bazen ağrının 
kaynağıdır. Özellikle posterior süperior labral 
lezyonlarda izlenir. Oluş mekanizması meniskal 
kistlerde olduğu gibi tek yönlü valv mekanizması ile 
açıklanmaktadır. Oluşan kist supraskapüler sinire 
bası yapabilmektedir. Klinikte eksternal rotasyonda 
güçsüzlük, sıkışma sendromu, kas atrofisi 
görülebilir. Tanısında MRG önemlidir. EMG ve sinir 
iletim hızı supraskapüler nöropati tanısında 
kullanılmaktadır. Ganglion kistlerini dekomprese 
edilmesi bazı yazarlarca önerilirken (19), SLAP 
lezyonunun tamirini takiben kistin kendiliğinden 
kaybolacağını bildiren çalışma da vardır (şekil 7). 

 

Şekil 5: SLAP lezyonları 
Snyder’in 1990’da tarif ettiği 
tiplere ek olarak içerdikleri 
labrum bölgesine göre (saat 
kadranı) sınıflandırmışlardır. 
Bu sınıflamalar her geçen gün 
artmaktadır. Tip X iki farklı 
yazar tarafından 
adlandırılmıştır. 



 

 

Süperior Labrum

Anterior Labrum

 
Şekil 6: SLAP 2 lezyonu ile Bankart lezyonu birlikte 
görülebilmektedir. Bu SLAP 5 lezyonu olarak 
adlandırılmaktadır.  
 

 
Şekil 7: A, SLAP 2 lezyonuna supraglenoid kist eşlik 
edebilir. B, SLAP tamiri sonrası kist kendiliğinden 
kaybolabilir, tamir uygulanan hastanın 3ay sonraki 
kontrol MRG’sinde kistin kaybolduğu izlenmektedir.  

 
Klinik: 
Hikaye: 
Hikayede abdüksiyondaki kol üzerine düşme baş 
üstü aktiviteler veya tekrarlayan özellikle atma 
eylemi içeren spor faaliyetleri olabilir.  Baş üstü 
aktivitelerde ağrı sıklıkla hastalar tarafından ifade 
edilir. Ani ağrı, ses gelmesi, kilitlenme, atlama sesi 
gibi mekanik tip semptomlar labral yırtıklara eşlik 
edebilir. Ağrının omuzun derinlerinden geldiği 
hasta tarafından genellikle ifade edilir. Bazı 
hastalar tipik omuz sıkışma sendromu bulgularıyla 
başvurabilir. Özellikle genç (40 yaş altı) sıkışma 
bulguları varsa ve konservatif tedaviye cevap 
vermemişse altta yatan bir glenohumeral 
instabilite SLAP 2 lezyonu akla gelmelidir. Bütün 
bunlara rağmen SLAP lezyonlarında hikaye spesifik 
ve tanı koydurucu değildir. 
 
Fizik Muayene: 
SLAP lezyonları için birçok muayene yöntemi 
tanımlanmıştır. Bu konuda birçok çalışmaya 
rastlanmaktadır. Testlerin tanıdaki güvenilirliği 
birçok sıklıkla sınanmaktadır. Ancak SLAP tanısını 
kesin olarak koyduracak bir test halen elimizde 
yoktur. Altta yatan ve hem birlikte görülen hem de 
birbirine karışan sıkışma ve glenohumeral 
instabilite mutlaka araştırılmalıdır. En sık kullanılan 
SLAP lezyonlarına yönelik klinik muayene 
yöntemlerinin bir kısmı aşağıda özetlenmiştir: 
Biseps Germe Testi; Omuz 90 derece fleksiyonda, 

dirsek ekstansiyonda, ön kol supinasyonda iken 
hastanın direnç göstermesi istenir. Bu hareket 
biseps ankorunu veya tendonun kendisini irrite 
ederek ağrı oluşumuna neden olur. 
Kompresyon testi; 90 derece abdüksiyonda 
kompresyon ve eksternal/internal rotasyon 
yaptırarak labrum yırtığına bağlı ağrı ortaya 
çıkartılmaya çalışılır. 
O’Brien (Aktif Kompresyon Testi); Yüksek 
sensitivitesi var. 90 derece fleksiyon, 10-15 derece 
addüksiyon ve maksimum iç rotasyonda hasta 
aşağıya uygulanan kuvvete direnir. Maksimum 
supinasyonda test tekrarlandığında ağrı azalmalı 
veya geçmelidir. Bu bulgu testin SLAP 2 açısından 
pozitif olduğunu göstermektedir (şekil 8). 
Mimori Provakatif Testi; Oturur durumda 90-100 
derece abdüksiyon ve omuz dış rotasyonda direnç 
göstermesi istenir. Bu maksimum pronasyon ve 
supinasyonda tekrarlanır. O’Brien gibi pronasyonda 
ağrı ve rahatsızlık olur, supinasyonda ise bu geçer. 
SLAP lezyonlarında unutmamamız gereken şey, 
hiçbir testin spesifik olmadığıdır. 
 

 
Şekil 8: Kliniğimizde de sıklıkla tercih ettiğimiz O’Brien 
testi. A, 10 derece addüksiyon dirsek ekstansiyonda kol 
iç rotasyonda direnirken ağrının olması, B, dış 
rotasyonda iken olmaması testin pozitif olduğunu 
gösterir.  

 
Görüntüleme: 
X-ray: Labral patolojileri göstermede yararsızdır. 
Bilgisayarlı Tomografi: Artrografi ile birlikte labral 
patolojiyi gösterebilir. 
Manyetik Rezonans Görüntüleme: Labral 
patolojileri göstermede konvansiyonel MRG 



 

 

kullanılabileceği gibi (şekil 9) bazen yeterli 
olmayabilir. ArtroMR’da ise SLAP daha kolaylıkla 
tanımlanır. MR artrografi %89 sensitif, %92 
spesifik, %90 doğru tanı koydurur). Normal labral 
varyasyonlar nedeniyle yalancı pozitif SLAP lezyonu 
tanısı konulabilir. Bunun yanında yanlış negatif 
sonuçlar da alınabilir. MRG’de biseps ankoru 
altında sıvı varlığı SLAP lezyonunu 

desteklemektedir. 
 
SLAP lezyonlarında tanı kolay değildir. Hikaye de 
yetersizlik, fizik muayenede yetersizlik, tanısal 
testlerde yetersizlik olduğundan labral patolojiler 
için yüksek oranda şüphe gerekmektedir. Kesin 
tanısı artroskopi ile konulmaktadır. 

 

 
 
Şekil 9: MRG sıklıkla SLAP lezyonlarının tanısında kullanılmaktadır. Konvansiyonel MRG ile lezyonlar saptanabilirken, bazı 
durumlarda MR-Artrografi de gerekli olabilmektedir. Konvansiyonel MRG’de; A, glenoid süperioru ile labrum arasına sıvı 
dolması, B, süperior labrumda dejenerasyon, C, süperior glenoid labrum dejenerasyonunun laterale doğru ilerlemesi, D, 
glenoid ve süperior labrumda ayrılma ile birlikte süperior glenoid medialinde kist oluşumunun bulunması SLAP 2 lehine 
bulgulardır. 



 

 

Artroskopik SLAP II Tanısı: 
Özellikle SLAP 2 tanısı tartışmalıdır ve cerrahlar 
arasında tanı koyma zorlukları içermektedir. 
Normal varyasyonlardan ayırt edilmelidir. Süperior 
labrumun meniskoid görünümü ve serbest ucu 
olabilir. Bu bulgu yanlışlıkla ayrılmış labrum olarak 
değerlendirilerek SLAP 2 tanısı koydurabilmektedir. 
Normalde süperior artiküler yüzey labrum ile 
devamlılık gösterir. SLAP 2’de ise glenoid artriküler 
yüzeyi ile labrum arasında boşluk vardır. Ayrıca 
prob ile zorlandığında 3-4mm ayrıldığı artroskopik 
olarak izlenir. Ayrılma glenoid kıkırdak yüzeyini aşar 
ve kemik yüzeye ulaşır (şekil 2b). Süperior labrum 
normal lokalizasyonunda ise, ancak gevşekse SLAP 
lezyonu olarak değerlendirilmemelidir, bu normal 
varyasyondur. 
 
Tedavi: 
Konservatif Tedavi: 
Ağrılı durumlarda NSAİ, soğuk uygulama ve 
istirahat önerilmektedir. Fonksiyonel sorunu olan 
hastalarda ise omuz çevresi hareket genişliğinin 
kazanılması, kapsüler özellikle posterior kapsül 
gerginliklerinin giderilmesi, eğer mevcut ise 
skapulotorasik ritim bozukluğunu gidermeye 
yönelik fizik tedavi yaklaşımları önemlidir. Hastanın 
yine omuz çevresi kaslarının güçlendirilmesi ve 
aktivite modifikasyonları önerilmektedir. 

Cerrahi Tedavi: 
Konservatif tedaviden yarar görmeyen hastalarda 
cerrahi tedavi planlanmalıdır. Labral patolojilerde 
debridman ve tamir seçenekleri vardır. Labral 
yırtıkların debridmanı erken dönemde iyi sonuç 
verse de uzun dönemde sonuçlar gerilemektedir. 
Bu özellikle sporcular için geçerlidir. Altta yatan bir 
glenohumeral eklem instabilitesi gözden 
kaçırılmamalıdır. SLAP lezyonlarında tedavi 
seçenekleri diğer labral patolojiler gibi debridman 
tamir ve tenodez/tenotomi şeklinde 
sıralanmaktadır. Tenodez/tenotomi ileri yaşlarda 
biseps tendon patolojisi (dejenerasyon-yırtık) eşlik 
ediyorsa önerilmektedir. Debridman ve tamir 
seçeneği ise genellikle SLAP lezyon tipine bağlıdır. 
Tip 1 ve 3’ün tedavisi: 
SLAP 1: Normal yaşlanmanın bir parçası olabilir. 
Stabil kenara kadar süperior labrum debride 
edilmesi yeterlidir (şekil 10). 
SLAP 3: Yırtık labrum bölümü genellikle menisküs 
lezyonlarında olduğu gibi beyaz-beyaz bölgedendir 
ve iyileşme potansiyeli düşüktür bu nedenle sıklıkla 
yırtık segment çıkartılır. Kova sapı yırtıklı bir 
menisküsün çıkartılması gibidir (şekil 11). Geride 
kalan biseps ankorunun süperior glenoide iyi 
tutunmuş olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
İnstabilite varsa (SLAP 2) tamir düşünülmelidir. 

 

 
 

Şekil 10: SLAP 1 süperior labrum da dejenerasyon vardır ve debridman tedavide yeterlidir.  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Şekil 11: SLAP 3, kova sapı benzeri yırtık vardır. Genellikle takılma yaparak omuz ağrısına neden olur ve eksizyonu önerilir.  
 
 

Tip II ve IV Tedavisi: 
SLAP2: Biseps tutunması instabildir. Yapılan 
bisepsin süperior labrum ile birlikte tekrar glenoid 
süperioruna tutturulmasıdır. Bu amaçla absorbe 
olan veya olmayan implantlar yardımı ile dekortike 
edilmiş glenoid süperior yüzeyine süperior labrum 
ve biseps tutturulur. Bu işlem artroskopik olarak 
posterior portal görüntüleme portali olarak 
kullanılarak ek bir veya iki portal kullanılarak bu 
işlem yapılabilir. Cerrahın tercihine bağlı olmakla 
birlikte tespit için 1 veya 2 ankor vertikal veya 
matress dikişler kullanılarak tek veya çift sıra 
şeklinde uygulanır. Şekil 12’te tek ankor çift ipli 
vertikal sütürler kullanılarak uygulanan tespit 
yöntemi özetlenmiştir.  
SLAP 4: Yırtık biseps cismine uzanmaktadır. Küçük 
bir biseps kısmı yırtılmış ise sadece debridman 
yeterlidir (şekil 13a,b). Yırtık %30 veya daha fazla 
biseps tendonunu içeriyorsa ve eğer hasta yaşlı ise 
biseps tenotomisi veya tenodezi, genç hasta ise 
sütür ile SLAP II gibi tamir edilmelidir. Eğer 
labrumda yeterli tutunma varsa sadece biseps 
tendonu dikilebilir (şekil 13c,d). Labrum ayrılmışsa 
SLAP II gibi sütür ankorla tamir edilmelidir. 
 
SLAP Tamiri Sonrası Rehabilitasyon: 
Her ortopedik cerrahiden sonra olduğu gibi SLAP 
lezyonları tedavisinden sonra da rehabilitasyon en 
önemli basamağı oluşturur. SLAP lezyon tamiri 

yapılmamış hastalarda ek bir patoloji yoksa 
ameliyat ağrısının azalmasını takiben 1 hafta 
içerisinde omuz askısı sonlandırılarak eklem 
hareket genişliği ve kas güçlendirme hareketlerine 
geçilir. Tamir uygulanan hastalarda ise 
uyguladığımız rehabilitasyon protokolü tablo 1 de 
özetlenmiştir. 
 
SLAP Tedavi Sonuçları: 
Genel olarak bakıldığında SLAP cerrahi tedavi 
sonuçları oldukça başarılıdır. Snyder (1995), 140 
hastada  %97 iyi ve çok-iyi sonuç, Kim (2002) 32 
hastada %94 iyi sonuç, Enad (2007), 24/27 hastada 
iyi ve çok-iyi sonuç, Brockmeier (2009) ise 47 
hastada %87 iyi ve çok-iyi sonuç aldıklarını 
bildirmişlerdir. 
45 Yaş üstü hastalarda SLAP 2 tamiri yapılıp 
yapılmaması tartışmalıdır. Bazı yazarlara göre bu 
yaş grubunda tamir sonuçları başarısı düşük 
olduğundan tenodez veya tenotomi önerirken, bazı 
yazarlar ise tamir sonuçlarının tatminkar olduğunu 
ve biseps labrum kompleksini korumamız 
gerektiğini önermektedirler 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Şekil 12: SLAP 2’ süperior labrum ve biseps uzun başı yapışma yerlerinde ayrılmıştır ve instabilite vardır. Tamiri 
önerilmektedir. A, labrumun altı debride edilerek spongioz kemik açığa çıkartılır. B, süperior glenoid lateraline pilot delik 
açılarak, C, çift ipli ankor yerleştirilir. D, ardından ilk önce posteriordan ipin bir bacağı geçirilerek, E, vertikal dikişle bağlanır. 
F, posterioru takiben yine vertikal olarak diğer ip anteriordan geçirilerek, G, bağlanır. H, tamir sonrası hem anterior hem de 
posteriorda vertikal dikişlerle tek iki ipli ankor yardımı ile tespit tamamlanır. 
 

 
 



 

 

 
Şekil 13: SLAP 4 tedavisi; A, SLAP 4 olan hastada instabilite olmadığından, B, debridman uygulanmış. C, instabilitenin eşlik 
ettiği yırtığa ise, D, tamir uygulanmış.  
 
Özet: 
SLAP lezyonlarını özetleyecek olursak; bu 
lezyonlara instabilite, rotator manşet yırtığı, 
paralabral kist eşlik edebilir. Eşlik eden patolojiler 
cerrahi tedavi sonuçlarını değiştirebilir. Özellikle 
atıcılarda süperior labrum, omuzun global 
stabilitesinde önemlidir. SLAP lezyonları artroskopi 
sırasında gözden kaçırılmamalı ve gerekirse tamiri 
yapılmalıdır. Yaşlı hasta grubunda SLAP sonuçlarına 
bakıldığında 45 yaş ve üst rotator manşet yırtığı ile 
birlikte olan SLAP 2 lezyonlarında debridman, 
tenodez veya tenotominin tamire göre daha iyi 
sonuçlar verdiği bildirilmektedir. Yine de 
fonksiyonunu tam olarak bilmediğimiz, biseps 
labrum kompleksin, korunması gerektiğini de 
akıldan çıkartmamamız gerekmektedir.   
 

SLAP Tamiri sonrası Rehabilitasyon Programı 

1-15. Günler Pandüler eksersiz pasif ROM 
16-30. Günler Aktif asistif ROM 
30. Günden 
sonra 

Askı ile koruma devam ederken 
aktif ROM 

45. Gün Askı sonlandırılarak aktif ROM 
3. Ay’dan 
sonra 

Güçlendirme Egzersizleri 

 
Tablo 1: SLAP 2 tamiri sonrası rehabilitasyon programı 
tablo da özetlenmiştir.  
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Giriş: 
Yavaş gelişen ve omuzda pasif hareketleri kısıtlayan 
genellikle kendi kendini sınırlayan hastalıktır. Eşlik 
edebilen faktörler vardır: 
Kadın cinsiyeti 
40 yaş üstünde olma 
Travma 
Diabet 
Uzun süreli immobilizasyon 
Tiroid hastalığı 
Serebrovasküler hastalıklar 
Miyokard enfarktüsü 
Otoimmün hastalıklar 
 Doğal seyri konusunda farklı görüşler 
vardır. Rockwood konservatif tedavi uyguladığı 

hastaların 10 yıllık takibinde hareketlerin 
döndüğünü ve hafif ağrı olabileceğini 
bildirilmektedir. Shaffer ise %50 hastada 
konservatif tedavi ile 7 yıllık takip sonucunda kalıcı 
ağrı ve sertliğin devam ettiğini bildirmişdir. 
 
Patogenez: 
Sinovya ve sinovya altı dokunun hastalığıdır. İlk 
inflamasyonun ardından fibrozis gelişir (şekil 1). 
Yani hastalık seyrinde, bir sinovyal inflamasyon ve 
bunu takip eden reaktif kapsüler fibrozis vardır 
(tablo 1). Son zamanlarda MMP (matriks 
metaloproteinazlar) enzimlerinin rolü patogenezde 
önem kazanmıştır. MMP enzimlerinin inhibisyonu 
sonucu fibrozis gelişimi olduğu düşünülmektedir. 

 

 

 
Tablo 1: Donuk omuz evreleri özetlenmiştir: 

 Süre Hareket Genişliği Artroskopik Bulgu Patoloji 
Evre 1 0-3 ay Pasif tam, ağrı var Yaygın sinovit İnflamasyon var, kapsül 

normal 
Evre 2 “freezing” 3-9 ay Aktif ve pasif 

hareket kısıtlı, kronik 
ağrı var 

Yaygın pediküllü sinovit Sinovit ve kapsülde skar 
formasyonu 

Evre 3 “frozen” 9-15 ay Rijittir, ağrı 
azalmıştır 

Fibrotik sinovya Kapsül kalın ve skar 
yapısındadır 

Evre 4 “thawing” 15-24 
ay 

Progresif olarak 
ROM artıyor, hafif 
ağrı 

Normale dönüş Normale dönüş 

 

 

 

 
Tanı: 
Hikaye ve fizik muayene ile tanı konulur. Ağrı 
omuzun anterior, posterioruna ve deltoid üzerine 
yayılır. Gece ağrısı ve istirahat ağrısı sıklıkla 

karşımıza çıkar. Glenohumeral eklem hareket 
genişliği skapula stabilize edilirken 
değerlendirilmelidir. Görüntüleme yöntemleri 
kullanarak altta yatan sorunlar ayırt edilebilir. 
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Şekil 1: Tüm eklemde yaygın sinovit görünümü vardır. Şekilde aksiller poşun daraldığı ve yaygın pediküllü sinovyal doku ile 
dolu olduğu izlenmektedir. 

 



 

Görüntüleme yöntemleri: 
Ayırıcı tanıda görüntüleme yöntemleri önemlidir. 
Donuk omuza ait kapsüler hacmin daralması 
dışında spesifik görüntüleme bulgusu mevcut 
değildir. Ayrıca tanı için veya eşlik eden patolojileri 
göstermede direkt grafi ve MRG kullanılabilir. 
X-Ray: Aşağıdaki sorunları ortaya koymada etkilidir. 
Kalsifiye tendinit 
Rotator manşet hastalığı 
Osteopeni (kullanmamaya bağlı) 
MRG: 
Rotator manşet hastalığı 
Labral sorunlar 
Kapsüler kalınlaşma 
Sinovit 
 
Tedavi: 
Tedavi seçenekleri: 
Takip, 
Fizik tedavi, 
NSAİ, 
Oral kortikosteroid, 
İntraartiküler enjeksiyon, 
Distansiyon artrografisi, 
Kapalı manipülasyon, 
Açık cerrahi gevşetme, 
Artroskopik kapsüler gevşetmedir. 
 
Evre 1 ve 2: 
Konservatif Tedavi: 
NSAİ 
İstirahat 
Fizik Tedavisi 
İntraartiküler enjeksiyon; 5cc lidokain %1'lik, 3cc 
markain %0.25'lik ve 80mg depomedrol kullanılır. 
Erken snovit döneminde steroidin sinoviti 
durdurabileceği öngörülmektedir. 
Erken dönem tedavisinde amaç ağrının, 
inflamasyonun azaltılması ve kapsüler daralmanın 
önlenmesidir. 
Cerrahi Tedavi: 
Kapalı manipülasyon, genel anestezi altında 
uygulanır 
Artroskopi; kapsüler gevşetme, manipülasyon 
Açık kapsüler gevşetme 
Riskler: 
Kırık, kapalı manipülasyon sırasında özellikle 
osteoporotik hastalarda olabilir. 
Nörovasküler yaralanma, gevşetme sırasında 
gelişebilir. 
Rezidüel sertlik 
İnstabilite, kapsüler daralma açılırken instabilite 
gelişebilir. 
Enfeksiyon 
 
Evre 3 ve 4: 
 Uzun süren gece ve istirahat ağrısının 

spontan olarak azaldığı dönemdir. Evre 3'de 
uygulanacak fizik tedavide amaç glenohumeral 
eklem ve skapulotorasik eklem hareketlerinin geri 
kazanılmasıdır. 
 Artroskopik Cerrahi: 
 Artroskopik cerrahi iki şekilde 
uygulanabilir. Önce kapalı manipülasyon ve 
ardından artroskopik girişim veya manipülasyon 
yapmadan artroskopik gevşetme şeklinde iki farklı 
uygulama vardır. İlk artroskopi, ardından 
artroskopik gevşetme öneren yazarlar, artroskopi 
öncesi yapılacak manipülasyon sonrasında, 
ekstravaze sıvı oranının artabileceğini 
söylemektedirler. Artroskopik girişim sırasında, 
kapsüler kalınlaşma ve fibrozis nedeniyle göüntü 
almada zorluk yaşanabilir. Yapılan bir çalışmada 
kapalı manipülasyon sonrası oluşan yırtıkların 
artroskopi sırasında yapılan kesilerlerle benzerlik 
gösterdiği bildirilmektedir (şekil 2). Bu nedenle 
cerrahi öncesi yapılacak manipülasyonun yeterli 
olabileceği düşünülmektedir. 
 Cerrahi tedavi için en uygun dönem 
hastanın gece ağrılarının azalmaya başladığı 
dönemdir. Evre 3 ise cerrahi tedavinin en sık 
uygulandığı dönemdir. Evre 4'de ise cerrahi 
endikasyon yoktur. Cerrahi sırasında önce saat 2-6 
arası labrumun hemen medialinden elektrokoter 
veya radiofrekans ile gevşetme uygulanır (şekil 3). 
Ardından rotator interval açılır (şekil 4). Cerrahi 
gevşetme devam ettikçe humerus başının laterale 
doğru açıldığı izlenir. Gevşetme sırasında saat 5-7 
arasında aksiler poş da, aksiller sinir komşuluğu 
nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Eğer iç rotasyon 
kısıtlı ise saat 7-11 bölgeleri arası posterior kapsül 
de gevşetilmelidir. Tedavi sonrasında amaç 
anestezi altında elde edilen hareket genişliğinin 
korunmasıdır. Bu nedenle ameliyat sonrası 
rehabilitasyon önemlidir. Hastanın ameliyat sonrası 
kullanacağı kateterli interskalen blok ağrı kontrolü 
yapacağından ve erken harekete izin vereceğinden 
dolayı önerilmektedir. Eğer tolore edebilirse 
hastanın omuz askısı ameliyat sonrası birinci gün 
sonlandırılmalıdır. 
Donuk omuz uzun yıllardır bilinen bir omuz 
hastalığı olmasına rağmen, tedavisi ve tedavinin 
zamanlaması tartışmalıdır. Her donuk omuzun her 
hastada aynı seyri göstermeyeceği bilinmeli ve 
hasta ile girişim öncesi sonuçları hakkında 
konuşulmalıdır. 
Donuk omuza eşlik edebilecek rotator manşet 
yırtığı, subakromial sıkışma sendromu, SLAP 
lezyonu gibi patolojiler eğer tamir sonrası tespit 
gerektirmeyecekse birlikte tamir edilebilirler, ancak 
hareket kısıtlanması gereken işlemlerin donuk 
omuz kapsüler gevşetmesi sırasında değil omuzun 
eklem hareket genişliği açıldıktan sonra yapılması 
önerilmektedir. 
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Şekil 12: Genel anestezi altında kapalı 
manipülasyon sonrası ön kapsülde, rotator 
intervalde ve aksiler poş da oluşan yırtıklar ve 
hematom izlenmektedir. Oluşan yırtıklar 
genellikle atroskopi sırasında yaptığımız 
gevşetme yerleri ile uyumludur. 
 



 

 
 

 
 
Şekil 3: Radiofrekans ile anterior kapsüler gevşetme. 

 

 

 

 

 



 

Şekil 4: Donuk omuz hastasında rotator intervalin açılması özellikle omuz dış rotasyonunu artırır. 

 





 

Artroskopik Subakromial Dekompresyon  
Dr. Ulunay Kanatlı 

 
 
Giriş: 
Subakromial dekompresyon omuz sıkışma 
sendromunda ve rotator manşet hastalıklarında tek 
başına veya manşet tamirine ek olarak omuz 
artroskopisinde en sık uyguladığımız cerrahi 
işlemdir. 
Subakromial dekompresyonu uygulama bölgemiz 
subakromial bölgedir. Subakromial bölge 
glenohumeral eklem, sternoklaviküler eklem, 
akromioklaviküler eklem ve skapulotorasik 
eklemden sonra omuz bölgemizde yer alan beşinci 
eklemdir. Korakoakromial ark, rotator manşet ve 
aralarındaki subakromial bursa oluşturmaktadır. 
Bursa akromionun ön tarafında yer alır. 
Korakoakromial arkı akromion, korakoid ve 
korakoakromial ligament oluşturur (şekil 1). 
 

 
Şekil 1:  
Subakromial dekompresyon birkaç cerrahi işlemi 
içinde barındırır. Bunlar; 

 Bursektomi 

 Korakoakromial Ligamentim Gevşetilmesi 

 Akromioplasti 

 Os Akromiale Müdahalesi 

 Klavikula Distal Uç Rezeksiyonu 
Burada ana sorun subakromial mesafenin 
daralmasıdır. Bu omuz sıkışma sendromu olarak 
bilinir. Omuz sıkışma sendromunu iki kısımda 
inceleyebiliriz. Bunlar tipik ve atipik nedenlerin 
sebep olduğu sıkışmalardır. Bu nedenler tablo 1’de 
özetlenmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 1: Subakromial Sıkışma Nedenleri 

Tipik Sıkışma Sendromu: 

 Tip II veya III akromion 

 Subakromial spur 

 AC eklemde osteoartritik spurlar 

 Kalınlaşmış Korakoakromial Ligament 

Atipik Sıkışma Sendromu: 

 Os akromiale 

 Omuz İnstabilitesi 

 RM zayıflığına bağlı humerus başının 
süperior migrasyonu 

 Posterior kapsüler kontraktür 

 Skapular diskinezi 

 
En sık karşılaştığımız tipik sıkışma sendromu ve 
nedenleridir. Burada sorun supraspinatus çıkımının 
korakoakroial ark altında sıkışmasıdır. 
Şekil 2’de tipik sıkışma yapan nedenler 
özetlenmiştir. 
 
Akromioplasti omuz sıkışma sendromu cerrahi 
tedavisinde uygulanan subakromial 
dekompresyonun önemli bir kısmını oluşturur. 
Akromioplasti Neer tarafından evre II ve evre III 
omuz sıkışma sendromunun cerrahi tedavisinde 
önerilmektedir. Amaç subakromial mesafenin 
artırılması ve patolojik dokuların ortamdan 
uzaklaştırılmasıdır. Artroskopik tekniklerin 
gelişmesi klasik olarak açık cerrahi ile yapılan 
akromioplastinin artroskopik yapılmasını 
sağlamıştır. Artroskopik subakromial 
dekompresyon daha önce de bahsedildiği gibi 
bursektomi, korakoakromial bağın gevşetilmesi, 
akromioplasti, os akromiale ve akromioklaviküler 
eklemin değerlendirilmesini içermektedir. Ancak 
cerrahi tedavi ister açık, isterse artroskopik 
yöntemle olsun hastaya cerrahi öncesi uygun ve 
yeterli süre konservatif tedavi uygulanmalıdır. 
Bunun nedeni omuz sıkışma sendromlu bir 
hastanın konservatif yöntemlerle %67’ye varan 
oranında tedavi edilebilir olmasıdır. 
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Şekil 2: Subakromial sıkışma sendromu tipik nedenleri kısaca özetlenmiştir. 

 



Cerrahi Öncesi Değerlendirme: 
Hikaye: Hastalar sıklıkla omuz ağrısı ve hareket 
kısıtlılığı şikayetleriyle başvururlar. 
Ağrı: 
Subakromial sıkışmaya bağlı olan omuz ağrısı tipik 
olarak lateral subdeltoid (deltoid insersiyosuna) 
bölgeye yansımaktadır. Bunun yanında bisepse, 
kolun ön kısmına yayılan ve geceleri de rahatsız 
eden ağrı şikayetleri mevcuttur. Aktiviteler 
sırasında olan ağrı tipik olarak 70-80 derece 
abdüksiyon veya fleksiyon sırasındadır. 
 Fizik Muayene 
Eklem Hareket Genişliği: Hastalarda altta yatan 
başka bir neden yoksa pasif eklem hareket genişliği 
tamdır. Aktif hareket ise, ağrının izin verdiği ölçüde 
yapılabilmektedir. Hastalarda tipik olarak 70-120

0
 

abdüksiyonda ağrı vardır ve bu ağrılı ark olarak 
tanımlanmaktadır. 
Sıkışma bulgusu: Neer tarafından tanımlanan bu 
test öne elevasyon sırasında 90 derece ve üstünde 
hastanın ağrı tarif etmesidir. Bu test anterior 
sıkışmayı göstermektedir. 
Hawkins testi: 90 Derece fleksiyon da, kola iç 
rotasyon uygulanması sırasında ağrının ortaya 
çıkması anterior sıkışma sendromunu 
düşündürmelidir. 
Akromioklaviküler Eklemin Değerlendirilmesi: 
Ağrının akromioklaviküler eklemden kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. Bu amaçla 90 
derece fleksiyonda ve addüksiyondaki omuzda 
akromioklaviküler eklem palpe edilmelidir. Bu 
hareket sırasında ağrının olması akromioklaviküler 
patolojiyi düşündürmeli. Ayırıcı tanı için gerekirse 
akromioklaviküler ekleme lokal anestezik 
enjeksiyonu yapılmalıdır. 
İnstabilite bulguları: Özellikle 40 yaş altı hastalarda 
altta yatan omuz instabilitesi araştırılmalıdır. 
Biseps tendonunun değerlendirilmesi: O’Brian ve 
Yergeson testleri bu amaçla kulanılmaktadır. 
İnternal sıkışma: Varlığı konusunda tartışma olsa 
da abdüksiyon eksternal rotasyon sırasında ağrının 
olması internal sıkışmayı yani rotator manşet ile 
posterior süperior glenoidin sıkışması simüle 
edilmektedir. 
Neer Sıkışma Testi: 
Subakromial bölgeye lokal anestezik enjeksiyonu 
sonrası semptomların kaybolması ağrının kaynağını 
belirlememizi sağlar [ivdeo 1]. Her ne kadar 
sorunun subakromial bölgede olduğunu gösterse 
de subakromial enjeksiyon sıkışma sendromu 
tanısını koydurmamaktadır. Ancak sıkışma testi 
prognostik önem de taşımaktadır. Sıkışma testi 
pozitif olan hastaların subakromial 
dekompresyondan %88, testi negatif olan 
hastaların ise %60 yarar gördükleri bildirilmektedir. 
 
 

Görüntüleme:  
Direkt Grafi: Dört yönlü omuz grafisi tanı koyma ve 
cerrahi tedavi planlamada önemlidir. 
Ön Arka: 
Glenohumeral eklemin durumu değerlendirilir. 
Eklem bütünlüğü, dejenerasyonun varlığı cerrahi 
planlama önemlidir. Tüberkülüm majus 
dejenerasyonu, bu grafi de izlenir ve rotator 
manşet yırtığı olabileceği hakkında uyarıcıdır. 
Akromiohumeral interval, subakromial mesafe 
hakkında bize bilgi vermektedir. 
Aksiller: Akromionun anterior kısmı hakkında bilgi 
verir. Aksiler grafi os akromialenin 
değerlendirilmesinde en önemli grafidir. 
Supraspinatus çıkım grafisi: Akromion morfolojisi, 
akromion tipini belirlemede önemlidir. Ayrıca 
akromion kalınlığı ölçülerek cerrahi sırasında 
rezeke edilebilecek miktar hesaplanabilmektedir. 
Akromioklaviküler eklem grafisi:  
Akromioklaviküler eklem dejenerasyonu, 
subakromial bölgeyi daraltan akromioklaviküler 
eklem kaynaklı osteofitleri göstermede önemlidir. 
Ultrasonografi: Eklem içi patolojiler yanında rotator 
manşet bütünlüğü, biseps tendonunun durumu ve 
bursa hakkında gerçek zamanlı dinamik bilgi 
sağlamaktadır. Yapanın deneyimli olması 
gerekmektedir. 
Magnetik Rezonans Görüntüleme: Gerek bursal 
gerekse glenohumeral eklem patolojileri hakkında 
bilgi sağlar. Tendinit, bursit, biseps tendonu, labral 
patoloji, akromion yapısı, akromioklaviküler eklem, 
kas atrofisi MRG ile ameliyat öncesi 
değerlendirilebilir. Korakohumeral ligament 
kalınlığını belirlememizi sağlar. 
 
Ameliyat Tekniği: 
Anestezi: 
İnterskalen Blok; Ameliyat sonrası ağrı 
kontrolünde ve erken rehabilitasyona başlama 
açısından önemlidir. Anestezi uzmanının deneyimli 
olmasını gerektirir. 
Genel anestezi: Tüm hastalara uygulanır. Bu hastan 
hareketini ve kan basıncını kontrol altına almamızı 
sağlar. 
Kontrollü hipotansif anestezi: Sistolik kan 
basıncının 100mmHg ve altında olması (tercihen 
80mmHg) kullandığınız pompa basncınızı 
50mmHg’nin altına tutmanızı sağlar. Bu, hem temiz 
bir görüntü almanıza olanak verir, hem de sıvı 
ekstravazasyonunu önler.  
Genel anestezi altında muayene: Donuk omuz ve 
glenohumeral instabilite, açısından 
değerlendirmede önemlidir. 
Pozisyon: Cerrahın deneyimine göre şezlong veya 
lateral dekübit pozisyonları tercih edilebilir. 
Portaller: Klasik portaller yeterlidir, gerekirse 
uygulamaya göre ek portaller açılabilir.  



Glenohumeral Artroskopi: 
Labrum, biseps, dejeneratif artrit, rotator manşet, 
SLAP lezyonu varlığı araştırılır. 
Glenohumeral eklemin değerlendirilebilmesi, açık 
cerrahiye göre artroskopik cerrahinin en önemli 
avantajıdır. 
Bursoskopi: 
Posterior süperior portalden subakromial bölgeye 
girilir. Trokar ile anterior akromion palpe edilerek 
subakromial bölgede olduğumuzu anlarız. Ayrıca 
trokarı kullanarak bursal yapışıklıklar açılabilir. 
Genellikle ilk elde edilen görüntü hipertrofiye bursa 
ve bursal yapışıklıklara aittir (şekil 3). Subakromial 
bursanın görüntülenmesi için ilk önce bursektomi 
uygulanmalıdır. Spinal iğne kullanarak lateral 
portalin yeri belirlenerek buraya kanül yerleştirilir. 
Bu kanül aracılığıyla bursektomi, akromioplasti ve 
rotator manşet tamiri yapılabilir. 

 
Şekil 3: Bursoskopi sırasında uygulanan bursektomi 
sonrası akromion ve korakoakromial ligament görünür 
hale geliyor. 

Bursa Rezeksiyonu: 
Bu amaçla artroskopik tıraşlayıcı (shaver) en uygun 
yardımcı alettir. Kanamayı azaltmak ve kontrol 
altına almak için radiofrekans hazır olmalıdır. 
Lateral portalden tıraşlayıcı subakromial bölgeye 
ulaştırılır. Bursektomi sırasında özen gösterilmeli ve 
medial subakromial bölge dışındaki tüm bursa ve 
bursanın posterior sınırını oluşturan ve “posterior 
perde” denilen bursal doku tıraşlayıcı ile 
temizlenmelidir. Bursektomi sırasında tıraşlayıcı ile 
skop çok yakın durduğundan skop ucunu 
çizilmemesi için dikkatli olunmalıdır. İşlem sırasında 
traşlayıcı skopa dönük olmamalıdır. Bursanın 
mediali fibröadipöz dokular tarafından 
doldurulduğundan bu bölgenin tıraşlanması 

kanamaya neden olarak görüntünüzü olumsuz 
etkileyebilmektedir. Bursoskopi sırasında hastanın 
sistolik basıncının 100mmHg’nin altında tutulması 
ve artropump kullanılması kanamayı durdurarak 
görüntünüzü olumlu etkileyecektir. 
Akromioplasti: 
Bursektomi sonrası akromionun morfolojisi, os 
akromiale varlığı, rotator manşetin durumu, 
korakoakromial ligamentin (KAL) dejenerasyon 
miktarı belirlenebilir. Akromionun anterior sınırı bir 
spinal iğne veya probun ucu ile belirlenebilir. 
Anterior akromion inferioruna tutunan KAL 
dejenerasyon miktarı subakromial dekompresyona 
akromioplasti ekleme kararı almamızda önemlidir. 
Dejenerasyonun fazlalığı sıkışma sendromu lehine 
olarak kabul edilmektedir. Korakoakromial 
ligament dejenerasyonu Royal Berkshire Hospital 
tarafından evrelendirilmiştir (şekil 4). 

 
Şekil 4: Royal Berkshire Hospital tarafından 
sınıflandırılmıştır. 

KAL gevşetilmesi ve anterior akromion 
inferiorundan abrazyonu: 
Akromionun anterior kısmının belirlenmesinden 
sonra bazı hastalarda bu bölge bursal doku ile 
doludur. Tıraşlayıcı yardımıyla bursa rezeke 
edilerek anterior akromiona tutunan KAL görülerek 
dejenerasyon miktarı belirlenir. Bir kural 
olmamakla ve tercih cerraha bırakılarak genellikle 
evre 2 ve ileri hastalarda akromioplasti 
önerilmektedir. Radiofrekans ucu yardımıyla 
akromion lateral, anterior ve medial sınırları 
belirlenip KAL rezeke edilerek anterior akromion 
kısmından gevşetilir. Anterior gevşetme deltoid 
anterior kısmının kas lifleri görülene kadar yapılır 
(şekil 5). 

Şekil 5: 
Hipertrofiye 
korakoakromial 
ligamentin 
gevşetilmesi 
subakromial 
bölgede genişleme 
sağlamaktadır. 



Akromioplasti: 
Akromioplasti sırasında rezeke edilecek akromion 
miktarını belirlemek kolay değildir. Artroskopik 
akromioplasti iki yöntemle yapılabilmektedir. 
Posterior Portalden Cutting Blok Tekniği: Lateral 
portalden skop aracılığıyla akromion inferioru 
izlenirken posterior portalden subakromial bölgeye 
uygulanan burr yardımıyla anterior inferior 
akromioplasti uygulanır. Bu yöntemde akromionun 
posterior kenarından destek alan burr anterior 
akromiondan alınacak miktarı belirler. Bu 
yöntemde posterior giriş portalinin yeri önem 
taşımaktadır. Portal posterior akromion kenarından 
ne kadar inferiorde ise o kadar fazla anterior 

akromion rezeksiyonuna izin verir. 
Lateral portalden rezeksiyon: Ameliyat öncesi 
belirlenen akromion rezeksiyon miktarı kadar, 
posterior portalden gözlenirken, lateral portalden 
burr yardımıyla akromion lateraline kadar bir 
çentik uygulanır. Beş milimetre olan bir burr 
kalınlığı kadar açılan çentik yaklaşık 6mm kadar 
olmaktadır. Lateralden mediale doğru giderek 
artan miktarda rezeksiyon yapılmaktadır (şekil 5). 
Medial eksizyon akromioklaviküler ekleme kadar 
yapılmalıdır. Eğer bu bölge yeteri kadar 
görüntülenememişse medialde akromionun bir 
kısmı kalabilmektedir (şekil 5). 

 

 
Şekil 5: nterior akromioplasti. 
 
 



Rezeke edilen akromion kısmı ile klaviküla alt 
kısmının eşitlenmesini (coplanning) bazı yazarlar 
önermektedir (şekil 6). Yapılan bir kadara 
çalışmasına akromioklaviküler eklem ile 
eşitlemenin akromioklaviküler eklemde ön-arka 
planda %12 instabilite, süperior inferior planda ise 
%32 instabilite tespit edilmiştir. Ayrıca klavikula alt 
sınırının eşitlenmesi veya rezeksiyonu uygulanan 
hastalarda daha fazla ameliyat sonrası 
komplikasyon bildirilmiştir. 
Yeterli akromioplasti yapılıp yapılmadığı nasıl 
anlaşılmalıdır? Bu amaçla kullanılan bazı yöntemler 
vardır. Bunlar; 
Posterior portalden trokar uygulanarak anterior 
akromion palpe edilir. Posterior cutting blok tekniği 
kullanılarak gerekirse daha fazla rezeksiyon eklenir. 
Göz kararı: Kendi kişisel deneyimlerinizden 
yararlanarak ne kadar rezeksiyon yapacağınıza 
karar verebilirsiniz 
Hawkins parmak testi: Hawkins’e göre lateral 
portalden parmağınız sokarak yeterli rezeksiyon 
yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. 

İntraoperatif mesafe ölçme: Geliştirilen bir cihaz ile 
peroperatif subakromial mesafenin ölçülebileceği 
gösterilmektedir. 
Burr ile ölçüm: Ameliyat öncesi ölçümlerinize 
uygun miktarda rezeksiyon, burr kalınlığına göre 
ölçülerek uygulanabilir. Bizce en pratik yöntem bu 
gibi görülmektedir. 
Yapılan bir çalışmada 8mm’den fazla yapılan 
akromion rezeksiyonunun deltoidin ayrılmasına 
neden olabileceği belirtilmektedir. Aşırı rezeksiyon 
deltoidin ayrılmasına veya akromionun kırılmasına 
neden olabilir. 
Subakromial mesafe, normalde 6-16mm’dir. Bu 
miktar omuz sıkışma sendromunda 6-8mm’ye 
düştüğü bildirilmektedir. Bu nedenle artroskopi 
sırasında 6 ile 15mm rezeksiyon önerilmektedir. 
Akromioplasti sırasında amaç Tip I akromion elde 
etmek midir? Bu amaçla rezeke edilen akromion 
miktarı başarıyı etkiliyor mu? Soyer ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmada akromioplasti 
sırasında yapılan eksizyon miktarının başarılı tedavi 
ile ilişkisinin olmadığını göstermişlerdir. 

 

 

 
 
Şekil 6: Coplanning. 
 

Ameliyat Sonrası Bakım: 
Açık akromioplasti ile artroskopik akromioplastinin 
ameliyat sonrası bakımı farklı değildir. Ağrı 
kontrolü; NSAİ, İnterskalen kateter veya 
subakromial bölgeye yerleştirilen kateterden 
verilen lokal anestezik ameliyat sonrası ağrı 
palyasyonunda etkilidir. 
 
Rehabilitasyon: 
Ameliyat sonrası rehabilitasyon en az ameliyat 

kadar önemidir. Rehabilitasyon ameliyat günü 
başlar. Ameliyat sonrası birinci gün sarkaç 
egzersizleri başlar. Hastalar ikinci haftaya kadar 
pasif eklem hareketleri çalışarak tam eklem 
hareket genişliğine ulaşmaya çalışırlar. İkinci 
haftadan sonra ise kas güçlendirme ve aktif asistif 
eklem hareket genişliği egzersizleri başlanır. Tam 
aktif hareket genişliğine ulaşıldığında ise aktif 
dirençli güçlendirme egzersizleri uygulanır. 
 



Akromioplasti sonuçları: 
Artroskopik subakromial dekompresyonun başarılı 
olduğunu bildiren çalışmalar yayınlanmaktadır. 
Başarılı artroskopik akromioplasti sonuçları yanında 
açık cerrahi ve artroskopik subakromial 
dekompresyon sonuçlarının farksız olduğunu 
bildiren çalışmalar da vardır. Özellikle ameliyat 
sonrası üçüncü ayda açık cerrahi sonuçlarının 
artroskopik sonuçları yakaladığı bildirilmektedir. 
Haahr ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada ise 
fizik tedavi uygulanan hastalar ile artroskopik 
dekompresyon uygulanan hastaların sonuçları 
farksız olarak bulunmuştur. Tekniğin gelişmesi ve 
artroskopik girişimlerin yaygınlaşması günümüzde 
artroskopik akromioplastiyi tedavi seçeneği olarak 
ön plana çıkartmaktadır. Ancak ister artroskopik 
ister açık yöntemle yapılsın başarı doğru tanı ve 
uygun endikasyon ile sağlanabilmektedir. Başarıyı 
etkileyen faktörler; 
Semptom süresi; Ne kadar uzun süreli şikayet varsa 
başarı o kadar azalmaktadır. Ameliyat sonrası ağrı 
genellikle hastanın semptom süresine bağlı olarak 
hafta veya aylar içerisinde geçebileceği gibi bazen 
bir yıla kadar da uzayabilmektedir. 
Cerrahın deneyimi: Deneyim arttıkça akromioplasti 
tekniği gelişmekte, rezeke edilecek miktar doğru 
yerden ve yeterli olarak yapılmaktadır. 
Sıkışma testinin pozitif olması: Ameliyat öncesi 
yapılan subakromial lokal anestezik enjeksiyonu 
sonrası şikayetleri hafifleyen hastalarda daha 
başarılı sonuçlar elde edilmektedir. 
Uygun ve yeterli ameliyat sonrası rehabilitasyon: 
Uygun ve yetersiz rehabilite edilen hastalarda 
başarısız sonuç genellikle kaçınılmazdır. 
Rotator manşetin durumu: Eşlik eden rotator 
manşet yırtığı, tendiniti veya kalsifikasyonu başarı 
şansını azaltmaktadır. 
Subakromial dekompresyon ve Akromioplasti 
başarısızlık nedenleri: 
Yanlış tanı; altta yatan aşağıdaki patolojilerin 
atlanması başarısız cerrahi sonuca neden 

olmaktadır. 
Glenohumeral artrit 
Aromioklaviküler eklem artriti 
Labrum yırtığı 
Diğer tendon lezyonları 
İnstabilite 
Yetersiz dekompresyon; cerrahi teknik olarak 
yetersiz uygulanacak bursal, akromion ve KAL 
dekompresyonu başarısız tedaviye neden 
olmaktadır. 
Rotator manşet kalsifiye tendiniti yapılacak 
dekompresyonun başarısını olumsuz 
etkilemektedir. 
Sonuç olarak: 
Akromioplasti, eğer hasta seçimi uygunsa, uygun 
cerrahi teknik uygulanmışsa ve hasta yeteli 
rehabilite edilmişse omuz cerrahisinin en yüz 
güldürücü sonucu olan ameliyatıdır. 
 
Os Akromiale: 
Embriyonel hayatta akromionun üç ossifikasyon 
merkezi mevcuttur. Erişkin yaşamda bu 
merkezlerin ossifiye olmaması karşımıza os 
akromiale olarak çıkmaktadır. Toplumda görülme 
oranının %1-15 arasında olduğu bildirilmektedir. 
Ossifikasyon merkezine göre üç tip os akromiale 
tanımlanmaktadır. Bunlar önden arkaya doğru 
sırasıyla preakromion, mezo-akromion ve 
metaakromiondur. Os akromiale en iyi aksiller 
grafide gösterilir.  
Genellikle os akromiale semptomatik değildir veya 
zaman içerisinde semptomatik olur. Kaynamamış 
ve instabil olan os akromialenin subakromial 
mesafeyi daralttığı düşünülmektedir. İnstabil os 
akromiale varlığında sadece akromioplasti yapılan 
hastalarda bir yıl içerisinde semptomların tekrar 
başladığı bildirilmektedir. Küçük os akromialenin 
eksizyonu önerilirken (şekil 7) instabil büyük 
mezoakromion varlığında açık fiksasyon ve 
greftleme önerilmektedir (şekil 8). 

 
Şekil 7: Os akromialle, preakromion.    Şekil 8: Osakromiale, mezoakromion. 
 
 



Klavikula Distal Uç Rezeksiyonu (KDUR): 
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu; ağrı, 
hassasiyet akromioklaviküler eklem üzerinde varsa, 
cross-chest addüksiyon testi poziif ise ve radyolojik, 
klinik dejenerasyon varlığında distal klaviküla 
rezeksiyonu endikasyonu vardır. Radyolojik olarak 
eklemde daralma, osteofit, osteoliz izlenebilir. Bu 
yöntemde klavikula lateral ucu 7-10mm rezeke 
edilir. Akromioklaviküler ekleme komşu anterior 
portal açılarak buradan konulan 5,5mm shaver ile 
distal klavikula rezeke edilir (şekil 9). Rezeke 
edilecek miktar sonrasında akromioklaviküler 
temas olmamalıdır. 
Klavikula distal uç rezeksiyonu sonuçlarına 
bakıldığında; Artrosopik olarak sadece distal uç 
eksizyonu uygulanan hastalarda %92,5 iyi ve 
mükemmel sonuç bildirilmektedir. KDUR ek olarak 
subakromial dekompresyon veya rotator manşet 

tamiri uygulanan hastalarda %94.7 iyi ve 
mükemmel sonuç alınmaktadır. Travma sonrası 
basit klavikula distal uç rezeksiyonundan kötü 
sonuç alınmaktadır. Travmatik klavikula distal uç 
kırıklarında veya akromioklaviküler seperasyonlar 
sonrası basit eksizyondan kaçınılmalıdır. Klavikula 
distal ucunun aşırı eksizyonu, postoperatif 
akromioklviküler semptomlara neden olur. 
10mm'nin Üzerinde yapılan eksizyonlar ameliyat 
sonrası akromioklaviküler eklem instabilitesi 
gelişebileceği bildirilmektedir. Artmış anterior-
posterior translasyon kötü sonuçla korole 
bulunmuştur. Coplaning sonrası hastalarda 
postoperatif akromioklaviküler semptomlarda 
artma olabilir ancak literatür desteği şu anda 
yoktur. Yapılan bir çalışmada distal inferior 
klaviküla rezeksiyonunun (coplaning) güvenli 
olduğu bildirilmektedir. 

 

 
Şekil 9: Klavikula distal uç rezeksiyonu. Rezeksiyon miktarı 1cm’i aşmamalıdır. 
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Giriş: 
Kas iskelet sisteminde ağrı nedeni olarak omuz 
ağrıları (%16) bel (%23) ve diz (%19) ağrılarından 
sonra üçüncü sırada gelmektedir. Omuz ağrısı 
yapan nedenler içinde rotator manşet hastalıkları 
en sık nedenlerden biri olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Klasik olarak sadece rotator manşet 
tendonu ile korakoakromial ark arasındaki anormal 
kontağın subakromial sıkışma sendromuna yol 
açtığı düşünülmekteyken bugün için sadece 
sıkışmanın etiyolojide rol oynamadığı intrensek ve 
ekstrensek etkenlerin birlikte rol oynadığı görüşü 
hakimdir. 
Rotator manşet hastalıkları, geniş bir spektrum 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, basit bir aşırı 
kullanmadan (overuse), sıkışma sendromu, parsiyel 
yırtık, tam kat yırtığa ve yırtığın ileri aşamasında ise 
sorun manşet yırtığı artropatisi olarak karşımıza 
çıkabilir. 
 
Patoloji: 
 Sıklıkla rotator manşete ait yırtıklar 
supraspinatus kasıyla sınırlı kalmaktadır. Uzun yıllar 
“kritik avasküler bölge” teorisi kabul görmüş olsa 
da bugün böyle bir zonun varlığı ispatlanamamış, 
tersine farklı kanlanma bölgesi bulunamamıştır. 
Neer tarafından öne sürülen ekstrinsik mekanik 
sıkışma teorisinde sorun akromioklaviküler arktadır 
(şekil 1) ve akromionun çengel şeklinde olması (tip 
III akromion) subakromial sıkışmaya neden olduğu 
öne sürülmektedir. Bu sıkışmaya sekonder olarak 
rotator manşet patolojileri ortaya çıkmaktadır 
(tendinit, parsiyel yırtık, tam kat yırtık). Yapılan 
çalışmalarda tip III, yani çengel akromionun, yaşla 
birlikte artış gösterdiği gösterilmiştir ve çengel 
şeklinin bir “traksiyon osteofiti” olduğunu öne 
sürülmüştür. 
 

 
Şekil 1: Korakoakromial ark ve supraspinatus 
tendonundaki yırtık ile olan ilişkisi izlenmektedir. 
 

 
Ekstrensek teoriden farklı olarak intrensek teoride 
hastalık rotator manşetten, sıklıkla da 
supraspinatus tendonundan başlamaktadır. 
Rotator manşetin hem tensil, hem de kompresif 
yüklenmelere hedef olduğu mekanik ve histolojik 
olarak gösterilmiştir. Burada olacak ve tamir edilme 
sınırını aşan, mekanik zedelenmeler, supraspinatus 
kasını zayıflatıp manşet yetmezliğine neden olarak 
omuz hareketleri sırasında humerus başının 
proksimale kaymasına ve sekonder ekstrinsik 
kompresyona neden olmaktadır. Buna bağlı olarak 
korakoakromial bağda hipertrofi ve akromionda 
traksiyon spuru oluşmaktadır. Oluşan bu sekonder 
mekanik sıkışma manşeti daha fazla zedelenmesine 
neden olur. Bu teoriye göre ekstrensek zedelenme 
ve disfonksiyon tendon zedelenme kaskatında 
intrensek nedenden sonra yer almaktadır. Rotator 
manşetteki hasar yaşlanmaya bağlı dejenerasyon 
ve mekanik kuvvetlerin bir kombinasyonu sonucu 
ortaya çıktığı düşünülmektedir. 
Rotator manşet kasları kapsülle birlikte birbirine 
karışarak insersiyonlarına ulaşırlar. Tam kat yırtıkta 
hem kapsül hem de tendon yerlerinden ayrılır. 
Tendon retrakte olurken, kapsül kontrakte olur. 
Oluşan ilk yırtık iğne deliği şeklinde iken bu 
ilerledikçe klasik yarım ay şeklini alır. Tam kat 
yırtıklar küçük (<1cm), orta (1-3cm), büyük (3-5cm) 
ve masif (>5cm) olarak sınıflandırılırlar. Parsiyel 
yırtıklar genellikle tendonun artiküler yüzünde 
gelişir, bursal yüz daha iyi kanlandığından daha az 
yırtık geliştiği bildirilmektedir. 
 
Tanısal Yaklaşım: 
Omuz sorunlarında tanısal yaklaşım diğer bölge ve 
sistem hastalıklarında olduğu gibi sistematik bir 
sırayı izlemelidir. Böyle yapılmadığı takdirde çok 
basit bir problem bile karmaşık ve çözümü zor hale 
gelebilir. Tanısal yaklaşımdaki bu sistematik sıra 
aşağıdaki gibi olmalıdır (şekil 2). 

 Hikaye 

 Fizik muayene 

 Görüntüleme Yöntemleri: 
o Direkt grafi 
o Ultrasonografi 
o Bilgisayarlı Tomografi 
o Manyetik rezonans (MR) 

 Artroskopi (tanısal ve cerrahi) 
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Şekil 2: Rotator manşet hastalıklarının tanı ve tedavi 
algoritması. 

 
Hikaye: 
Ağrı:  
Rotator manşet sorunu olan hastalar genellikle 
ağrı, hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük şikayetleriyle 
doktora başvurmaktadırlar. Başvuran hastanın yaşı, 
mesleği, aktivite durumu, ağrının süresi, başlangıç 
şekli, yayılımı ve derecesi ayırıcı tanıda önemli 
ipuçlarıdır. Ayrıca ağrıyı aktive eden ve artıran 
etkenler bilinmelidir.  
Rotator manşet hastalıklarında ağrı sıklıkla omuzun 
anterolateralinde ve süperiorundadır, fakat omuz 
posteriorunda da olabilmektedir. Tam kat rotator 
manşet yırtıklarında ağrı deltoid insersiyosuna 
kadar yayılabilmekteyken rotator manşet 
patolojilerinde ağrı nadiren dirseğin altına kadar 
yayılır. Sıklıkla baş üstü aktivitelerde ve kolun öne 
fleksiyonunda ağrı artmaktadır. Gece veya istirahat 
sırasında oluşan ağrı da bir rotator manşet yırtığı 
bulgusu olabilir. 
Krepitasyon: 
Rotator manşet hastalıklarında krepitasyon 
alınabilir. Krepitasyon sıklıkla tam kat yırtıklarla 
birlikte olmaktadır. Fakat kalınlaşmış bir 
subakromiyal bursa da bu bulguyu verebilmektedir. 
Komplet yırtıklarda subakromial krepitus hissedilir, 
özellikle fleksiyon, abdüksiyon ve iç rotasyonda, 
supraspinatus yapışma yerinde, akromion altında 
hissedilir. Parsiyel yırtıklarda hareketle ağrı, 
krepitus ve eklem sertliği olur. 

 
 
Güçsüzlük: 
Ağrı ile birlikte güçsüzlüğün olması ya rotator 
manşetteki yırtık sonucu gelişen patolojiye, ya da 
ağrının kendisine bağlıdır. 
Hareket kısıtlığı ve sertlik: 
Hareket kısıtlılığı ve sertlik subakromial sıkışma 
sendromunda ve rotator manşet yırtıklarında 
izlenebilir. 
Rotator manşet yırtıklı hastaların hikayesinde 
genellikle omuzda tekrarlayan tendinit veya bursit 
atakları mevcuttur. Bu ataklar genellikle omuz 
kullanımını takiben olan ağrılı ataklardır. 
Fizik Muayene: 
Yapılacak tam bir omuz muayenesi, omuz 
fonksiyon bozukluğunu ve ağrısını 
değerlendirmede çok önemlidir. Muayeneye üst 
ekstremitenin tümü ve servikal vertebralar da 
katılmalıdır. Muayene sistematik olarak 
yapılmalıdır; 
İnspeksiyon: 
İnspeksiyon sırasında eski skar dokusu, renk, şişlik, 
deformite ve kas atrofisi değerlendirilmelidir. Her 
iki omuz karşılaştırılarak omuzların yükseklikleri 
muayene edilmelidir. Skapular kanat bulgusu 
skapulotorasik fonksiyon bozukluğunu, skapular 
disfonksiyonu (şekil 3) gösterdiği gibi, omuz 
instabilitesi, kas imbalansı veya kas yorgunluğunun 
bir bulgusu da olabilir. Seyrek olarak eşlik etse de 
skolyoz ve kifoz araştırılmalıdır. 
 

 
Şekil 3: Skapular diskinezi %25-75 rotator manşet sorunu 
olan hastalara eşlik etmektedir. Bu özellikle 
rehabilitasyon sırasında gözden kaçmamalıdır. 

 
Palpasyon: 
Palpasyon esas ağrı noktasını belirleyebilmek için 
sistematik olarak yapılmalı, kemik ve yumuşak 
dokular ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Ağrı 
noktasının lokalizasyonu ve duyarlılık derecesi 
tanıda yol göstericidir. Özellikle eklem üzerindeki 
ağrılar ve miyofasial tetikleyici noktalar tespit 
edilmelidir. Ağrı noktası supraskapula sinir 
(supraskapular çentikte) veya aksiller sinir 
(kuadrangular boşlukta) gibi spesifik bir sinir 
sıkışmasına bağlı da olabilmektedir. 



 
Omuz Hareket Genişliği: 
Her yöne olan aktif ve pasif omuz hareket genişliği 
tespit edilmeli ve kaydedilmelidir. Ağrının 
hareketin hangi derecesinde olduğu 
belirlenmelidir. Omuz hareket kaybının ağrıya mı 
yoksa kapsül kontraktürüne mi bağlı olduğu ortaya 
çıkartılmalıdır. Gençlerde internal rotasyonun kaybı 
posterior kapsül kontraktürüne bağlı olabilir. 
Yaygın kapsül kontraktürü ise kronik rotator 
manşet yırtıklarına eşlik etmektedir. Bu durumda 
öne elevasyon, abdüksiyon, rotasyon ve 
addüksiyon hareketlerinde kısıtlılık olmaktadır. 
Kas Gücünün Değerlendirilmesi: 
Özellikle deltoid, rotator manşet, ve diğer omuz 
kasları değerlendirilmelidir. Supraspinatus, 
subskapularis ve diğer dış rotatorlar izole edilerek 
ayrı ayrı muayene edilmelidir. 
Supraspinatus: 
Kol öne 90

0
 fleksiyonda ve önkol pronasyonda, 

başparmak yeri işaret edecek pozisyonda iken 
muayene edilir. Bu pozisyonda rezistansa karşı 
tutabilmesi güçlü ve sağlam kası gösterirken, kolun 
bu pozisyonda düşmesi tam kat rotator manşet 
yırtığını şiddetle desteklemektedir. Bu test Jobe 
testi olarak bilinir. Kuvvet kaybı ağrıya veya kas 
fonksiyon bozukluğuna bağlı olabilir. 
  

 
Şekil 4: Supraspinatus kuvvet testi, Jobe testi. 

 
Subskapularis: 
Suskapularis kasının izole muayenesinde Gerber'in 
tanımladığı "patolojik lift off testi" kullanılabilir. Bu 
test kol iç rotasyonda elin dorsal yüzü kalçada veya 
alt lomber bölgede dururken aktif olarak elini 
kalçasından dirence karşı kaldıramaması testin 
pozitif olduğunu, yani subskapularis kasının 
fonksiyonel yetmezliğini göstermektedir. 
 

 
Şekil 5: Gerber, Lift Off testi. 

 

Dış Rotatorlar: 
Kol gövde kenarında veya 90

0
 abdüksiyonda iken 

eksternal rotasyona getirmedeki zayıflık rotator 
manşetin tam kat yırtıklarında görülen bir bulgudur 
ve mutlaka ileri araştırma yapılmalıdır. 
 

 
Şekil 6: Dış rotasyon kuvvet testi. 

 
Nörolojik Değerlendirme: 
Kronik vakalarda infraspinatus ve supraspinatus 
fossa'larında kas atrofisi görülebilir. Bu atrofiler 
rotator manşetin yırtığına bağlı olabileceği gibi, 
sıkışma nöropatilerine veya nörolojik lezyonlara 
bağlı olabilir. 
 
Özel Omuz Testleri: 
Özel muayeneler omuz ağrısının etiyolojisini 
bulmada yardımcıdırlar. Altta rotator manşet yırtığı 
olsun veya olmasın impingement bulgusu pozitif 
olabilir. Yergason ve Speed testleri biseps 
patolojisini desteklemektedir. Genç bir hastada 
özellikle endişe (apprehension) testi instabiliteyi 
ekarte etmek için yapılmalıdır. 
İmpingement  Bulgusu:  
Bu test, supraspinatus tendonunun humerus başı 
ile akromionun antero-inferioru arasında sıkışması 
ile ortaya çıkan “sıkışma “ bulgusunu tespit etmek 
için kullanılır. Neer ve Welsh bu testi 
tanımlamışlardır. Kolun kuvvetli öne elevasyonu 
supraspinatus tendonunun kritik bölgesinde 
akromionunun antero-inferioruna karşı bir 
sürtünmeye sebep olur (şekil 7). Eğer tendon 
enflamasyonu varsa bu manevra ağrıya ve hastanın 
suratında bir acı ifadesine neden olur. İşte bu 
“impingement bulgusu” dur. 
 

 
Şekil 7: Sıkışma “impingement” bulgusu. 
 
 



İmpingement Testi: 
 İmpingement testi ise impingement 
bulgusunun doğrulanması niteliğindedir. 
Subakromial bursa'ya yaklaşık 10cc %1'lik lidokain 
enjeksiyonu sonrası sıkışma muyenesi tekrarlanır. 
Pozitif impingement testinde bulgularda gerileme 
tespit edilir.[video 1]  
 
Hawkins testi: 
İmpingement testine benzer öne fleksiyonla birlikte 
pasif internal rotasyon uygulanır. Hastada 
impingement testine benzer ağrı oluşur. Hastanın 
kolu sagital düzlemde 90

0
 öne fleksiyona getirilir ve 

kuvvetli bir iç rotasyona zorlanır bu durumda 
supraspinatus tendonu korakoakromial ligamentin 
altında sıkışır ve ligamente sürtünerek ağrıya 
neden olur (şekil 8). Bu üçüncü impingement 
bulgusudur. 
 

 
Şekil 8: Hawkins testi. 

 
Kolun Düşmesi Testi (Drop Arm Test):  
Bu test rotator manşette yırtık olup olmadığını 
anlamak için kullanılır. Önce hastanın kolunu tam 
abdüksiyona getirmesi ve yavaşça yana indirmesi 
istenir. Eğer rotator manşette yırtık varsa (özellikle 
supraspinatus tendonunda) kol 90

0
 abdüksiyon 

pozisyonundayken birdenbire yana düşecektir. 
Hasta bu pozisyonda kolunu tutmayı başarırsa 
doktorun ön kola hafifçe vurması ile kolun düşmesi 
rotator manşet yırtığını düşündürmelidir (şekil 9). 
 

 
Şekil 9: Kol düşme veya drop arm testi. 

 
Eksternal Rotasyon Gecikme Belirtisi: 
Rotator manşet yırtıklarında dirsek 90 derece 
fleksiyon, omuz 20 derece elevasyon ve hafif dış 
rotasyonda tutulup bırakılır, hasta dış rotasyonda 
ekstremitesini tutamaz ise, bu bulgu masif rotator 

manşet rüptürü lehinedir. 
 

 
Şekil 9: Eksternal rotasyon gecikme belirtisi. 

 
Görüntüleme Yöntemleri: 
Direkt Grafi: 
Omuzun ilk değerlendirilmesinde en önemli 
görüntüleme yöntemidir. Ön-arka, aksiller ve 
skapula lateral grafiler rutin olarak çekilmelidir. 
Akromion morfolojisini göstermede modifiye 
transskapular veya supraspinatus çıkım grafisi 
kullanılmaktadır. Akromial spurların 
gösterilmesinde 30 derece kaudal grafi yararlıdır. 
Os akromiale sıklıkla aksiller grafide 
gösterilmektedir.  
 İmpingement sendromununda radyolojik 
bulgular klinik bulguların arkasından gelir. 
İmpingementin birinci evresinde röntgenografik 
bulgular normaldir. İmpingement sendromunun 
değerlendirmesinde kullanılan röntgenografi 
pozisyonları şunlardır;  

 Omuz anteroposterior grafisi, 

 30° kaudal açılı ön-arka grafi) 

 Supraspinatus çıkım grafisi), 

 Aksiller omuz grafis. 
 
Anteroposterior grafi ve aksiller grafide humerus 
başı, glenohumeral eklem, akromioklaviküler eklem 
değerlendirilir. 30 derece kaudal açılı ve 5-10 
derece kaudal açılı yan grafilerde ise subakromial 
spurlar ve akromion varyasyonları tesbit edilebilir. 
Bigliani akromion şekillerini sınıflamıştır: 
Tip 1: Akromionun anterior ucu humerustan uzağa 
gider. Alt yüzeyi düzdür. 
Tip 2: Hafif körvlü, alt yüzeyi humerus başına 
paralel gider. 
Tip 3: Anterior ucu aşağıya yönelmiş subakromial 
çıkımı daraltmıştır. 
Snyder aynı sistemi kullanarak akromionun 1/3 
anterior kalınlığını ölçerek sınıflandırdılar; 
Tip A: İnce akromion (8mm'nin altında) 
Tip B: Orta kalınlıkta akromion (8-12mm) 
Tip C: Kalın akromion (12mm'nin üzerinde) 
Bu tiplendirme cerrahinin planlanması sırasında 
önem kazanmaktadır. Örneğin Tip3A akromionda 
akromioplasti sırasında aşırı rezeksiyon yapılırsa 
akromion kırığı gelişebilir. Bu nedenle cerrahi 
öncesi ölçümler yapılmalıdır. 
İmpingement sendromununda belirgin 
röntgenografik bulgular evre III ve evre II’nin ileri 



devrelerinde görülür. Bunların başlıcaları şunlardır 
(şekil 10);

 
 

 Tüberkülüm majusta kistik değişiklikler, 
erozyon ve periost reaksiyonu, 

 Akromionun 1/3 anteriorunda sklerotik 
değişiklikler, 

 Akromionun alt yüzü boyunca osteofitler, 

 Akromioklaviküler eklemde dejeneratif 
değişiklikler, 

 Subakromial aralıkda daralma  
Rotator manşet yırtıklarında ise direkt radyografi 

küçük yırtıklarda genellikle normaldir. Kronik 
subakromial sıkışma sendromuna ait bulgular 
olabilir (şekil 11). 

 Tüberkülum majus bölgesinde litik alanlar, 
osteoporoz 

 Akromion alt yüzünde konkavite,  

 Subakromial skleroz (kaş bulgusu),  

 Subakromial spurlar kronik impingemente 
ait bulgulardır. 

 

 
Şekil 11: Rotator manşet yırtığı radyolojik bulguları. 1; tüberkülüm majus dejeneratif kistleri, skleroz; 2, akromion altında 
skleroz, konkavite; 3, akromion anteriorunda osteofit; 4, akromioklaviküler eklemde osteofit; 5, akromiohumeral mesafede 
daralma. 

 
Akromioklaviküler eklemde dejeneratif değişiklikler 
görülebilir. Korakoakromial ligamentin akromiona 
yapışma yerinde spur, 
Büyük yırtıklarda radyografide humerus başının 
normale göre yukarı çıkmış olduğu subakromial 
mesafenin daraldığı görülür. Humerus başının 
proksimale migrasyonunun değerlendirilmesi 
mesafe ölçümüyle her zaman kolaylıkla 
yapılamamaktadır. Bunker lateral skapula kolonu 
ile humerus medial korteksi arasındaki “Omuzun 
Shenton Çizgisinin” kırılmasının proksimale olan 
migrasyonu göstermede kullanılmasını 
önermektedir (şekil 12). 
 

 
Şekil 12: Omuzun Shenton hattının kırılması. 

Kaneko ve ark., humerus başının migrasyonunun 
%78 sensitivite ve %98 spesifitesinin olduğunu, bu 

nedenle en önemli bulgu olduğu bildirmişler. 
Hamada ve ark. rotator manşet yırtığındaki 
radyolojik bulguları humeroakromial mesafeyi 
ölçerek evrelendirmiştir; 
Evre 1: 6 mm ve daha büyük 
Evre 2: 5 mm'nin altında 
Evre 3: Evre 2'ye ek olarak asetabulizasyon 
(akromion korakoid ve glenoid derin sferik bir cep 
halini alır) 
Evre 4: Evre 3 ve glenohumeral eklemde daralma 
Evre 5: Humerus başında çökme olmuştur 
 
Ultrasonografi: 
Cervilla ve Middleton yüksek rezolüsyonlu, gerçek 
zamanlı USG'nin rotator manşeti değerlendirmede 
oldukça yararlı olduğunu göstermişlerdir. Rotator 
manşete ait sonografik patolojiler dört grupta 
incelenmektedir; 
Manşetin görüntülenememesi: 
Geniş ve tam-kat yırtıklarda rotator tendon 
görüntülenemez. Subdeltoid bursa humerus başıyla 
temastadır ve sıklıkla kalınlaşmış 5mm genişliğe 
ulaşmıştır. Pasif humeral hareketlerle gerçek 
zamanlı olarak tendonun yokluğu görüntülenebilir. 
(şekil 13).  



 
Şekil 13: Ultrasonografide tam ve parsiyel kat yırtık. 

 
Lokalize yokluk veya fokal görüntülenememe: 
Küçük yırtıklar tendonda lokal yokluklar olarak 
görülmektedir. Yırtıklarda normal ve anormal 
rotator manşetin demarkasyon hattı keskin sınırlı 
iken, ileri tendinopatide bu geçiş yaygındır. 
Bütünlüğünün devamsızlığı: 
Küçük tendon defektleri eklem sıvısı veya 
hiperekoik doku ile dolduğunda devamsızlık izlenir.  
Fokal anormal ekojenite: 
Manşetin ekojenitesi lokal veya yaygın olarak 
anormal olabilir. Yaygın anomaliler rotator manşet 
yırtık tanısı için güvenilmez verilerdir. Bu bulgular 
inflamasyon veya fibrozise eşlik edebilir.  
Fokal anormal ekojenite, küçük tam-kat veya 
parsiyel rotator manşet yırtıklarına eşlik edebilir. 
Artmış ekojenitenin granülasyon dokusu, 
hipertrofiye sinovium ve hemoraji alanlarını temsil 
ettiği düşünülmektedir. 
Manşet yırtığını düşündürecek ek veriler ise deltoid 
bursasında effüzyon, subdeltoid bursa konturunda 
konkavite, humerus başının elevasyonu ve eklem 
effüzyonudur. 
USG akromioplasti ve rotator manşet tamiri sonrası 
değerlendirmede de önemli rol oynamaktadır. 
USG'un invaziv olmaması, hızlı yapılması, ucuz 
olması ve tek seferde bilateral muayeneye olanak 
tanıması avantajlarıdır. Operatöre bağlı olması ve 
bu nedenle daha subjektif olması ise 
dezavantajlarıdır. Buna rağmen tam kat yırtıklarda 
%94 doğrulukta tanı koymaktadır.

 

Bugün, 3cm’in altındaki yırtıkların 
değerlendirilmesin de USG tercih edilen bir yöntem 
haline gelmiştir. Akromion altındaki manşetin 
değerlendirilememesi ve retraksiyon miktarının, 
kasın atrofisinin değerlendirilememesi 
dezavantajlarıdır. 
Magnetik Rezonans Görüntüleme:

 
 

Görüntüleme yöntemlerinin omuz anomalilerinde 
tanı koyabilmek için çok önemli görevleri vardır. 
Omuz anatomik olarak kompleks bir yapıdır. 
Eklemin stabilitesinde ve hareketlerinde oldukça 
fazla yapı görev almaktadır. Artroskopi sırasında 
olan normal anatomik variyeteler tanı ve tedavide 
karışıklığa neden olmaktadır. MRG intraartiküler ve 

ekstraartiküler patolojileri birlikte gösterdiğinden 
diğer görüntüleme yöntemlerine göre üstündür. 
MRG omuz patolojilerinde hem kemik hem de 
yumuşak dokulara ait patolojileri göstermektedir. 
Kasların, kemik iliğinin ve labrokapsüler yapıların 
durumu rahatlıkla görülebilir. 
Rotator manşet yırtıklarında yırtık şekli, yırtığa eşlik 
eden patolojiler, kas kitlesinin durumu, eklem 
stabilitesi özellikle süperior stabilitesi MR 
Görüntüleme yararlıdır. 
MRG kesitlerinde yırtığın parsiyel veya tam kat 
olması ayrımı yapılabilir. Yırtık boyutu ve tam kat 
yırtıklarda tendonun mediale uzanma miktarı 
hakkında hakkında bilgi elde edilir (şekil 14). 
 

 

 
Şekil 14: Rotator manşet yırtık medializasyonları 
gösterilmektedir. Parsiyel yırtık, tüberkülüm majusa 
sınırlı, baş seviyesinde ve glenoid seviyesinde yırtık 
izlenmektedir. 

Kas kitlesi 
Genellikle patoloji sırasında sadece tendonlardan 
bahsedilir, fakat aynı patolojinin kasta da olacağı 
unutulmamalıdır. Yırtık kaslarda kullanmamaya 
bağlı olarak atrofi ve/veya yağlı dejenerasyon 
gelişir. ; 
Evre 1: Kas kitlesi fossanın %60'ını doldurmaktadır 
Evre 2: %40-60 
Evre 3: %40'ın altında. 
 MRG, rotator manşetin tamirlerinden 
sonra yırtığın tekrarlayıp tekrarlamadığı, kas 
atrofisinin veya yağlı dejenerasyonunun tamirden 
sonraki değişikliklerinin tespitinde kullanılmaktadır 
(şekil 15). 
 
Artroskopi: 
Omuz artroskopisi özellikle eklem içi patolojilerinin 
değerlendirilmesi ve ayırıcı tanısında bugün artık 
rutin olarak kullanılan bir yöntemdir. İmpingement 
sendromununda, bize ayırıcı tanıda ve bisepsi 
değerlendirmede oldukça yardımcıdır. Uygun 
vakalarda artroskopik cerrahi tedavi 
uygulanmaktadır. 



 

 
Şekil 15: Oblik sagital kesitlerde çeşitli evrelerde supraspinatus atrofisi (üst sıra) ve yağlı dejenerasyonu izlenmektedir (alt 
sıra). 

 
Ayırıcı Tanı: 
Rotator manşet yırtıklarında ayırıcı tanıda ekarte 
edilmesi gereken başlıca patolojiler şunlardır: 
1- Rotator manşet tendiniti 
2- Subakromial bursit 
3- Donmuş omuz ( Frozen sholder ) 
4- Servikal spondiloz 
5- Subraskapular nöropati 
6- Snopping skapula 
7- Akromio-klaviküler artrit 
8- Glemohumeral instabilite 
9- Glenohumeral artrit 
10-Torakal çıkım kompresyon sendromu 
11-Omuz çevresi tümör, travma ve enfeksiyonları 
 
Rrotator manşet yırtıklarında görüntüleme 
yöntemleri arasında bugün için MRG altın 
standarttır. Fakat unutulmaması gereken bir nokta 
ise, tanıda esas olan klinik bulgulardır. 
 
Konservatif Tedavi (Tablo 1) 
Rotator manşet patolojisi basit bir zorlamadan, 
yırtığa, manşet yokluğu artopatisine kadar giden 
geniş bir spektrum olduğundan oluşan patolojiye 
yönelik tedavi uygulanmalıdır. 
Amaç fonksiyonu bozulan rotator manşeti, 
fonksiyon görür hale getirmektir. Konservatif 
tedavide ağrı ve fonksiyona ayrı ayrı yaklaşılmalıdır. 
Ağrıyı azaltmak için analjezik antiinflamatuar 
ilaçlar, subakromial enjeksiyonu ve ağrılı 
hareketlerden kaçınma yöntemleri kullanılır. 

Rotator manşet güçlendirme egzersizleri; rotator 
manşet kaslarının oblik dizilimi aktivite sırasında 
humerus başını aşağıya bastıran bir vektör 
oluşturmaktadır. Bu kasların güçlendirilmesi başı 
bastırarak subakromial bölgedeki mesafe 
artırılabilir.  
 
Tablo 1: Rotator Manşet Hastalığı konservatif 
tedavisi özeti. 

Rotator Manşet Hastalığı Konservatif Tedavisi 
Ağrı Soğuk/Sıcak uygulama 
 Ultrason 
 TENS 
Egzersiz ROM artırma 
 Anterior ve Posterior kapsül 

germe egzersizleri 
 Pandüler egzersizler 
 Dirençli egzersizler 
 Proprioseptif egzersizler 

 
Cerrahi tedavi 
Rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisi 
günümüze kadar değişikliklere uğramıştır. Yırtık 
tedavisinin tarihsel sıralaması aşağıdaki gibidir; 
Debridman; Rockwood tarafından önerilmiş ve iyi 
sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Halen masif tamir 
edilemeyen yırtıklarda debridman önerilmektedir. 
Açık Cerrahi ile Tamir: Uzun yıllar kullanılmış ve 
halen altın standard olarak gören yazarlar vardır. 
Mini open Yöntemle Tamir; Açık cerrahiye 
alternatif olarak uygulanmıştır. Açık cerrahi 



sorunlarından olan deltoid kasının akromiondan 
sıyrılmasını azaltmaktadır. Artroskopik tanısal 
girişimle birlikte yaygın olarak kullanılmış ve 
kullanılmaktadır. 
Tümüyle artroskopik tamir; Gelişen teknoloji ile 
birlikte kullanımı giderek artmaktadır. 
Cerrahi tedavi öncesi ve sırasında tamire 
başlamadan önce nasıl ve ne tip bir yırtıkla karşı 
karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Bu 
nedenle yırtık şekli belirlenmelidir.  
 
Rotator Manşet Yırtık Şekilleri: 
Artroskopi sırasında ilk önce yırtık şekli 
belirlenmelidir. Kabaca beş yırtık şekli vardır. 
Bunlar (şekil 16.6); 

 Parsiyel yırtıklar 

 Tam Kat Yırtıklar 
o Kresentrik şekilli yırtıklar 
o U-şeklinde yırtıklar 
o L-Şeklinde yırtıklar 

 Subskapularis Yırtıkları 

 Masif Onarılamaz Yırtıklar 

Yırtık şekli tedavi ve tamir planlamasında oldukça 
önemlidir. Nasıl bir rotator manşet yırığı ile karşı 
karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Yırtık 
konfigürasyonunu değerlendirdiğimizde yırtıkların 
çoğunun retrakte olmadığını fark ederiz. Bazı U-
şeklindeki yırtıklar glenoid kenarına kadar retrakte 
olduğu düşünülürken, bunların birçoğunun 
mobilizasyon gerektirmediği çünkü bunların 
retrakte olmadığını bilinmektedir. Bu yırtıklarda 
tendon içerisinden geçen yırtık glenoid kenarına 
kadar ulaşabilir, bu sadece yırtık çizgisidir, 
retraksiyon değildir. Bu nedenle yırtık apeksine 
gereksiz gerilme uygulanarak tamir yerine, tendon 
tendon tamir ile ön ve arka bacaklar birbirine 
yaklaştırılabilir, böylelikle kemiğe tespit daha kolay 
ve gergin olmayan şekilde olur. Apeks 
yaklaştırılmaya çalışılırsa gereksiz gerilim olur ve 
tendonda yetmezlik gelişir. Bu yırtıkların tamirinde 
ilk uygulanacak tendon-tendon dikiş oldukça 
önemlidir. Buna marjinal konverjans yöntemi de 
denir ve rotator manşet kenarı tüberkülüm majusa 
kadar yaklaştırılır. U-şeklindeki bir yırtığın 2/3’ü 
tendon-tendon dikilirse rotator manşet kenarı 1/6 
oranına azalır. Bu gerginliği azaltarak kemik-tendon 
tamirini kolaylaştırır. 
Bundan sonraki bölümlerde rotator manşet 
yırtıkları tiplerine ve şekillerine göre tartışılacaktır. 



 

 

Rotator Manşet Parsiyel Yırtıkları 
Dr. Ulunay Kanatlı

 
Giriş: 
Parsiyel rotator manşet yırtıkları hastalarda ciddi 
ağrı ve fonksiyon kaybına neden olabilmektedir. 
Ağrı özellikle baş üstü aktivitelerde ve geceleri 
olmaktadır. Parsiyel yırtıklar genellikle tam kat 
yırtıklardan daha ağrılı olabilmektedir. Bunun 
nedeni geri kalan liflere binen yüksek gerilimdir. 
Biyomekanik olarak bakıldığında parsiyel yırtığı 
olan tendonun geri kalan tendon üzerine binen 
kuvvetleri artırdığı ve yırtıkta ilerlemeye neden 
olduğu gösterilmiştir.  
Parsiyel rotator manşet yırtıkları bursal veya eklem 
yüzünde olabileceği gibi intratendinöz yırtıklar 
şeklinde de karşımıza çıkabilmektedir. Klasik olarak 
tendon ayak izinin (tüberkuluma yapışma yeri 
medial-lateral uzantısı) %50’sini geçen yırtıkların 
(%50 kuralı) tamir edilmesi önerilmektedir. 
Anatomik olarak rotator manşet yapısına 
baktığımızda çeşitli katmanlardan oluştuğu 
görülmektedir. Clark ve Harryman rotator 
manşette beş katman tanımlamışlardır. Bu 
katmanları bursal yüzden artiküler yüze doğu 
sıralayacak olursak; 1, korakohumeral ligament 
(yüzeysel) (şekil 1), 2, tendon (şekil 2), 3, iç içe 
geçme, 4, transvers band (derin korakohumeral 
lig), 5, kapsül (şekil 3). 

 
Şekil 1: Korakohumeral ligament Clark ve Harryman’e 
göre rotator manşetin birinci ve dördüncü tabakasını 

oluşturur. 

 

 
Şekil 2: Rotator manşetin süperior posterior kısmının 
büyük bölümünü oluşturan supraspinatus ve 
infraspinatus kas ve tendonları izlenmekte. Medialden 
laterale doğru tendonların sıyrılması sonucu eklem 
kapsül izol edilebilmektedir. 
 

 
Şekil 3: Kapsül eksizyonu sonrası önde daha geniş arkaya 
doğru daralan kapsül ayak izi izlenmekte. Biseps oluğu 
posterior dudağı seviyesinde en kalın kapsül tutunması 
vardır ve bu yaklaşık 4-5mm’dir. Aynı şekilde önde daha 
kalın olan  rotator manşet ayak izi mevcuttur. 
 
 

Parsiyel Rotator Manşet Yırtıkları: 
Parsiyel yırtıkların sınıflandırılmasında Ellman 
Sınıflaması kullanılmaktadır. Bu sınıflandırma tablo 
1’de özetlenmiştir. Parsiyel yırtıklar üç şekilde 
karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; 

 Artiküler yüz yırtıkları 

 İntratendinöz yırtıklar 
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 Bursal yüz yırtıkları 
Bazı yazarlar parsiyel yırtıklarda iki varyasyondan 
bahsetmektedirler. Bunlar yaşlılarda izlenen 
supraspinatus anterior kısım parsiyel yırtıkları, 
diğeri ise gençlerde izlenen supra-infraspinatus 
bölgesi parsiyel yırtıklarıdır. Parsiyel yırtıklarda tanı 
koymak zordur. Asemptomatik kişilerde de parsiyel 
yırtıklar tespit edildiğinden hangi hastayı tedavi 
etmemiz gerektiği tartışmalıdır. Kadavra 
çalışmasında Lohr ve Uhthoff %32 oranında 
parsiyel yırtık tespit etmişlerdir. Kırık yaş üstü 
asemptomatik kişilerde MRG ile %24 oranında 
parsiyel kalınlıkta rotator manşet yırtığı tespit 
edilmiştir. Bu nedenle MRG bulgusu tek başına bizi 
cerrahi müdahaleye yönlendirmemelidir. Parsiyel 
yırtıkların doğal seyri hakkında kesin bilgi 
olmamakla birlikte %50’yi aşan yırtıkların 
ilerleyebileceği düşünülmektedir. 
Parsiyel rotator manşet yırtıklı hastalarda ana 
şikayet ağrıdır. Bu nedenle omuz ağrısı yapan 
birçok nedenle karışır. Bunların başında; omuz 
sıkışma sendromu, SLAP lezyonu, biseps tendiniti, 
akromioklaviküler dejeneratif artrit gelmektedir.  
Bunların ayrımında fizik muayenenin yanında lokal 
enjeksiyon testleri oldukça yararlıdır. Yine de 
birçok hastada bu sorunlar birlikte bulunabileceği 
de unutulmamalıdır.  
Parsiyel kat rotator manşet yırtıklarının 
görüntülenmesinde MRG oldukça önemli yer tutar. 
Tanı koymamızda MRG önemli olmakla birlikte 
kesin tanı artroskopi sırasında konulur.  
Bu bölümde rotator manşet kasları parsiyel 
yırtıklarından süperior ve posterior kaslarından 
bahsedilecektir, subskapularis yırtıkları ayrı 
bölümde incelenmiştir. 
  

Tablo 1: Ellman Parsiyel Rotator Manşet 
Sınıflaması 

Yerleşim Evre 

A: Artiküler I: <3mm 

B: Bursal yüz II: 3-6mm 

C: İntertisiyel III: >6mm 

 
Artiküler Yüz Yırtıkları: 
Eklem yüzü yırtıklar sıklıkla süperior posterior kısmı 
içermektedir. Bu yırtıklar kapsülü içeren yırtıklar ve 
tendonu içeren yırtıklar şeklinde ayırabiliriz.  
Kapsül yırtıkları; eklem yüzü yırtıklarından 5mm 
kalınlığı geçmeyen yırtıklardır. Genellikle yırtık 
dejeneratif görünümdedir (şekil 4). 
 

 
Şekil 4: Eklem yüzü 2-3mm’yi geçmeyen kapsül yırtığı. 
Dejeneratif, retrakte ya da kontrakte olmayan flep tarzı 
redükte olabilen yırtık izlenmektedir. 
 

Hastalarda ağrı ve fonksiyon kaybı vardır. Tedavisi 
tartışmalıdır, tendon dejenerasyonunun eşlik edip 
etmediği tartışmalıdır. Sadece debridmanın yeterli 
olup olmadığı tartışmalıdır. Bu yırtıkların ilerleyip 
ilerlemeyeceği de bilinmemektedir. 
Supraspinatus tendon yırtıkları; En sık görülen 
parsiyel tendon yırtıkları supraspinatus yırtıklarıdır. 
Günümüzde %50 tendon kalınlığı aşan yırtıkların 
tamir edilmesi önerilmekteyse de bu konuda 
yeterli bilimsel veri yoktur. Yine de Supraspinatus 
ayak izi önemli bir parsiyel yırtık göstergesidir. 
Normalde supraspinatus ayak izi 16.9mm’dir (12-
18mm). Ayak izinin 6-8,5mm’sinin açığa çıkması 
%50’den fazla yırtık olduğu anlamına gelmektedir. 
Bu nedenle eklem içi parsiyel yırtık tespit 
edildiğinde sağlam görünümlü tendon kısmına 
kadar debridmen uygulanıp açığa çıkan tüberkülüm 
majus ayak izi miktarı bir prob kullanılarak 
ölçülebilir. Genel yaklaşım 6mm’den fazla ayak 
izinin açığa çıkmasını tamir etme eğilimindedir. Bu 
lezyonlar Millstein ve Snyder tarafından PASTA 
(Partial Articular Supraspinatus Tendon Avulsion) 
lezyonları olarak adlandırılmışlardır. Conway ise 
parsiyel eklem yüzü tendon içine uzanım 



gösteriyorsa PAINT (Partial Articular Supraspinatus 
Tears with Intratendinous extension) olarak 
adlandırmaktadır. Parsiyel eklem yüzü yırtıklarını 
tam kat olup olmadığını veya dejenerasyonun 
bursal yüze kadar ulaşıp ulaşmadığını anlamak için 
spinal iğne ve prolen ile işaret konularak 
subakromial bölgeden kontrol edilmesi önerilir. 
(şekil 5). 
 

 

 
Şekli 5: Parsiyel kat eklem yüzü yırtığının işaretlenerek 
dejenerasyon veya yırtık açısından subakromial bölgeden 
kontrol edilmesi.  
 

Yapılan çalışmalarda dejenere, yırtık rotator 
manşet tendonlarında, özellikle fibroblast benzeri 
hücreleri içeren yaygın apoptozis (programlı hücre 
ölümü) ve proliferasyonun göstergesi olan p53’ün 
artmış olduğu tespit edilmiştir. Bu tendon 
yırtıklarında apoptozisin olduğu ve buna tamir 
dokusunun eşlik ettiğini göstermektedir.  

PASTA lezyonu tespit edilen hastalardan, geri kalan 
sağlam tendon dokusundan alınan biyopsilerinde 
%90 oranında orta derecede histopatolojik 
dejenerasyon tespit edilmiştir. Bu da bize 
makroskopik olarak iyi görünen tendonun histolojik 
olarak sağlam olmadığını göstermektedir. 
Eklem yüzü parsiyel rotator manşet yırtıklarının 
tedavisinde halen fikir birliği yoktur. Genel 
yaklaşım %50 kalınlığı aşanların tamir edilmesi geri 
kalanlara ise debridman, subakromial 
dekompresyon ve akromioplasti yöntemlerinden 
biri veya birkaçının uygulanmasıdır. 
Yapılan çalışmalarda debridman, debridman ve 
subakromial dekompresyon veya debridman-
subakromial dekompresyon ve akromioplasti 
kombinasyonlarının sonuçlarının birbirlerinden 
farklı olduğu gösterilememiştir. 
%50 Tendon Kalınlığını Aşan PASTA Lezyonları: 
Bu PASTA lezyonlarının tedavisinde tamir 
endikasyonu olduğu yaygın olarak kabul 
edilmektedir. İki tamir yöntemi vardır; 

 Trans Tendinöz 

 Tam Kata Dönüştürerek Tamir 
Trans Tendinöz Tamir; 
İki ip yüklü ankor tendon içerisinden geçirilerek 
kıkırdak kenarın tutturulur. Ardından farklı ipler 
anterior ve posteriordan ip geçiriciler kullanılarak 
ön ve arka bacaklar oluşturulur. Dikişler 
geçirildikten sonra subakromial bölgeye geçilerek 
iki düğüm bağlanır (şekil 6). 

 

 

 
 
Şekil 6: 57 yaşında erkek hastada PASTA lezyonu debridmanı takiben tendon içinden iki ipli ankor uygulanarak farklı iplerin 
birer ucu anterior ve posteriordan clever hook veya arthropierce el aletleri kullanılarak geçirilir. Böylece ön ve arka düğüm 
atma fırsatı vermiş olur. Ardından subakromial bölgeye geçilerek düğümler bağlanır ve tendon dikilir. 
 
 
 



Tam kata Dönüştürerek Tamir: 
Teknik olarak daha kolaydır. Yırtık eklem içinde 
çalışırken bursal yüzden uygulanan kanül yardımı 
ile shaver kullanılarak bursal tendon tutunma kısmı 
gevşetilerek yırtık tam kata dönüştürülür. Ardından 
tam kat yırtık gibi tek veya çift sıra yöntemiyle 
tamir edilir (Şekil 7). 
 

 

 
Şekil 7: Parsiyel eklem yüzü yırtığının shaver yardımı ile 
tam kata dönüştürülerek debridmanı ve bursal yüzden 
tamiri izlenmektedir. 

 
Trans tendinöz veya tam kata dönüştürerek tamir 
sonuçları arasında fark olduğunu gösteren kesin 
kanıt olmamakla birlikte kalan tendonun %90 
dejenere olduğu düşünülürse tam kata 
dönüştürülerek tamir daha öncelikli gibi 

görülmektedir. 
 
İnterstisiyel (intratendinöz) Yırtıklar: 
En az sıklıkla görülen parsiyel yırtıklardır. MRG ile 
tespit edilirler (şekil 8). MRG görüntüsünde “balon” 
görünümü vardır. Artroskopik olarak yerini 
belirlemek kolay değildir. Probe ile palpe edilerek 
defektif tendonun kolay penetre olup olmadığı 
tespit edilmeye çalışılır. Defekt debride edilip 
bursal yırtık veya tam kat yırtık haline getirilerek 
tamir uygulanır. 
 

 
Şekil 9: 45 yaşına erkek hasta da tendon içi dejenere 
yırtık oblik sagital kesitte izlenmektedir. 

 

 
Şekil 9: Şekil 8’deki hastanın artroskopi görüntüleri. İntratendinöz yırtık eklem içinde ve bursal yüzde yırtık yok. Prob ile 
muayene edildiğinde tendon içi belirlenir ve debridmanı takiben tam kat yırtık haline getirilerek gergi bandı ile tamir 
uygulanmış. 

 
 
 
 
 
 
 



Bursal Taraflı Parsiyel Yırtıklar: 
Artiküler yırtıkların aksine bursal taraflı yırtıklar 
literatürde daha az dikkat çekmiştir. Tanısı zordur 
MRG ile görüntülenebilir (şekil 10). Artiküler 
yırtıklar gibi %50’yi aşan yırtıklarda tamir 
önerilmektedir (şekil 11). Geri kalan yırtıklarda 
debridman, dekompresyon ve/veya akromioplasti 
önerilmektedir.  Yırtıklarda kapsül intakt 
kaldığından kapsülotomi yapılarak yırtığın ekleme 
ulaştırılması gereksiz gibi görülmektedir (şekli 12). 
Fakat yırtık ve dejenere tendon tamamen debride 
edilmelidir. 

 
Şekil 10: 48 yaşında erkek hasta bursal yüz parsiyel 
rotator manşet yırtığı görülmekte. 

 

 

 
Şekil 11: Şekil 10’da MRG’si görülen hastanın artroskopik bursal yüz parsiyel yırtık görünümü. 

 
Bursal yüz yırtıklarının sonuçları da tam olarak 
bilinmemekle birlikte bu konudaki yayınlar da 
giderek artmaktadır. Bursal yüz yırtıklarında sıklıkla 
subakromial sıkışma bulguları da karşımıza 
çıkmaktadır. Bunların başında dejenere evresi 3-4 
olan korakoakromial ligament dejenerasyonu 
gelmektedir.  
Eklem ve Bursal Yüz Yırtıklarını içeren Parsiyel 
Rotator Manşet Yırtıkları: 
Bazı yayınlarda bildirilmekle birlikte bu konudaki 
yayınlar yetersizidir. Tüm kat dejenere olduğundan 
tam kata çevrilip dikilmesi mantıklı gelmektedir 

(şekil 13). 
 
Parsiyel rotator manşet yırtıklarında uygun tanı ve 
tedavi yönteminin belirlenmesi tedavide başarı 
şansını artıracaktır. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Şekil 12: Artiküler yüz sağlam. Bursal yırtık var. Kapsülün sağlam olduğu izlenmektedir. Tam kata çevrilmeden bu şekilde 
tamir uygulanmış. 

 

 

 
Şekil 13: MRG’de eklem ve bursal yüzlerde dejenerasyon izlenmektedir. Artroskopik olarak eklem ve bursal yüzlerde 
parsiyel dejenere yırtık. Tam kata çevrilerek tamir uygulanmış. 



 

 

Rotator Manşet Tam Kat Yırtıkları Dr. Ulunay Kanatlı 
 
Giriş: 
Rotator manşet tam kat yırtıkları toplumda %5 ile 
%40 arasında görülmektedir. Yaşla birlikte görülme 
oranı ve daha büyük ve atrofik yırtık görülme oranı 
artmaktadır. Yapılan MRG çalışmalarında 
asemptomatik yırtıklar yaşlı popülasyonda yüksek 
oranda tespit edilmektedir. Rotator manşet kasları 
omuz hareketlerine aktif olarak katılmalarının 
yanında birlikte çalışarak omuzun dinamik 
stabilitesine başı glenoide doğru bastırarak katkıda 
bulunurlar. Bu dinamik etkileri konkavite 
kompresyonu olarak adlandırılır. Bu etkisini 
özellikle deltoid abdüksiyon veya öne fleksiyon 
yaptırdığı sırada görmekteyiz. Yetersiz rotator 
manşet desteği deltoidin humerus başını süperiora 
çekmesi ve abdüksiyon fleksiyon hareketlerinin 
yapılamamasına neden olur.  
 

 

 
Şekil 1: Normal çalışan rotator manşet deltoidin süperior 
kuvvet vektörüne direnerek humerusun elevasyon 
sırasında süperiora yer değiştirmesini önler. Rotator 
manşet yokluğunda ise rotator manşet deltoid kuvvetine 
direnemez ve humerus süperiora yer değiştirerek 
elevasyona izin vernez. Hasta omurga desteği almaya 
çalışsa da elevasyonda başarılı olamaz. Yine rotator 
manşet yokluğu olan hasta da 90

0
 abdüksiyon hasta pasif 

olarak sağlıyor ardından deltoid süperior kuvvet vektörü 
azaldığından 90

0
 sonrası aktif olarak elevasyona devam 

edebiliyor.  
 

Tanı: 
Klinik Semptomlar: 
Klinik şikayet ağrı ve fonksiyon kaybıdır (şekil 2). 
Ağrı aktivite ağrısı şeklinde olabileceği gibi istirahat 
ağrısı, özellikle gece ağrısı sıklıkla karşımıza çıkar. 
Hastalar ağrının yanında güçsüzlük hareket 
kısıtlaması ile doktora başvurmaktadır. Ağrı boyun 
bölgesine, skapula üzerine ve kola özellikle deltoid 
insersiyosuna yayılmaktadır.  

Bu semptomlara yol açan servikal patolojiler, 
akciğer patolojileri, kardiyak sorunlar ve özellikle 
sırta vuran ağrılar için batın içi patolojiler ekarte 
edilmelidir (şekil 3). Asemptomatik rotator manşet 
yırtıkları olabildiğinden (yapılan MRG 
çalışmalarında sadece %25 rotator manşet 
yırtığının semptomatik olduğu gösterilmiştir) 
hastada yırtık tespit etsek dahi diğer ağrı yapan 
nedenler ve yansıyan ağrıları mutlak ekarte 
etmeden rotator manşet yırtığı tedavisine 
geçmemeliyiz. Ayırıcı tanıda ağrılı bölgelerin 
tespitinde glenohumeral, akromioklaviküler 
eklemlere ve subakromial bölgeye lokal anestezik 
enjeksiyonları yapmak oldukça yararlıdır. 
 

 
Şekil 2: Rotator manşet yırtıklarında hastalarda ağrı ve 
fonksiyon kaybı en ön planda olan sorunlardandır. 
 

 
Şekil 3: Omuz ağrısı nedeniyle başvuran 59 yaşında erkek 
hastada akciğer pancoast (pulmoner apeks) tümörü. 
 

Görüntüleme: 
Ameliyat öncesi planlama için yırtığın 
görüntülenmesi önemlidir. Direkt grafilerde yırtık 
ve subakromial sıkışma lehine bulgular olabilir. 
Bunlar skleroz, subkondral kistler, subakromial 
mesafede daralma, humerus başının süperiora yer 
değiştirmesi gibi bulgulardır.. Dört yönlü direkt 
grafi ve gerekirse MRI elde edilmelidir.  
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Dört yönlü direkt grafide; 

 Gerçek Ön arka grafi 

 Aksiller grafi 

 Supraspinatus çıkım grafisi 

 30 derece kaudal grafi yer alır. 
MRG; 
Spinoglenoid ganglion kisti, yırtığın mediale yer 
değiştirme miktarı, kas atrofisi ve yağlı 
dejenerasyonunun yaygınlığı ve derecesi, yırtık 
şekli, akromion şeklinin belirlenmesinde, 
akromioklaviküler eklemin durumu, labral 
patolojilerin varlığı, biseps uzun başı sorunlarının 
belirlenmesinde MRG oldukça yararlıdır. 
 
Konservatif Tedavi: 
Analjezik anteinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, 
özellikle geri kalan rotator manşet kaslarının 
güçlendirilmesi, istirahat, aktivite modifikasyonları 
ve enjeksiyonlar (steroid) konservatif tedavide 
kullanılmaktadır. Konservatif tedavi özellikle 
fonksiyonel beklentisi düşük olan kişilerde daha 
başarılı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
konservatif tedavinin yırtığı ilerlemesini ve 
dejeneratif artritin ilerlemesini durduramadığı 
gösterilmiştir. Yırtık kasa ait atrofi de 
ilerleyebilmektedir.  
 
Cerrahi Tedavi: 
Konservatif tedavide başarısızlık cerrahi tedavi 
endikasyonlarının başında gelmektedir. Tablo 1’de 
konservatif tedaviye uygun olmayan cerrahi tedavi 
düşünmemiz gereken durumlar özetlenmiştir. 
Rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisi 
günümüze kadar değişikliklere uğramıştır. Yırtık 
tedavisinin tarihsel sıralaması aşağıdaki gibidir; 
Debridman; Rockwood tarafından önerilmiş ve iyi 
sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Halen masif tamir 
edilemeyen yırtıklarda debridman önerilmektedir. 
Açık Cerrahi ile Tamir: Uzun yıllar kullanılmış ve 
halen altın standard olarak gören yazarlar vardır. 
Miniopen Yöntemle Tamir; Açık cerrahiye alternatif 
olarak uygulanmıştır. Açık cerrahi sorunlarından 
olan deltoid kasının akromiondan sıyrılmasını 
azaltmaktadır. Artroskopik tanısal girişimle birlikte 
yaygın olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır. 
Tümüyle artroskopik tamir; Gelişen teknoloji ile 
birlikte kullanımı giderek artmaktadır. 
 
Tablo 1:Konservatif tedaviye uygun olmayan hastalar. 

20-30 yaş Aktif 
Akut yırtık 
Fonksiyonel defisit 

30-50 yaş Akut yırtık 
Sporcu Özellikle baş üstü sporlar 
Konservatif tedavi Başarısız ise 

 
 

Rotator Manşet Yırtık Şekilleri: 
Artroskopi sırasında ilk önce yırtık şekli 
belirlenmelidir. Kabaca üç tam kat yırtık şekli 
vardır. Bunlar (şekil 4); 

 Kresentrik şekilli yırtıklar 

 U-şeklinde yırtıklar 

 L-Şeklinde yırtıklar 
Bunların dışında bir diğer yırtık grubu masif 
onarılamaz yırtıklardır. Bu yırtıklara bir sonraki 
bölümde değinilecektir. 
 

 

 
Şekil 4: Kresentrik yırtık, geniş kresentrik yırtık, U-şekilli 
yırtık ve L-şekilli yırtık izlenmektedir. 

 
Yırtık şekli tedavi ve tamir planlamasında oldukça 
önemlidir. Nasıl bir rotator manşet yırığı ile karşı 
karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Yırtık 
konfigürasyonunu değerlendirdiğimizde yırtıkların 
çoğunun retrakte olmadığını fark ederiz. Bazı U-
şeklindeki yırtıklar glenoid kenarına kadar retrakte 
olduğu düşünülürken, bunların birçoğunun 
mobilizasyon gerektirmediği çünkü bunların 
retrakte olmadığını tendon içi yırtık nedeniyle yırtık 
apeksinin medial yerleşimli olduğu bilinmektedir. 
Bu nedenle yırtık apeksine gereksiz gerilme 
uygulanarak tamir yerine, tendon tendon tamir ile 
ön ve arka bacaklar birbirine yaklaştırılabilir, 
böylelikle kemiğe tespit daha kolay ve gergin 
olmayan şekilde olur. Apeks yaklaştırılmaya 
çalışılırsa gereksiz gerilim olur ve tendonda 
yetmezlik gelişir. Bu yırtıkların tamirinde ilk 
uygulanacak tendon-tendon dikiş oldukça 
önemlidir. Buna marjinal konverjans yöntemi de 
denir ve rotator manşet kenarı tüberkülüm majusa 
kadar yaklaştırılır. U-şeklindeki bir yırtığın 2/3’ü 
tendon-tendon dikilirse rotator manşet kenarı 1/6 
oranına azalır. Bu gerginliği azaltarak kemik-tendon 
tamirini kolaylaştırır. 
Tam kat rotator manşet yırtıkları içerdikleri tendon 
saysına göre de sınıflandırılırlar. Genellikle yırtıklar 
tek tendonu tutmaktadır. Bu supraspinatus 
tendonudur. Birden fazla tendon yırtılmışsa veya 
yırtık genişliği 5cm ve üzerinde ise bu yırtıklar masif 
yırtıklar olarak kabul edilmektedir. 



Kresentrik yırtıklar:  
Tendon kemikten ayrılır ancak fazla medialeize 
veya retrakte olmazlar. Kresentrik yırtıkların sadece 
tendon-kemik komponenti vardır. Tırtık bacakları 
yoktur tendon sadece kemikten ayrılmıştır. Küçük 
veya geniş kresentrik yırtıklar vardır. Küçük yırtıklar 
tek ankor ile tedavi edilebilirken, geniş yırtıklar için 

birden fazla sütür ankor gerekebilmektedir. 
Apekstek çekildiğinde tüberkül lateraline yırtık 
mobilize edilebilir. Minimal bir gerilme ile kemiğe 
tespit edilebilirler. Sadece tendon-kemik tamiri 
yapılır (şekil 5). Tamir sırasında tek sıra veya çift 
sıra tamir uygulanabilir.  

 
Şekil 5: Kresentrik tan kat rotator manşet yırtığı. Bu yırtıkta bacak yoktur sadece tendon-kemik ayrılması vardır. Yırtık 
apeksinden tutulup çekildiğinde yırtık mobilize olur ve supraspinatus ayak izini kapatır. Tendon-tendon yırtığı olmadığı için 
bu hastalarda rotator kablo sağlamdır ve çok fazla fonksiyonel sorun yaşanmaz. 

 
U veya V-Şekilli Yırtıklar:  
Yırtık apeksi glenoid’de veya glenoid medialinde 
izlenir. Mediale yerleşen apeks, genellikle 
retraksiyon göstermemektedir. Yırtığın iki 
komponenti vardır ve iki bacağı vardır. U-V şekilli 
yırtıklarda tendon-kemik komponenine eşlik eden 
tendon-tendon komponent de vardır. Ayrıca her iki 
komponenti de içeren iki bacağı vardır. Yırtık apeksi 
tendon-tendon yırtık kısmını ilgilendirdiğinden 
apeks yanlışlıkla retraksiyon gibi algılanabilir. Bu 
yırtıklarda apeks medializasyon miktarı iki bacağın 
medial uzanım miktarı tarafından belirlenir. Bu 
yırtıklar muayene edilirken apeks değil anterior ve 
posterior bacaklar tutularak çekilirse yırtığın 
küçüldüğü ve kresentik hale geldiği görülür. 

 
L-Şekilli Yırtıklar: 
L-şekilli yırtıklarda ise yırtık hattı rotator interval ile 
supraspinatus tendonu arasında veya inftaspinatus 
ile supraspinatus arasından supraspinatusa 
doğrudur. Bu yırtıklarda tendon-kemik ve tendon 
tendon komponentleri vardır. İki bacak vardır. 
Ancak bacaklardan sadece biri hareketlidir, diğer 
bacak sabittir. Sabit bacakta sadece tendon-tendon 
yırtığı varken, hareketli bacakta tendon-kemik ve 
tendon-tendon yırtığı vardır. Kollajen liflerde bir 
miktar kontraksiyon olsa da retraksiyon fazla 
değildir. Hareketli bacak hareketsiz bacağa ve 
kemiğe yaklaştırılması gergin bir dikişe neden 
olmaz. 

 
 

 
 

 
 



 

 
Şekil 6: U-V Şekilli tam kat rotator manşet yırtığı. Tendon-tendon, tendon-kemik komponentlerini içeren iki hareketli bacağı 
vardır. Apeks mobil değilken anterior ve posterior bacaklar mobildir. 
 
 

 

 
Şekil 7: L-Şekilli yırtığın iki bacağı vardır. Bir bacak sadece tendon-tendon yırtığını içerir ve hareketsizdir. Diğer bacak 
tendon-kemik ve tendon-tendon yırtığını içerir ve hareketlidir. Mobilizasyon apeksten değil tendon-kemik, tendon-tendon 
yırtığı bileşkesinden yapılmalıdır. Bu yırtıklarda rotator kablo devamlılığı bozulmaktadır. 
 
 
 



Artroskopik Rotator Manşet Tamir Yöntemleri: 
Artroskopik tamir sırasında farklı tamir teknikleri 
kullanılmaktadır. 
Direkt tendonun kemiğe tutturulması; parsiel 
yırtıklar, kresentrik yırtıklar da kullanılır. 
Tendon-tendon dikişler ve ardından tendonun 
kemiğe tespiti; L veya U-şekilli yırtıklar da kullanılır. 
Parsiyel tamir; kemiğe yaklaştırılamayan yırtıkların 
marjinal konverjans yöntemi (tendon tendon 
dikişler) ile parsiyel tamir edilerek rotator kablo 
oluşturulur. 
Kresentrik Yırtığın tamiri; 
Sütür ankorlar fizyolojik tekrarlayan yüklenmelerde 
kemiğe tünel açma tekniğine göre daha iyi bir 
fiksasyon sağlarlar. Tamir öncesi ilk işlem tendon 
yatağının (ayak izi) hazırlanmasıdır. Tendon ayak izi 
yumuşak dokulardan arındırılır, bu aşamada kemiği 
dekortike etmeye gerek yoktur. Dekortikasyon 
ankor fiksasyonunu zayıflatabilir. Yumuşak 
dokuların kemik yüzeyden temizlenmesi tendon 
iyileşmesi için yeterli bir zemin hazırlar. Ankor 45 
derece açı ile yerleştirilmelidir ve basit tek sıra 
tendon tamiri için ankor eklem yüzünün 4-5mm 
lateraline uygulanmalıdır. Aşırı gerginlikten 
kurtulmak için 2 No Ethibond veya orthocord ile 

basit sütür veya matres sütür konfigürasyonunda 
tendon kemiğe tutturulur. Son zamanlarda 
supraspinatus ayak izi (footprint) temasını artırmak 
için çift sıra (double row) tamir, gergi bandı 
(tension band) yöntemi veya kombine tamirler 
önerilmektedir. Günümüzde tamirler arası fark 
olup olmadığı gösterilememekteyse de çift sıra 
yöntemi daha geniş bir temas alanı 
sağlayabildiğinden daha mantıklı gelmektedir. 
U-V Şeklindeki Yırtıkların Tamiri: 
Genellikle tamir edilemez gibi görülen bu yırtıkların 
çoğu tendon-tendon dikişler ile marjinal konverjans 
yapılarak küçültülür ve bir veya birden fazla ankor 
ile kemiğe tespit edilebilirler. 
Parsiyel Tamir: 
Eğer tendon-tendon dikişleri sonrası tendon 
kemiğe yaklaşmaz ise parsiyel tamir uygulanır. 
Buna marjinal konverjans adı verilir (şekil 8). Bu 
tamir force couple etkisi ile kas dengesini sağlar ve 
abdüksiyonu başlatarak idame ettirebilir. 
Sonuçlar: 
Genel rotator manşet tamir sonuçları %92 iyi ve 
mükemmel oranında görülmektedir. Elde edilen 
sonuçlar yırtık büyüklüğünden bağımsızdır. 

 
 

 
Şekil 8: Marjinal konverjans için tendon-tendon dikişleri uygulanır. 
 
 

Rotator Manşet Artroskopik Tamir Teknikleri: 
Tam Kat Rotator Manşet Yırtıkları: 
Tam kat rotator manşet tamiri için ameliyat öncesi 
ve ameliyat sırasında planlama oldukça önemlidir. 
Yırtık şeklinin belirlenmesi, yırtık şekline göre 
uygulanacak tamir yöntemleri farklılık gösterir. 
Yırtık şekil olarak kresentrik veya u-şeklinde olabilir 
Genel Teknik: 
Lateral dekübit pozisyonunda 5kg traksiyon 
bağlanarak kol 30-40 derece abdüksiyon ve 20 
derece fleksiyon tutulurken işlem uygulanır. 
İnterskalen blok ve/veya genel ve hipotansif 
anestezi altında (sistolik basınç 80-100mmHg) 
eklem pompası basıncı 50mmHg civarında 
tutularak subakromial artroskopi uygulanır. 
Kanama varlığında eklem pompası basıncı 

90mmHg’ye kadar çıkartılabilmektedir. Ancak 25 
dakikadan fazla 90 mmHg'nin üzerinde basınç 
olursa sıvı ekstravazasyon ve şişlik artar. 
 
Kresentrik Şekilli Yırtık Tamiri (şekil 9): 
Öncelikle bursal yapılar ve fibröadipöz dokular 
yırtık kenarından temizlenmelidir. Büyük rotator 
manşet yırtıklarının posterior kısmı en iyi lateral 
portalden izlenir. Yırtık şeklinin belirlenmesi için 
hem posterior hem de lateral portalden gözlenerek 
özellikle büyük yırtıklarda yırtık tipi belirlenmelidir. 
Tendon tutucu kullanarak yırtığın apeksinin 
mobilitesi değerlendirilmelidir. 
Yırtığın tamir edilebilecek bir yırtık olduğuna karar 
verilmişse subakromial dekompresyon ve 
akromioplasti kanamayı artırabilse de daha iyi bir 



görüntü sağlayacağından başlangıçta uygulanabilir. 
Yırtığın kemiğe tespiti için ankor yerleri 
belirlenerek eğer çapalı bir tespit kullanılacaksa 
ankor 30-45 derece açı ile kemiğe yerleştirilir. Tek 
sıralı bir tespit yapılacaksa ankorlar artiküler 
yüzeyin 5-10mm lateraline yerleştirilir. 
Uygulanacak ankorların arasının 1cm olması 
gerekmektedir. Ankorların yerleştirilmesinden önce 
tendon ayak izi yumuşak dokulardan temizlenir. 
Dekortike etmeye gerek yoktur. Bu işlem kemiğin 
tutma gücünü zayıflatır. Yırtık apeksine 
uygulanacak dikiş için gerekirse Neviaser portali 
kullanılabilir. 
Dikişlerin tendondan geçirilmesi için çeşitli el 
aletleri kullanılmaktadır. Bu amaçla sıklıkla 

kullanılan aletler spectrum sütür lasso, 
arthropierce, Caspari sture punch, Clever hook  gibi 
el aletleridir. Her bir ankorda tek veya farklı 
renklerde iki ip vardır. İplerin tendondan 
geçirilmesi sırasında ankor üzerindeki örgüsüz ipler, 
özel taşıyıcı ipler veya teller kullanılmaktadır. 
Geçirilen ipler ya hemen veya beklenerek tümü 
birlikte bağlanabilir. Kresentrik yırtıklar anterior 
posterior yönünde aynı seviyesinde kemiğe 
bağlanır. Son zamanlarda supraspintus ayak izini 
oluşturmak için çift sıra veya gergi bandı yöntemi 
ile tamir önerilmektedir (şekil 9 ve 10). Bizim de 
tercihimiz daha fazla ve daha güçlü tespit 
sağladığından çift sıra gergi bandı lehinedir.  

 

 
Şekil 9: Küçük kresentrik yırtık tamiri ve çift sıra gergi bandı yönteminin şematize edilmesi.  
 

 



 

 

 

 

 
Şekil 10: Geniş kresentrik yırtığı olan 56 yaşında kadın hasta. Hastanın iki tendon yırtığı olduğu ve supraspinatus ve 
infraspinatusta atrofisi geliştiği MRG tetkikinde izlenmektedir. Eklem imi görüntüsünde kresentrik yırtık ve hipertrofiye 
rotator kablo izlenmekte. Bu hastada 3 adet medial ankor ve 3 adet de lateral düğümsüz ankor ile çift sıra gergi bandı 
tekniğiyle tamir uygulandı



U veya V-Şekilli Yırtıkların Tamiri: 
Genellikle posterior kısım bursal dokular ve 
fibröadipöz dokular tarafından kapatılmıştır. 
Subakromial dekompresyon sonrası yırtık uçları 
daha kolay görünür hale gelebilir. Bazen bursal 
dokular oldukça kalın olup tendona benzeyebilir. 
Ayrımında zorluk çekiliyorsa yapının humerusa 
yapışıp yapışmadığına bakılarak tendon mu, bursa 
mı olduğuna karar verilebilir. Deltoid fasiaya 
tutunuyorsa bu yapı bursadır. U-şekilli yırtıklar da 
apeks glenoid kenarına kadar gelebilir. Bu bize 
retraksiyonu değil yırtığın ne kadar mediale 
ulaştığını gösterir. Tendon tendon dikişler ile yırtık 
bir fermuar gibi kapatılarak kemiğe tespit edilecek 
miktarı hem kemiğe yaklaştırılır hem de çapı 
küçültülür, gerginliği azaltılır (şekil 11). Tendon-
tendon dikişler için lateral portalden gözlenirken 
ön portalden posterior portale doğru 2No ethibond 

veya Orthocord geçirilerek tendon dikilir. 
Uygulanan tendon-tendon dikişleri 5-10mm ara ile 
konulur. Genellikle apeksi glenoide ulaşan yırtık 
için 2-4 adet dikiş kullanmak gerekir. Teknik olarak 
iki uçtan aynı anda girilerek dikiş konulabileceği 
gibi, önce anterior sonra posterior tendondan 
geçirilerek, tendon-tendon dikişleri uygulanabilir. 
Eğer bu yöntemle apeks kemiğe yaklaştırılabilmişse 
apeks dışında kalan tendon kısmı ankorlar yardımı 
ile kemiğe tespit edilir. Ankorların biri anterior 
diğeri posterioru tespit ederek tendon kemiğe 
tutturur. Dikiş geçerken tendonun ucundan en az 
1cm'lik kısmı tutulmalıdır. Tamir sonrası, kanayan 
kortikal kemik yüzeyde olan tendon iyileşmesi, 
spongioz kemiğe olan iyileşme kadar kuvvetlidir. 
İşlem sonrası omuz rotasyonları ile dikiş hattının 
tümü ve stabilitesi değerlendirilmelidir (şekil 12). 

 

 

 

 
Şekil 11: 65 yaşında U-şekilli rotator manşet yırtığı olan kadın hasta. İki tendon yırtığı. İnfra ve supraspinatus atrofisi var. 
Eklem içi ve subakromial bölgeden yırtığın görünümü. Rotator kablo devamlılığı yok. En altta tamir planı şematize edilmiş. 
 
 



 

 

 

 
Şekil 12: U-Şekilli rotator manşet yırtığının tenson tendon ve ardından tendon kemik yöntemiyle tamiri. 
 
 

L-Şekilli Rotator Manşet Tam Kat Yırtıkları: 
Tam kat yırtıkların bir diğer şekli de L-şekilli 
yırtıklardır. Bu yırtık L-şeklinde veya Ters L-şeklinde 
olabilir. L-Şekilli yırtıklar da U-şekilli yırtıklar gibi iki 
bacaklı yırtıklardır. Yırtığın bir bacağında tendon-
tendon veya tendon-rotator interval yırtığı vardır. 
Tendon kemik komponenti olmayan bu bacak 

mobil değildir. Diğer bacak ise hem tendon-tendon 
hem de tendon-kemik komponent içerir ve 
mobildir. Tamir bu hareketli bacağın kemik-tendon 
yırtık bileşkesinin kemiğe, tendon-tendon 
bileşkesinin ise tendona tamiri ile gerçekleştirilir 
(şekil 13 ve 14). 

 

 

Şekil 13: L-Şekilli yırtığın ve tamir şeklinin 
şematize edilmesi izlenmektedir. 



 

 

 
 
Şekil 14:L-Şekilli yırtık tamiri. Önce tendon tendon yırtık bileşkeleri iki bacak arasında yaklaştırılıyor ardından ön 
bacağa ait tendon-kemik yırtık bölgesi biri öne birsi ise arka köşeye gelecek şekilde uygulan mediale 
uygulanıyor. Takiben her iki ankor ipleri gergi bandı şeklinde iki adet düğümsüz ankor ile tespit ediliyor. Son 
sırada tamir sonrası yırtığın subakromial bölgeden ve eklem içinden görünümü izleniyor. 
 
 
 
 
 
 



Postop Rehabilitasyon: 
Tüm manşet yırtıklarında tamir sonrası pasif 
eksternal rotasyona hemen başlanır. İlk 6 hafta baş 
üstü germe uygulanmaz. Uygulanması tamir 
bölgesine aşırı yük bindirir. Dördüncü haftada 
omuz askısı sonlandırılır ve baş üstü germe 
başlanır. 12 Hafta kadar rezistif hareketlerden ve 
kuvvetlendirmeden kaçınılır, bunun nedeni güçlü 
Sharpey fibrillerinin ancak 12 hafta sonunda 
oluşmasından dolayıdır. Altıncı ayın sonunda 
sınırlandırmadan harekete izin verilir (tablo 2). 
 
 

Tablo 2: Rotator Kılıf Tamiri Sonrası özet 
rehabilitasyon programı. 
0-15 gün Pandüler ve pasif eklem 

hareketleri 
15-30 gün Aktif yardımlı egzersizler 
30. günden sonra Aktif eklem hareketleri 
3. aydan sonra Dirençli egzersizler 
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Subskapularis Yırtıkları 
Dr. Ulunay Kanatlı 

 
 
Giriş: 
Subskapularis tendon yırtıklarının artroskopik tamir 
teknikleri diğer rotator manşet tendonlarına göre 
daha geç geliştirilmiş ve gündeme getirilmiştir. 
İnsidansı tüm rotator manşet yırtıklarına göre %4,9 
olarak bildirilmektedir. Bu yırtıkların %27-35’i ise 
diğer rotator manşet tendon yırtıklarına eşlik 
etmektedir. 
 
Etiyoloji: 
Akut travma özellikle yaşlılarda omuz çıkığı 
sırasında olabileceği gibi dejeneratif zeminde de 
subskapularis yırtıkları gelişebilir.  
Subskapularis tüberkülüm minüse üçgen şeklinde 
tutunur. Beş tip yırtık tipi tanımlanmıştır (tablo 1). 
 

Tipi Lezyon 

I Parsiyel üst 1/3 
II Tam kat üst 1/3 
III Tam kat üst 2/3 
IV Tam kat, humerus başı 

santralize ve yağlı infiltrasyon 
≤3 

V Tam kat, humerus başı 
sublukse ve yağlı infiltrasyon ≥3 

Tablo 1: Lafosse subskapularis yırtık sınıflaması. 

 
Klinik: 
Hikaye: 
Hastalarda ağrı ve güçsüzlük şikayeti vardır. Yırtık 
akıt bir travma sonrası olabileceği gibi kronik 
sıklıkla kronik zeminde gelişir 
 
Fizik Muayene: 
Hastalarda ağrı ve güçsüzlüğü ortaya koymak için 
çeşitli testler uygulanabilir. Bunlardan en çok 
bilinenleri Gerber’in tanımladığı Lift off testi ve 
Gerber belly-press testleridir. %50'yi Aşan 
subskapularis yırtıklarında güçsüzlük ortaya 
çıkmaktadır. Bu testlerle bu güçsüzlük ortaya 
konabilir. 
 
Görüntüleme: 
Direkt grafide fazla bir bilgi yokken MRG bize yırtık 
ve kas hakkında bilgi verebilmektedir. Özellikle 
aksiyel kesitlerde yırtık değerlendirilebilir. Atrofi 
miktarı ise oblik sagital kesitlerde daha belirgin olur 
(şekil 1). 
 

 
 

 
Şekil 1: En solda normal subskapularis tendonu, ortada devamlılığı bozulmuş subskapularis tendonu ve en solda masif 
rotator manşet yırtığı olan hastada subskapularis atrofisi izlenmektedir. 

 
 
Artroskopik Subskapularis Tendon Tamiri: 
Subskapularis yapışma yer artroskopik olarak en iyi 
45 derece abdüksiyon, 30 derece iç rotasyonda 
izlenir. Subskapularis yırtık ise eşlik eden patolojiler 
varlığında bile başka bir işlem yapmadan ilk olarak 
subskapularis tamiri yapılmalıdır. Yırtık tam kat 
veya parsiyel rüptür şeklinde olabilir. Yırtıklar izole 
veya kombine olabilir. Subskapularisin 

görüntülenmesinde posterior portal kullanılabilir 
ancak bazı hastalarda 70 derecelik skopi 
kullanılması gerekli olabilir. İlk yapılacak yırtık 
tipinin belirlemesidir (şekil 2-6).  
Kullanılan anterior portaller ise  

 Anterolateral portal 

 Aksesuar anterolateral portallerdir 
Kronik komplet subskapularis yırtığından tendonda 

22 



“comma sign” izlenir (şekil 7). SGHL subskapularis 
footprintinden ayrılarak subskapularis lateraline 
virgül şeklinde tutunur. Biseps uzun başı 

dejenerasyonu, pariyel rüptürü, total rüptürü ve 
instabilitesi subskapularis rüptürüne eşik eder. 
 

 

 
Şekil 2: Parsiyel üst 1/3’ü ilgilendiren Tip I yırtık. 

 

 
Şekil 3: Tam kat üst 1/3’ü ilgilendiren Tip II yırtık. 

 

 
Şekil 4: Tam kat üst 2/3’ü ilgilendiren Tip III yırtık. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Şekil 5: Tam kat Tip IV subskapularis rüptürü, yağlı dejenerasyon ≤ evre3. 

 

 
Şekil 6: Tam kat Tip V subskapularis rüptürü, yağlı dejenerasyon ≥ evre 3.  

 

 
Şekil 7: Burkhart’ın tanımladığı tam kat subskapularis yırtıklarına eşlik eden süperior glenohumeral (SGHL) ve korako 
humeral (KHL) ligamentlerin oluşturduğu şekildir. Bize pratikte kemikten ayrılan yeri yani güdüğü göstermesi açısından 
önemlidir. 

 



Subskapularis tamir öncesi, cerrahın tercihine göre, 
biseps tenotomisi veya tenodezi uygulanmalıdır. 
Subskapularis footprinti 2,5cm'dir. Footprint 
1,25cm'den fazla azalmışsa yırtık %50'yi aşmış 
demektir ve tespit gerektirmektedir. Tendonun 
kemiğe tutturulması için ankor kullanılır. Ankor 
humerus eklem yüzünün 5mm lateraline 
yerleştirilir (şekil 8). Tendon korokoid medialine 
veya süperioruna kadar eleve edilerek 
serbestleştirilmelidir. Bu diseksiyon sırasında 
glenoid boynu ile subskapularis arası güvenlidir. 
Küçük tüberküle ulaşıldığında kemik, burr ile 

subskapularis footprinti hazırlanır. Bu aşamada 
eğer korakoid foot-printi kapatıyorsa korakoplasti 
uygulanabilir. Korakoid sıkışmasını önlemek için 
korakoid ile subskapularisin yapışma yeri arasında 
en az 7mm olmalıdır. Subskapularis tamiri ardından 
sıklıkla eşlik eden rotator inerval ve supraspinatus 
yırtıkları tamir edilir.  
 
Postop Bakım: 
Diğer rotator manşet tamirleri gibidir. Ameliyat 
sonrası 6 hafta kadar dış rotasyon kısıtlanır. 
 

 

 

Şekil 8: Subskapularis, interval ve 
suprasinatus tamiri. (SSp; supraspinatus, SSK; 
Subskapularis  HB; Humerus başı). 



 

Masif Onarılamaz Rotator Manşet Yırtıkları 

Dr.Ulunay Kanatlı, Dr.Mustafa Özer 

 

 
Giriş: 
Masif rotator manşet yırtığı, iki veya daha fazla 
tendonun yapışma yerinden ayrılması veya çapı 5 
cm’den daha büyük yırtıklar olarak 
tanımlanmaktadır. Masif rotator manşet yırtıkları 
yerleşim yerine göre; supraspinatus, infraspinatus 
ve bazen de teres minörü içeren posterosuperior 
yırtıklar ve subskapularis ve supraspinatusu içeren 
anterosuperior yırtıklar olamak üzere iki sınıfa 
ayrılmaktadır. Masif rotator manşet yırtıkları  
genellikle kronik süreç sonrası veya geçirilmiş 
cerrahi sonrası karşımıza gelmektedir. Nadiren akut 
yaralanmalar sonucu oluşur. Yırtık dejenerasyonu, 
retraksiyonuyla birlikte kaslarda atrofi ve yağlı 
dejenerasyon gelişmektedir. Masif rotator manşet 
yırtıkları, tüm rotator manşet yırtıklarının % 5’ini 
oluştururken onarılamaz yırtıkların insidansı 
bilinmemektedir. 
Artroskopik olarak tendonun serbest olduğu ve 
kola abdüksiyon yapılmadan anatomik 
lokalizasyonu veya bu lokalizasyonun 10 mm 
medialine kadar getirilebilen yırtıklar onarılabilir 
yırtıklardır. Bu artroskopik muayene mutlaka 
tendon hareketini kısıtlayan subdeltoid, 
subakromial ve eklem içi yapışıklıklar gevşetildikten 
sonra tekrar yapılmalıdır. Onarılabilecek masif 
rotator manşet yırtıkları hastanın kliniğinde belirgin 
değişiklik oluşmadan zamanla onarılamaz hale 
gelebilmektedir. Bu sebeple tanı sonrası tedavi en 
kısa sürede planlanmalıdır. Masif rotator manşet 
yırtıklarında küçük yırtıklardaki medial retraksiyona 
ek olarak anterior veya posterior rotasyon da 
görülmektedir. İlk başta retrakte, yapışık, 
rotasyona uğramış, şekli belirsiz olan tendon 
artoskopik olarak gevşetilip hareket ettirildikçe 
yırtığın şekli ve yapılacak işlem daha iyi 
anlaşılacaktır.  
 
Etiyoloji: 
Akut masif yırtıklar: 
Travma sonucu çok nadir olarak özellikle uzun 
dönem sistemik steroid kullanımı gibi yatkınlık 
oluşturan bir neden olan hastalarda 
görülebilmektedir. Nadiren de olsa akut travmatik 
çıkık sonrası pediatrik yaş grubunda da başın 
tümüyle rotator manşetten sıyrılması şeklinde 
masif rotator manşet rüptürü görülebilmektedir. 

Hastalar acil servise tam psödoparalitik omuz ile 
başvururlar. Akut, travmatik masif rotator manşet 
yırtıklarında olabildiğince erken tamir 
planlanmalıdır.  
 
Kronik masif yırtıklar: 
Tendon ve kasta kronik dejeneratif değişikliklerle 
birlikte olan masif rotator manşet yırtıklarıdır. Daha 
önce var olan küçük bir yırtık, akut travma sonrası 
masif yırtığa dönüşebilir.  
 
Klinik: 
Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları farklı 
derecelerde ağrı ve fonksiyon kaybıyla ilişkilidir. 
Hastaların bir kısmında ciddi istirahat ve fonksiyon 
ağrısı varken birkısım hasta sadece fonksiyonel 
yetmezlikten şikayet edebilmektedir.  
Hastanın fizik muayenesine inspeksiyon ile 
başlanmalı, supraspinatus ve infraspinatus fossa 
atrofi açısından değerlendirilmelidir. Atrofi 
derecesi yırtığın kronikliği ve onarılabilirliği ile 
ilişkilidir. Rotator manşet değerlendirilirken 
özellikle subskapularis fonksiyonu belly-press ve 
lift-off testi ile dikkatlice değerlendirilmelidir.  
Omuz eklem hareket genişliği oldukça önemlidir. 
Anterosuperior rotator manşet yırtıkları iç rotasyon 
zayıflığı, posterosuperior ve global yırtıklar 
elevasyon ve dış rotasyon zayıflığı ile karşımıza 
çıkmaktadır. Bu elevasyon ve/veya dış rotasyon 
zayıflığına psödoparaliz de denmektedir. Anterior 
elevasyon psödoparalizi; herhangi bir nörolojik 
problem olmadan kolun 90 derece elevasyonunun 
sağlanamaması olarak tanımlanırken, dış rotasyon 
psödoparalizi ise; herhangi bir nörolojik problem 
olmadan aktif dış rotasyon gücünün tam kaybı 
olarak tanımlanmaktadır. Masif rotator manşet 
yırtığına ek patolojiler ve ağrı kaynakları tedavi 
edildikten sonra veya enjeksiyon testi uygulamasını 
takiben kuvvet muayenesi tekrar yapılmalıdır. 
Masif rotator manşet yırtıklarında, korakohumeral 
ligament ve glenohumeral eklem kapsülündeki 
kontraktüre bağlı da pasif eklem hareket 
açıklığında kısıtlılık saptanabilir. Ağrı nedeni olarak 
özellikle dış rotasyon kısıtlılığı olan hastalarda 
adeziv kapsülit ve akromioklavikular eklem 
patolojileri mutlaka tedavi planı yapılmadan önce 
ekarte edilmelidir.  
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Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları klinik 
bulguları: 

 Anterior elevasyon psödoparalizi ile ilişkili, 
akromion ön kısmında cilt altında 
görülebilen anteriosuperior humerus başı 
statik subluksasyonu olan anterosuperior 
yırtıklar 

 Abdüksiyona karşı koyulurken oluşan 
dinamik anterosuperior humerus başı 
subluksasyonu ile ilişkili yırtıklar. 

 Kronik, ağrı ile ilişkili olmayan ve pasif 
olarak 90 derece elevasyon uygulandıktan 
sonra hasta tarafından aktif olarak olduğu 
pozisyonda tutulamayan anterior 
elevasyon psödoparalizli posterosuperior 
ve global yırtıklar. 
 

 
Şekil 1: Omuz öne ve yana elevasyonu sırasında tüm 
omuz süperior ve öne migre olur. 
 

Görüntüleme: 
Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları tipik 
olarak retrakte büyük yırtıklardır. Sıklıkla kas 
dejenerasyon ve fonksiyon kaybı eşlik etmektedir. 
Goutallier, bilgisayarlı tomografide rotator manşet 
kaslarındaki yağ infiltrasyonu miktarına bakarak kas 

kalitesi sınıflamasını tanımlamıştır. Gerber ve ark. 
tarafından bu sınıflamanın manyetik rezonans (MR) 
görüntüleme ile de uyumlu bir şekilde yapılabildiği 
gösterilmiştir. Yırtığa onarılamaz demek için belirli 
bir yağlı dejenerasyon sınırı olmasa da evre 3 ve 4 
değişiklikler genel olarak onarılamaz yırtıklarda 
görülmektedir (şekil 2). 
Radyografik görüntüler dört yönlü olarak 
değerlendirilmelidir. Ön-arka ve yan grafilerde, 
proksimal humerusun superiora yer değiştirme 
derecesi değerlendirilmelidir. Aksiller ve skapular Y 
grafisinde ise, glenoid üzerinde humerus başı 
pozisyonu ve subskapularis fonksiyon kaybına bağlı 
oluşabilen anterior subluksasyon 
değerlendirilmelidir. Akromiohumeral mesafe, 
yırtığın onarılabilirliğinin tesbitinde kullanılan bir 
radyografik parametredir ve 7 mm’nin altında ise 
genellikle yırtık onarılamaz kabul edilmektedir. 
Buna ek olarak humerus başının superiora yer 
değiştirmesi statik bir durum ise de onarılamaz 
kabul edilmektedir (şekil 3).  
Masif onarılamaz rotator manşet yırtıklarının 
radyografik bulguları:  

 Kol nötral pozisyonda ön arka 
radyografide akromiohumeral aralığın 7 
mm veya daha az olduğu statik superior 
glenohumeral eklem subluksasyonu.  

 MR görüntülemede saptanan statik 
anterior subluksasyon. 

 MR görüntülemede rotator manşet 
kaslarında Goutallier evre 3 veya 4 yağlı 
infiltrasyon. 

 
 

 

 
Şekil 2: MRG görüntüsünde başın yukarıya yer değiştirdiği akromiohumeral mesafenin daraldığı, posterior süperior rotator 
manşet kaslarının yırtığı ve retraksiyonu, subskapularisin yırtık olduğu izlenmektedir. Oblik sagital kesite de ise tüm rotator 
manşet kaslarında atrofi ve yağlı dejenerasyon olduğu izlenmektedir.  



 
Şekil 3: Rotator manşet yırtığı olan iki farklı hastada her iki hastada da supraspinatud ve inftaspinatur atrofisi olmasına 
karşın solda akromiohumeral mesafenin korunduğu ancak sağdaki hastada bu mesafenin daraldığı 7mm’nin altına düştüğü 
görülmektedir. 

 
Tedavi: 
Masif rotator manşet yırtıklarının tedavisine karar 
verirken; hastanın yaşı, semptomları, fonksiyonel 
seviyesi ve beklentileri, kasların durumu, yırtığın 
boyutu ve onarılabilirliği dikkatli bir şekilde gözden 
geçirilmelidir. Hastanın ağrı tolerans seviyesi ve 
fonksiyonel beklentileri göz önünde 
bulundurularak tedavi seçenekleri ve olası 
sonuçları hakkında hasta bilgilendirilmelidir.  
Masif rotator manşet yırtıkları için literatürde kabul 
görmüş herhangi bir tedavi algoritması 
bulunmamaktadır. Tedavide amaç hastanın ağrısını 
azaltıp kas kuvvetini ve fonksiyonel seviyesini 
artırmak olmalıdır.  
 
Konservatif tedavi: 
Fizik tedavi, subakromial kortikosteroid 
enjeksiyonu, non-steroid anti-inflamatuar ilaçlar ve 
aktivite modifikasyonu seçilmiş hastalarda kısmi 
klinik rahatlama sağlasa da yırtığın seyrine olumlu 
bir etkisi yoktur. Masif rotator manşet yırtıklarında 
konservatif tedavi ile iyi sonuçlar bildiren 
yayınlarda zamanla yırtık boyutunun arttığı ve 
eklem yüzeylerinde dejenerasyon geliştiği 
bildirilmektedir. Konservatif tedavi, fonksiyonel 
beklentisi düşük onarılamaz masif rotator manşet 
yırtığı olan yaşlı hastalarda seçilmiş vakalarda 
denenebilir.  
 
Cerrahi Tedavi: 
Birçok cerrahi yöntem masif onarılamaz rotator 
manşet yırtıkları için tanımlanmıştır. Bu yöntemler 
tek başlarına veya kombinasyonları şeklinde 
kullanılabilir. 
 
 

İ. Biseps tenotomisi: 
Biyomekanik rolü tartışmalı olan biseps uzun başı 
tendonunun masif rotator manşet yırtığı olan 
hastalarda yaygın ağrı kaynağı olduğu bilinmektedir 
ve ağrı tedavisinde biseps dejenerasyonu, parsiyel 
yırtığı veya medial dislokasyonu olan hastalarda 
rutin olarak biseps tenotomisi önerilmektedir (şekil 
4). Biseps tenotomisi sonrası görülen fonksiyonel 
iyileşme ağrı miktarındaki azalma ile direkt 
ilişkilidir. Biseps tenotomisi, dejenerasyon gelişimi 
engellenemeyeceği için yüksek fonksiyonel 
beklentileri olan hastalarda uzun dönemde ideal 
bir tedavi yöntemi değildir. Artroskopik muayene 
sırasında biseps tendonunun bisipital oluktaki 
hareketi kontrol edilir, eğer hareket etmiyorsa 
rölatif tenotomi endikasyonu vardır ve tenotomi 
sonrası anlamlı derecede ağrıda azalma olmaktadır. 
 

 
Şekil 4: Masif rüptürde dejenere biseps tendonu. 

 
 
 
 



ii. Subakromial dekompresyon ve debridman:  
Masif rotator manşet yırtıklarında debridman ile 
ağrıda azalma, eklem hareket açıklığında artma ve 
elevasyon kuvvetinde azalma gözlenmektedir. 
Humerus başının superiora migrasyonunu ana 
kısıtlayıcı yapı olan korakoakromiyal ligament 
mutlaka korunmalıdır. Tamir edilebilecek masif 
yırtıklarda debridman sonuçları çok kötü 
olmamakla birlikte anlamlı derecede artmış 
dejenerasyon riski vardır.  Ancak düşük düzeyde 
beklentileri olan hastalarda kısa dönem sonuçları 
iyi olabilmektedir. Subakromial debridman masif 
yırtıklarda küçük yırtıklardan daha etkilidir. 
Debridmanın tek başına biseps tenotomisine 
üstünlüğü bulunmamaktadır. Debridman tek 
başına ilerleyici eklem dejenerasyonu ile ilişkili 
olduğundan masif rotator manşet yırtıklarının 
tedavisinde sınırlı role sahiptir. Humerus başının 
glenohumeral eklem merkezinde yerleşimi için çok 
önemli olan korakoakromial arkı korumak için 
mümkün olduğunca akromioplasti yapılmamalıdır. 
Korakohumeral ligament gevşetilmesi ve 
akromioplasti uygulanan hastalarda ileride 
uygulanacak olan protez stabilitesi de olumsuz 
yönde etkilenmektedir. Artroskopik olarak 
abdüksiyon ve elevasyon sırasında sıkışmaya neden 
olan yapılar tesbit edilip mutlaka debride 
edilmelidir. 
 
iii. Tuberoplasti: 
Tüberoplasti, belirgin olan tüberkülüm majusun 
burr veya shaver ile debridman işlemidir (şekil 5). 
Masif kronik rotator manşet yırtıklarında 
tüberkülüm majus sıklıkla anormaldir. Tüberkülüm 
majusta oluşan osteofitler veya reaktif büyüme 
sıkışmaya neden olmaktadır. Akromiohumeral 
eklemin elevasyon sırasında daha sferik olması 
sağlanarak hareket genişliğinin artırılması 
hedeflenmektedir.  
 

 
Şekil 5: Burr kullanılarak uygulanan tüberoplasti. 
 
 
 

iv. Parsiyel tamir (marjinal konverjans):  
Kemiğe yaklaştırılamayan yırtıklar tendon tendon 
dikişleriyle küçültülerek rotator kablo 
oluşturulmaya çalışılmaktadır (şekil 6). Yırtık apeksi 
5 mm lateralinden başlanarak laterale doğru 
yerleştirilen tendon tendon dikişleri ile tendon 
gerginliği azaltılmaktadır. Tam anatomik tamir 
planlanan ancak mümkün olmayan masif rotator 
manşet yırtıklarının parsiyel tamiri ile de ağrıda 
gerileme ve fonksiyonel iyileşme 
sağlanabilmektedir. Bu tamir ikili güç (force couple) 
etkisi ile kas dengesini sağlar ve abdüksiyonu 
başlatarak idame ettirir. 
 

 
Şekil 6: Majinal konverjans. 

 
Tendon transferleri: 
Masif onarılamaz yırtıklarda kullanılan palyatif 
işlemlerdir. En sık kullanılan ve iyi sonuçlar 
bildirilen tendon latissimus dorsidir. Bunun dışında 
deltoid orta 1/3’ü, trapezius ve pektoralis major 
tendonları da kullanılmaktadır. 
 
Latissimus dorsi transferi: 
Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı olan, 
glenohumeral eklem artriti olmayan genç, aktif, 
fonksiyonel beklentisi yüksek hastalarda iyi bir 
tedavi seçeneğidir. Ağrılı veya ağrısız dış rotasyon 
psödoparalizi olan, subskapularisin sağlam olduğu 
hastalarda yüz güldürürcü sonuçlar 
bildirilmektedir. Anterior elevasyon kronik 
psödoparalizi ve teres minörde yağlı infiltrasyonun 
olmadığı vakalarda çok iyi sonuçlar alınmaktadır. 
Sonuçlar çok iyi de olsa bu bir kurtarma (salvage) 
işlemidir ve hiçbir zaman tamamen ağrısız normal 
fonksiyonel bir eklem beklenmemelidir 
Latissimus dorsi tendon transferi yapılan 
hastalarda hem aktif öne elevasyon hem de aktif 
dış rotasyon sırasında humerus başının glenoid 
merkezinde tutulmasında subskapularis aktivitesi 
çok önemlidir. Subskapularis yetmezliği olan 
hastalarda aktif elevasyon ve dış rotasyon anlamlı 
derecede azalmaktadır. 
İlk olarak 1988 yılında Gerber ve ark. özellikle genç, 
yüksek aktivite seviyesine sahip hastalarda 
onarılamaz rotator manşet yırtıklarının tedavisinde 
bir seçenek olarak latissimus dorsi tendon 
transferini tanımlamışlardır. Daha sonra yapılan 
birçok çalışmada daha çok tendon transferinin 
teknik zorlukları üzerinde durulmuştur. Özellikle 



tendon yapışma yerinden gevşetilirken, hem vital 
nörovasküler yapıların çokluğu hem de tendonun 
yapışma yer ve şeklinin varyasyonları nedeni ile çok 
dikkatli olunmalıdır. 
Sağlam rotator manşet varlığında humerus başı iç 
ve dış rotator kuvvetler arasında dengededir. 
Ancak masif rotator manşet yırtığında bu denge iç 
rotator kuvvetler lehine bozulmaktadır. Dış 
rotasyon sadece teres minör ve posterior deltoid 
kası tarafınca sağlanmaya çalışılmaktadır. İç rotator 
olan latissimus dorsi tendonunun transferi ile hem 
iç rotator etkisi ortadan kalkmakta hem de ek dış 
rotasyon kuvveti ile bu dengenin tekrar kurulması 
sağlanmaktadır. Ayrıca humerus başını inferiora 
bastırıcı etkisi ile glenohumeral eklem uyumunu 
artırmakta ve glenohumeral eklem temas basıncını 
da artırarak anormal glenohumeral eklem 
kinematiğini restore edebilmektedir. 
Özellikle kısa tendona sahip hastalarda yapılan 
latissimus dorsi tendon transferinde ortaya çıkan 
gerginliğe bağlı kısıtlanmış rotasyonel eklem 
hareket açıklığı ve artmış glenohumeral temas 
basıncı ile ağrı ve dejenerasyon gelişebilmesi 
cerrahinin negatif yönüdür. Bu sorunun çözümü 
için z-plasti ile tendon uzatma veya ek teres major 
tendon transferi yapılabilir. Latissimu dorsi 
transferi sonrası eklem dejenerasyonu 
engellenemese de yavaşlatılmaktadır. 
Kötü fonksiyonel sonuç ile ilişkili faktörler: 
subskapularis disfonksiyonu, deltoid disfonksiyonu, 
teres minör disfonksiyonu ve glenohumeral veya 
akromioklavikular eklem osteoartritidir. 
Tendon transferi sonrası geç rüptür veya kötü 
fonksiyonel sonuç tendonun rölatif olarak kısa veya 

küçük oluşuyla ilişkilendirilmiştir. Daha iyi 
fonksiyonel sonuç için otojen iliotibial band ile 
güçlendirme önerilmektedir. Latissimus dorsi 
transferi açık veya artroskopik yardımlı 
yöntemlerle yapılabilmektedir. Biz güçlendirme için 
fasya lata otogrefti kullanmaktayız. Literatüre göre 
küçük bir insizyon ile yaptığımız artroskopik 
latissimus dorsi tekniğimiz aşağıda özetlenmiştir 
(şekil. 7 ve 8) 
Latissimus dorsi kasının medial sınırından yaklaşık 5 
cm’lik tek insizyon ile girilip latissimus dorsi 
tendonu kemiğe yapışma yerine ulaşılarak tendon 
dikkatlice ayrılır. Tendonu güçlendirmek için 
yaklaşık 1x4 cm’lik fasya lata grefti alınırak 
hazırlanır. Tendon, fasya lata grefti ile anterior ve 
lateralden birer sütür kullanılarak güçlendirilir. 
İnsizyon içerisinden tendonun subakromial aralığa 
geçirileceği subdeltoid tünel parmak ile künt olarak 
açılır ve klemp ile genişletilerek subakromial aralığa 
girilir. Taşıyıcı ip anterior portalden yerleştirilerek 
klemp ile subakromial aralıktan subdeltoid tünel 
boyunca posteriora alınır. Taşıyıcı ipe anterior ve 
lateral sütürler yüklenerek anterior portal yoluyla 
latissimus dorsi tendonu subakromial aralığa 
taşınır. Bisipital oluğun posterior köşesine bir adet 
düğümsüz ankor (versalok anchor) yerleştirilerek 
anterior sütür gerdirilir ve kitlenir. Daha sonra 
ikinci düğümsüz ankor (versalok anchor) 
tüberkülüm majus lateraline yerleştirilerek lateral 
sütür gerdirilir ve kitlenir. Fiksasyon ve tendon 
gerginliği kontrol edilerek işlem sonlandırılır. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Şekil 7: Aksilla posterioruna yaklaşık 5cm long insizyonla latissimus dorsi kası açığa çıkartılır. Birçok varyasyon ve yapışıklık 
olduğundan tendon kemikten diseke edilirken dikkatli olunmalıdır. Aksiller sinir ve radial sinir yakın seyirlidir. Tendon 
alındıktan sonra distale doğru serbestleştirilir, bu aşamada kasın damar sinir pedikülü korunmalıdır. Ardından künt parmak 
diseksiyonu yardımıyla deltoid altından subakromial bölge posterioruna doğru tendon için tünel açılır. Fasia lata’dan alınan 
4x1cm’lik greft ile iki Orthocord ip yardımı ile anterior ve lateral dikiş ip bacakları oluşturulur. Bunlar anterior ve lateral 
fiksasyon için kullanılacaklardır. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Şekil 8: Masif onarılamaz yırtık tespit edildiğinde posterior bursa duvarı gevşetilir, inferiordan uygulanan bir klemp 
aracılığıyla greftin ipleri greftle birlikte öne taşınarak iki adet düğümsüz ankor yardımıyla ön ve lateral tespit yapılır. 



 
Pektoralis major transferi: 
 İlk olarak 1997 yılında Wirth ve Rockwood 
tarafından tanımlanmıştır. İzole onarılamaz 
subskapularis lezyonlarında kullanılmaktadır. Masif 
anterosuperior yırtıklarda kullanımıyla ağrıda 
iyileşme sağlansa da fonksiyonel iyileşme 
sağlanamamaktadır.  
 
Trapezius transferi: 
Teorik olarak masif onarılamaz rotator manşet 
yırtıklarında trapezius transferi ile doğal rotator 
manşet kuvvetiyle aynı yönde kuvvet oluşacağı için 
dış rotasyonun daha iyi restore edilebileceği 
düşünülmüş ve yapılan kadavra çalışmalarında 
latissimus dorsi transferinden daha etkili 
restorasyon sağladığı gösterilmiştir. Brakial 
pleksopatili hastalarda dış rotasyonu geliştirmek 
için kullanılmaktadır. Ancak literatürde rotator 
manşet yırtığında kullanılan vaka yoktur. 
 
Artroplasti:  
Hemiartroplasti:  
Dejenerasyon ile ilişkili masif ağrılı rotator manşet 
yırtığı olan hastalara uygulanmaktadır. Sonuçlarına 
baktığımız zaman kabul edilebilir derecede ağrıda 
azalma sağlasa da istenen düzeyde fonksiyonel 
iyileşme sağlanamamaktadır. Özellikle 
psödoparalizli hastalarda fonksiyonel sonuçlar 
oldukça düşüktür. 
 
Ters total omuz artroplastisi: 
Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı ve rotator 
manşet artropatisi olan deltoid kası fonksiyonel 
olan hastalarda çok iyi kısa dönem sonuçlar 
bildirilmektedir. Onarılamaz yırtık ile beraber 
anterior elevasyon psödoparalizi olan hastalarda 
ağrı ve fonksiyonda dramatik düzelme 
gözlenmektedir. Ancak uzun dönem sonuçları 
implant problemleri nedeniyle tartışmalıdır. 
Anterior elevasyon psödoparalizine ek dış rotasyon 
psödoparalizi de bulunan hastalarda iyi fonksiyonel 
sonuç için mutlaka latissimus dorsi tendon transferi 
ile kombine uygulanmalıdır. Latissimus dorsi 
tendon transferi ile tüberkülüm majus posterioru 
etkin bir moment kolu oluşturur ve aktif dış 
rotasyon sağlanır. 
 
Artrodez: 
 Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı ile 
beraber deltoid disfonksiyonu ve artropatisi olan 
hastalara uygulanır.  
 
Rehabilitasyon: 
Masif rotator manşet yırtığına yönelik artroskopik 
tamir uygulanan hastalarda rehabilitasyon rutin 
rotator manşet tamiri rehabilitasyonu ile aynıdır. 

Tamir sonrası kol omuz askısına alınır ve hemen 
pasif eklem hareket egzersizlerine başlanır. İlk 6 
hafta baş üstü germe egzersizleri uygulanmaz. 
İkinci haftadan sonra aktif yardımlı egzersizler 
başlanır. Dördüncü haftada omuz askısı 
sonlandırılarak aktif eklem hareket egzersizleri 
başlanır. 12. haftadan sonra rezistif egzersizler ve 
kuvvetlendirmeye başlanır. 
Latissimus dorsi tendon transferi uygulanan 
hastalarda kol dış rotasyonda olacak şekilde 
abdüksiyon ortezi ile 4-6 hafta immobilizasyon 
uygulanır. İlk 4 hafta addüksiyon ve iç rotasyon 
kesinlikle yasaklanır. Abdüksiyon ve dış rotasyonda 
hafif pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri hemen 
başlanabilir. Aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri 
4-6. hafta abdüksiyon ortezi sonlandırıldıktan sonra 
başlanır.  
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Giriş: 
Kalsifiye tendinit kalsiyum hidroksiapatit 
kristallerinin tendon içinde yerleşmesidir. Bu olay 
bir çok büyük eklem çevresinde görülebilmektedir. 
Omuzda kalsifiye tendinit genellikle kendi kendini 
sınırlayan bir hastalık şeklindedir. Genellikle 30-50 
yaş arasındaki kişileri etkiler. Sıklıkla kadınlarda 
görülür ve %25 bilateraldir. Asemptomatik olarak 
%2,7-20 oranında erişkinlerde görülür. Rotator 
manşet yırtığı kenarında görülen distrofik 
kalsifikasyonla karıştırılmamalıdır. Kalsifiye alan 
genellikle supraspinatus tendonunda, tendon 
yapışma yerinin 1-1,5cm medialinde izlenir. 
 
Doğal Seyri: 
Dört evresi vardır (şekil 1); 
Evre I: Kalsifikasyon Öncesi Faz; Asemptomatik 
dönemdir. Kondrositlerin metaplazisiyle birlikte 
tendon içinde fibrokartilajinöz transformasyon 
olur. 
Evre II: Oluşum Fazı; Tendona tebeşir şeklinde 
kalsiyum çöker. Özellikle geceleri olan istirahat 
ağrısı vardır. 
Evre III: Rezorpsiyon dönemi; En ağrılı dönemdir. 
Hücresel inflamasyonla birlikte kalsiyum çöküntüsü 
ortamdan kaldırılır. Bu dönemdeki kalsifikasyon diş 
macunu kıvamındadır. Bu dönem de bazen vücut 
ateşinde yükselme olabilir. 

Evre IV: Kalsifikasyon sonrası dönem; İyileşme ve 
tamir dönemidir. Bazen ağrı ve eklem hareket 
kısıtlığı olabilir. 
 
Sınıflandırma: 
Lezyonun büyüklüğüne göre sınıflandırılır; 
Küçük; <0,5cm 
Orta; 0,5-1,5cm 
Büyük; >1,5cm 
 
Klinik: 
Ağrı en önde gelen şikayettir. Akut ve şiddetli ağrı 
vardır, hasta omzunu aktif veya pasif olarak 
oynatmaz, palpasyonda omuz sıcaktır. Bu 
rezorpsiyon dönemidir ve ağrının nedeni bursaya 
dökülen rezorpsiyon ürünleridir. Genellikle akut 
dönem iki hafta sürer ancak ağrı ve hareket kısıtlığı 
subakut olarak 3-8 hafta devam eder. 
 
Görüntüleme: 
Kalsiyum çöküntüleri direkt grafide izlenir (şekil 2). 
Homojen ve amorf bir görünümü vardır. Erken 
dönemde sınırları keskinken, ağrılı dönemde 
sınırları rezorpsiyondan dolayı siliktir. 
Büyüklüğünün semptomlarla ilişkisi yoktur. 
Laboratuar değerleri normaldir. Bazen 
sedimantasyon hızı yükselebilir. Gut ve septik 
artritten ayırt edilmelidir.

 
 
 

 
Şekil 1: Kalsifikasyon dönemini rezorpsiyon dönemi izler. Bu dönem ağrılı dönemdir ve kalsiyum çöküntüsü giderek azalır. 
Şekilse 28 yaşında erkek hastanın supraspinatus içerisindeki kalsiyum çökeltisinin yaklaşık 2 ay içerisinde rezorbe olması 
izlenmektedir. 
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Şekil 15.1: Kalsifiye tendinit direkt grafi ve MRG bulgusu

 
Tedavi: 
Konservatif Tedavi: 
Birçok hastada kalsifiye tendinit kendi kendini 
sınırladığı için ağrının kontrol edilmesi, fonksiyonun 
korunması yeterlidir. Ağrı için NSAİ analjezik 
kullanımı önerilir. Steroid enjeksiyonu rezorpsiyonu 
engelleyip doğal seyri değiştirebileceğinden 
tartışmalıdır. Fizik tedavi, fonksiyonun devam 
ettirilmesi için önemlidir.  
İğne aspirasyonu ve irigasyon (barbotaj): 
Amaç, kalsiyum çökeltisinin içine ultrason veya 
floroskopi eşliğinde bir iğne yardımı ile 
dekompresyon yaparak hücresel rezorpsiyonu 
stimüle etmektir. Bu işlem sırasında ikinci bir iğne 
ile aspirasyon da yapılabilir. Böylece subakromial 
bölge yıkanmış ve aspire edilmiş olur. Açığa çıkan 
kalsiyum iritan olduğundan steroid ve lokal 
anestetik eklenmesi de önerilmektedir. İlk 2-3 gün 
içerisinde hiperalerjik bir reaksiyon görülebilir. İğne 
aspirasyonunun kalsifiye tendinitin doğal seyrini 
kısalttığı bildirilmektedir. Akut, ağrılı dönemde yani 
kalsiyumun diş macunu kıvamında olduğu 
dönemde uygulanması önerilmektedir. 
Ekstrakorporeal Şok Dalgası (ECSW): 
Ağrılı bir işlemdir. Cerrahiye üstünlüğü 
tartışmalıdır. Etkili sonuçlar bildiren yazarlar vardır. 
Verilen enerji seviyesi ile alınan sonuç ilişkilidir. 
44J/mm2’lik enerji kalsifiye tendinitin 
tekrarlanmasını ve rezidüel kalsifikasyonu 
azaltmaktadır. Uzun dönemde ise başarısı 
tartışmalıdır. ECSW uygulanan hastaların %20’sinin 
cerrahiye gittiği bildirilmiştir. 
 
Cerrahi Tedavi: 
Açık Cerrahi: Radyolojik olarak 6 ayı geçmiş, 
semptomu olan, kalsifiye tendinitler de cerrahi 
tedavi endikedir. Klasik subakromial yaklaşımla 

girilerek depozit belirlenir tendon açılarak 
kalsifikasyon kürete edilir. Tekrar tendonun 
dikilmesi tartışmalıdır. Konservatif tedaviye cevap 
vermeyen kronik, altı ayı geçmiş, kalsifiye 
tendinitlerde cerrahi tedavi başarılı sonuç 
vermektedir. Akromioplastinin eklenmesi 
tartışmalıdır. 
Artroskopik Cerrahi: Daha kısa rehabilitasyon 
dönemi, deltoid kasına daha az zarar verme gibi 
açık cerrahiye olan üstünlüğü vardır. Konservatif 
yöntemlere cevap vermeyen semptomatik 
hastalarda endikedir. İlk olarak glenohumeral 
ekleme posterior portalden girilir. Genellikle 
kalsifiye alan eklem yüzünden bakıldığında 
izlenmez. Ancak vasküler proliferasyona bağlı hafif 
kırmızı vişnemsi bir inflamasyon supraspinatus 
tendonunun eklem yüzünde izlenebilir (şekil 3). Bu 
bölgeye spinal iğne ile girildiğinde iğnenin ucunda 
kalsiyum çökeltileri gözlenir. Bir PDS ipliği ile bölge 
işaretlenerek daha sonraki subakromial bursoskopi 
sırasında lezyonun yerinin bulunması kolaylaştırılır. 
Bursoskopi sırasında işaretli yer bulunarak tendon 
üzeri açılır. Genellikle deposit supraspinatus 
tendonu içinde insersiyo bölgesinin 1,5-2cm 
medialindedir. Aspirasyonu açık bir shaver ile 
sarımsı renkte izlenen çökelek tarzındaki kalsiyum 
depozitleri tendon içerisinden debride edilir (şekil 
3). Tendonun tekrar dikilmesinin sonucu etkileyip 
etkilemediği tartışmalıdır. Cerrahın tercihine 
kalmıştır. Genellikle 2cm üzerindeki kalsifikasyon 
çıkartılmasından sonra yan yana dikişlerle tendon 
tamirinin uygulanması önerilmektedir (şekil 4). 
Cerrahi sonrası eklem iyice yıkanmalı, deprislerden 
arındırılmalıdır. Yetersiz yıkama ve debrislerin 
uzaklaştırılamaması ameliyat sonrası sertliğe neden 
olabilir. Kalsiyum çökeltisinin yeteri kadar 
uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığının belirlenmesi için 



ameliyat sırasında çekilecek direkt grafi yararlıdır 
(şekil 5). Artroskopik olarak kalsiyum çökeltisinin 
temizlenmesi %85 oranında başarılı bulunmuştur. 
Eklenen artroskopik akromioplastinin ek bir yarar 
sağlamadığı bildirilmektedir. Bazı yazarlar kalsiyum 
depositinin alınmadan sadece akromioplasti 

yapılmasının iki yıl içinde kalsifikasyonun %79 
oranında kaybolduğunu bildirmektedirler. 
Artroskopik sıkışma bulguları varlığında, radyolojik 
sıkışma belirtileri olduğunda, heterojen ve sınırları 
belirsiz depositlerin varlığında, akromioplasti 
önerilmektedir. 

 

 
Şekil 3: Kalsifiye tendinit glenohumeral eklem içerisinden artroskopik olarak vişnemsi görünümü. Spinal iğne ile bu bölgeye 
girildiğinde kalsiyum çökeltilerinin iğne ucunda görülmektedir. Bu bölge spinal iğne ve PDS ip yardımıyla işaretlenir. 
İşaretleme subakromial bölgede çökeltinin yerini bulmamızı sağlar. 
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Şekil 4: Kalsifiye tendinitin mekanik aletlerle debridmanı ve tendon-tendon sütürleri ile rotator manşet tamiri görülüyor. 
Önceden PDS ile işaretlenen bölge shaver yardımıyla açılarak kalsifiye dokular debride edilir. Debridman sonrası oluşan 
defekt ise cerrahın tercihine göre tendon-tendon sütürler ile tamir edilebilir. 

 

 
Şekil 5: Direkt grafiyle, ameliyat öncesi var olan kalsifikasyonun, ameliyat sonrası kaybolduğu tespit edilebilir. 
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Giriş: 
Skapular ağrı veya snapping skapula genellikle 
tanısı atlanan bir sorundur. Hastalar, ele gelen, 
işitilebilir ve ağrılı krepitasyondan şikayet ederler. 
Hasta popülasyonunu normalde genç, aktif insanlar 
oluşturur. Omzun nispeten az görülen bir durum 
olması nedeniyle kronik ağrıya ve kısıtlı işlevselliğe 
sebebiyet vermesine rağmen kliniklere başvuran 
hastaların değerlendirilmesinde sırasında gözden 
kaçmaktadır.  
 
Anatomi 
Skapulotorasik sorunların anlaşılması için 
skapulotorasik eklemin anatomisinin ve fizyolojinin 
iyi bilinmesi gerekmektedir. Skapula posterior 
toraks ile eklem yapan üçgen şekilli bir kemiktir. 
Aksiyal iskelete sadece akromioklaviküler eklem ile 
tutunur ve stabilitesini çevre kas dokuları sağlar. 
Skapulayı saran önemli nörovasküler yapılar 
bulunmaktadır. Skapulanın superomedial köşesinin 
yakınında aksesuar sinir levator skapula içinden 
geçmektedir ve trapezius kasına doğru skapulanın 
medial sınırı boyunca ilerlemektedir. Transvers 
servikal arter, dorsal skapuler arter ve aksesuar 
sinir ile seyreder. Dorsal skapuler arter, dorsal 
skapuler sinir ile skapulanın medial sınırının 1 cm 
medialinde seyreder. Skapular bursalar ağrıya ve 
snappinge sebep olacak bursitlerden sorumludur. 
Bursalar, sürtünme alanlarında ve sinoviyal 
membran ile çevrili potansiyel boşluklarda bulunur. 
İki majör bursa; infraserratus bursa, serratus 
anterior ve toraks arasında, supraserratus bursa, 
subskapularis ve serratus anterior arasında 
bulunur. Dört minör bursa da bulunmaktadır. Bu 
bursalar, superomedial köşede ve serratus kasının 
inferiorunda ya da superiorunda bulunmaktadır. 
Diğer bir infraserratus bursa, skapulanın inferior 
köşesinde ve trapezoid bursa da, trapezius kasının 
altında omurganın medialinde bulunmaktadır. 
Superomedial köşedeki bursa semptomların en sık 
sebebidir. 
 
Patofizyoloji 
Snapping skapula, skapulanın anteriorunun konkav 
kısmının konveks toraks üzerinde hareketi sonucu 
oluşmaktadır. Etyoloji üçe ayrılmıştır:  
Bursit: 

Bursit yumuşak doku bozukluğundan köken alır ve 
krepitasyon skapulanın kemik anomalsinin kotlara 
sürtünmesi sonucu ortaya çıkar. Etyolojisi reaktif 
bursa oluşumuna yol açan aşırı kullanım hasarıdır. 
Sorunun ilerlemesi sonucu olarak ağrıya ve 
snappinge sebep olan bursanın fibrozisi gelişir. 
Skarlaşan doku sıkışmayai ağrıya ve inflamasyonun 
devam etmesine yol açar. 
 
Kas anomalisi: 
Atrofik kas, fibrotik kas ya da anormal kas 
insersiyosu; anormal skapula hareketine sebep 
olarak snapping oluşumuna neden olurlar. 
 
Kemik ya da yumuşak doku anomalisi. 
Kemik ve yumuşak doku lezyonları, skapular 
anatomik varyasyonlar, osteokondroma, 
kondrosarkoma, elastofibroma dorsi, görece 
snappinge sebep olan nedenler içinde daha az 
görülmektedir. Anatomik varyasyonlar en sık 
görülen alt gruptur ve kanca şekilli superomedial 
köşe, Lusckha tüberkülü, reaktif kemik çıkıntıları ya 
da kötü kaynamış kot kırıkları buna sebep 
olabilmektedir. Luschka tüberkülü superomedial 
köşede olan kemik ya da fibrokartilaj çıkıntıdır. En 
sık karşılaşılan superomedial köşenin deformitesi 
bulböz tepe ya da anterior kancadır. Superomedial 
sınır ve inferior uç geniş anatomik varyasyonlara 
sahiptir. Eğer net bir deformite bulunamazsa, 
superomedial köşenin gereğinden fazla eğriliğe 
sahip olduğu düşünülmelidir İnferior uçtaki kemik 
çıkıntı popülasyonun %22’sinde bulunur ve en sık 
ikinci nedendir. Her ne kadar kemik varyasyonlar 
nedenlerden sayılsa da varyasyona sahip birçok 
insan asemptomatiktir. Kotların ya da skapulanın 
anterior yüzünün 
 
Ayırıcı tanıda yer işkal eden lezyonlar 
düşünülmelidir Bunlar arasında; 

 Osteokondroma 

 Kondrosarkom 

 Elastofibroma dorsi vardır. 
 
Klinik: 
Hikaye: 
Hasta genellikle baş üstü hareketlerde, omzun 
tekrar eden hareketlerinde ya da tek bir travmatik 
darbe sonrasında ağrı şikayetiyle başvurmaktadır. 
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Hastalar, işitilebilir, ele gelen krepitasyon tarif 
ederler. Ağrı genelde superomedial köşede ya da 
inferior uçtadır.  
 
Muayene: 
Muayene sırasında krepitasyon, hassasiyet 
hissedilebilir, tıklama sesi duyulabilir. Hastada 
levator skapula, trapezius ve/ya da romboid kaslar 
üzerinde hassasiyet olabilir. Hastalarda hemen her 
zaman sesli ya da sessiz kreptasyon vardır. Skapula 
simetrisinin değerlendirilmesi önemlidir. 
Kanatlaşma ya da kitle gibi durumlar altta yatan 
sebep olabilir. Skapulotorasik bursa inflame ise ağrı 
levator skapula ve superomedial köşenin derininde 
hissedilir. Trapezoid bursada ağrı enderdir ve daha 
yüzeyel olur.  
 
Görüntüleme: 
Radyografik değerlendirme, kemik anomalilerinin, 
kitlelerin ya da diğer kemik anomalilerinin ekarte 
edilmesi için yapılmalıdır. İlk olarak direkt 
radyografiler değerlendirilmelidir. Lateral skapula 
grafisine ek olarak anteroposterior ve aksiller 
görüntüler de alınmalıdır. Grafileri normal ancak 
kemik yapılardan şüphe varsa BT ya da MRG 
yapılabilir. 
 
Lokal Enjeksiyon: 
Lokal anestezik enjeksiyon testlari hem ağrıyı 
lokalize etmek için hemde tanıyı güçlendirmek için 
tedavi kararı vermeden önce mutlaka 
uygulanmalıdır. 
 
Tedavi: 
Konservatif: 
Konservatif tedavide NSAİ ilaçlar, fizik tedavi, 
aktivite modifikasyonları önerilir. Dirençli 
hastalarda lokal sterois enjeksiyonları da 
denenmektedir. Genellikle konservatif tedavi 
başarılıdır, ancak tekrarlama riski vardır. 
Konservatif tedavi başarısız ise cerrahi tedavi 
gündeme gelir. 
 
Cerrahi Tedavi: 
Sıklıkla süperomedial kenar ağrıları ve bursiti 
olduğundan bu bölgeye müdahale yapılır. En sık 
yapılan girişim bursektomi ve süperomedial köşe 
eksizyonudur. Bu açık veya endoskopik 
yöntemlerle yapılabilmektedir. Bu bölümde 
endoskopik yöntemden bahsedilecektir. 
 
Skapulotorasik Endoskopi: 
Endoskopik yaklaşım açık tekniğin neden olduğu 
kasların travmasına bağlı morbiditeyi azaltması 
açısından önemlidir. Kozmetik, erken 
rehabilitasyon ve işe erken dönüş diğer yararlarıdır. 

Superomedial köşenin rezeksiyonu ve bursektomi 
için etkin ve güvenli bir yöntemdir.  
Pozisyon: 
Hasta genel anestezi altında pron pozisyonda yatar 
ve işlem yapılacak kolu iç rotasyon ve addüksiyona 
alınarak sırta getirilir (şekil 1). Bu pozisyon skapula 
medial kenarında hafif kanatlaşma yaparak bölgeye 
yapılacak endoskopik girişimi kolaylaştırır. 
 

 
Şekil 1: Hasta pron pozisyonda kolu arkada skapula 
medial kenarı hafif kanatlaştırılarak yatırılır ve standart 
iki portal belirlenerek işaretlenir. 

 
 
Portaller: 
Artroskopik yöntemler ilk olarak skpaulanın 3 cm 
medialinde olacak şekilde 2 portal kullanılarak 
tanımlanmıştır ancak görüş kısıtlılığı nedeniyle 
günümüzde sıklıkla kullanılan 3. bir portal superior 
portal de kullanılmaktadır (şekil 2). Superomedial 
köşeye bir iğne yerleştirilerek oryantasyon 
sağlanabilir. Medial portallerden biri skapula 
çıkıtısının seviyesindedir ve görüntü sağlar ve diğeri 
skapulanın inferior ucuna doğru olacak şekilde 
cerrahinin yapılacağı portaldir. Trokar cilt, 
subkütan doku ve trapeziusu geçerek romboid 
minör ve majör arasına ulaşır, son olarak serratus 
anterior boşluğuna girer. Potansiyel tehlikeler, 
pnömotoraks ya da serratus anterior boyunca 
ilerleyip aksiller boşluğa düşmektir. Üçüncü, 
superiordaki portal, superomedial köşenin 
rezeksiyonunun yapılmasında kolaylık sağlar. Bu 
portali açmak için, skapula ve toraks kafesi 
arasından girilip, kaudale ve mediale doğru 
yönelmek gerekmektedir. Portal, superior medial 
köşe ve akromionun lateral sınırı arasındaki medial 
skapula sınırının 1/3 medialinde olmalıdır, böylece 
nörovasküler yapıların yaralanmasının önüne 
geçilir.  
 
 
 
 
 
 
 



 
Şekil 2: Standart portaller skapula medial kenarında 
spina skapulanın yaklaşık 2cm inferioru ve spina skapula 
seviyesidir. İnferior portal gözlem, üst portal ise işlem 
portali olarak kullanılır. Portal açılırken spinal iğne ile yer 
belirleme mutlaka yapılmalıdır. 

 

Endoskopik İşlemler: 
Portal açılması bittikten sonra, skapular çıkıntının 3 
cm medialindeki portal, 4.5 mm 30 derecelik 
artroskopun görüntü portalidir. Sıvı basıncı, 
skapulotorasik boşlukta 50 mmHg olarak ayarlanır. 
İnterkostal kaslar ve kotlar inferiorda, 
subskapularis kası lateralde, romboidler medialde 
görülmelidir. Radiofrekansr kanamayı azaltmak için 
kullanılabilir. Ağsı yağ ve fibröz dokuların shaver ile 
rezeksiyonu sonrasında bursa görülebilir. 
Superomedial skapulanın torasik yüzeyi, direkt 
palpasyonla ve skapula hareketi ile belirlenebilir. 
Serratus anterior ve subskapularis, serratus 
anterior ve toraks arasındaki bursalar içindeki 
fibröz yapışıklıklar debride edilmelidir. Bursektomi 
tamamlandıktan sonra, superomedial köşe rezeke 
edilmelidir. 
 

 

 

 
Şekil 3: İlk görüntü fibröadipöz ağsı bursal dokudur. Burası shaver ile temizlenir. Ardından skapula üst medial kenarı bursa 
ve periosttan temizlenerek spina skapula sınırları belirlenir. Ardından burr yardımı ile süperomedial kenar spina skapula 
seviyesine dikkat edilerek rezeke edilir. 

 



Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon 
Endoskopik cerrahi, daha hızlı bir şekilde tam 
aktiviteye dönüşü sağlar. Artroskopi sonrasında, 
hasta 24-48 saat kol askısı kullanır ve sonrasında 
pasif ve aktif fizyoterapi ile torasik postür, skapula 
kontrolü ve romboid güçlendirme hedeflenir. Tam 
aktif hareket bir hafta içinde beklenir. Tam iyileşme 
2-4 hafta sürebilir. Tam iyileşme olsa bile spora ve 
baş üstü hareketlere dönüş için 2-3 ay 
beklenmelidir. 



 
 

Omuz Artroskopisi Sonrası Rehabilitasyon 
Fzt. Dr. Selda Başar 

 
 
Giriş: 
Omuz artroskopisi rehabilitasyon programı 
cerrahiden önce hasta değerlendirmesi ile 
başlamalıdır. Hastanın belirleyici özellikleri ve klinik 
durumu ile ilgili bilgilerin yer aldığı değerlendirme 
formumuzda kas kuvveti, eklem hareket açıklığı, 
ağrı, kas kısalığı, kas atrofisi, fonksiyonel durum, 
klinik testler ve skapular diskinezinin 
değerlendirilmesi cerrahi sonrasında ilerlemelerin 
karşılaştırılması açısından önemlidir. Genetik 
faktörler, yaş, aktivite düzeyi, semptomların süresi, 
yırtık büyüklüğü, yırtığa katılan tendon sayısı, doku 
kalitesi, omuz eklemi patolojileri, ilaçlar, sistemik 
hastalıklar, sigara, cerrahi teknik fonksiyonel son 
durumu etkileyen değişkenlerdir. Cerrahi 
sonrasında 1.5 ay, 3ay, 6ay ve 1yıllık takiplerle 
hasta değerlendirilir.  
 
Omuz artroskopisi sonrası rehabilitasyona 
başlarken omuz kol kompleksini oluşturan statik ve 
dinamik yapıların biyomekanik özellikleri iyi 
bilinmelidir. Sternoklavikülar eklem, 
akromioklavikular eklem, skapulotorasik eklem ve 
glenohumeral eklem hareketlerinin koordinasyonu 
yaklaşık 30 kasın senkronize aktivasyonunu 
gerektirir. Skapulohumeral ritmin normal sınırlarda 
gerçekleşmesi statik ve dinamik yapıların normal 
fonksiyon görmesi ile sağlanabilir. Birçok cerrahide 
olduğu gibi omuz artroskopisi sonrasında da 
immobilizasyon ve kısıtlamalar nedeniyle kasların 
geçici süre ile etkili kasılması mümkün 
olamamaktadır. Cerrahiden sonra belirli sürelerde 
yapılan değerlendirmelerde göze çarpan önemli bir 
kompansasyon omuz elevasyonunun skapular 
elevasyonla kompanse edilmeye çalışılmasıdır. Yine 
cerrahi sonrasında bazı vakalarda omuz sertliği 
gelişebilmektedir. Her iki durumda da artan 
skapular hareketlilik nedeniyle skapulahumeral 
ritm bozulmaktadır. Bu durum komplikasyon olarak 
gelişmekle birlikte iyi planlanan ve uygulanan bir 
rehabilitasyon programı ile önlenebilir. 
 
Yalnız düzgün duruş eğitimi ile rotator manşet 
kaslarının daha etkili kasılması sağlanabilir.  
Başlangıcı skapula olan tüm kasların maksimum 
aktivasyon gösterebilmesi için skapulanın bir 
miktar retraksiyonda stabil durumda olması 
gerekir. Skapular diskinezide skapulanın 
skapulohumeral ritmdeki fonksiyonu değişikliğe 
uğrayabilir. Sonuçta kemiksel stabilizatörler, kas 

aktivasyon paternleri veya dinamik kassal 
stabilizasyon kuvveti değişir. Bu nedenle skapular 
bölge rehabilitasyonu omuz rehabilitasyonunun 
kilit noktalarından biridir. Skapular diskinezi 
vakalarının çoğunda kas zayıflığı, inhibisyon ve kas 
kısalığı sözkonusudur. Omuz ekleminin 
posteriorundaki kasların ve kapsülün gerginliğine 
bağlı gelişen glenohumeral eklem internal rotasyon 
kaybı skapular diskineziye neden olabilir. Yan 
yatışta veya gövde önünde kolun çaprazlanarak 
yapılan germe egzersizleri ile esneklik sağlanabilir. 
Diskinezi olan hastalarda pectoralis minör, levator 
skapula, trapezin üst lifleri, latissimus dorsi, 
infraspinatus ve teres minor en sıklıkla kısalan 
kaslardır. Omuz patolojilerinin birçoğu diskinezi 
varlığına rağmen cerrahi tedavi gerektirir. 
Diskinezinin varlığı cerrahi sonrasında ihmal 
edilmemesi gerekir. 
Cerrahi sonrasında uygun zamanda müdahale ile 
skapulada posterior tilt, eksternal rotasyon ve 
yukarı elevasyon sağlanarak skapulanın normal 
fonksiyonuna katkıda bulunulmuş olur. 
Rehabilitasyonun ilerleyen safhalarında spinal 
stabilizayon eğitimi skapulanın retraksiyonuna 
yardımcı olur.   
Serratus anterior skapulanın en önemli eksternal 
roatatorüdür. Trapezin alt lifleride stabilizasyonu 
sağlar.  
Skapular stabilizasyon ve mobilizasyon özellikle 
trapezin üst ve alt parçalarının serratus anterior ve 
rhomboid kaslarla olan işbirliği ile sağlanır. Kolun 
elevasyonu ile birlikte meydana gelen skapular 
elevasyon serratus anterior ve alt trapez kasları ile 
üst trapez ve rhomboid kaslarının birlikte 
kasılmasını gerektirir.  
 
Rehabilitasyon programı doku iyileşmesinin 
fazlarına uygun olarak planlanmalıdır. Rotator 
manşet tamiri sonrası rehabilitasyonda cerrahi 
sonrası erken dönemde ve cerrahi sonrası 6. 
haftada başlanan protokollerde EHA ve fonksiyonel 
son durumları arasında fark bulunmazken 
rehabilitasyona geç başlanan gruplarda bir yıl 
sonundaki ultrason görüntülerinde tamiri yapılan 
rotator manşetin iyileşme oranları daha yüksek 
bulunmuştur.

5
 Rehabilitasyon sürecinde skar 

dokunun reorganizasyonu ve tip I kollojenin tensil 
kuvvetler yönünde düzgün dizilimi için bir yandan 
erken pasif hareket yaptırılırken diğer yandan 
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agresif hareketlerden kaçınmak ve tamir dokusunu 
korumak gerekir

5
.  

Omuz artroskopisi rehabilitasyon programı 
cerrahiden önce başlar. Konservatif tedaviden 
cevap alınamayan veya akut yırtık olan hastalara 
cerrahi tedavi gereklidir.  Omuz artroskopisi sonrası 
başarılı sonuç cerrahi müdahalenin yanında uygun 
planlanan ve uygulanan rehabilitasyona bağlıdır. 
Rehabilitasyonda amaç; tamir dokusunu korumak, 
ağrısız ve simetrik eklem hareket açıklığını 
kazandırmak, özel kas gruplarını kuvvetlendirmek, 
postürü düzeltmek, stabilizasyonu artırmak, 
ameliyattan önceki fonksiyonlara dönüşü 
sağlamaktır. 
Konvensiyonel fizyoterapi programlarına kıyasla 
ilerleyici ve kademeli planlanmış yüklenmenin 
uygulandığı programlarda iyileşmenin daha  hızlı 
olduğu ve bu sayede son durum ölçütlerinde daha 
iyi sonuçlar elde edildiği bilinmektedir. 
Cerrahi sonrası uygulanan protokoller ülkelere, 
cerrahlara ve hastalara göre değişiklik 
göstermektedir. Her kliniğin kullanmakta olduğu 
ortopedik rehabilitasyon protokolleri vardır.

1
 Bu 

protokoller sadece bir rehberdir. Eşlik eden 
patolojilerin varlığı ve yapılan cerrahi girişimlere 
bağlı olarak uygulanan protokol de de değişiklik 
yapılır. Bu nedenle faz geçişleri ve rehabilitasyon 
süreci hastadan hastaya değişir. Hastanın tıbbi 
durumunun yanında hasta eğitimi ve hastanın 
tedaviye katılımı da rehabilitasyon sürecini 
etkileyen faktörlerdendir. Önemli olan cerrah, 
hasta ve rehabilitasyon ekibinin sürekli iletişim 
halinde olmasıdır.  
 
Yapılan omuz artroskopisine göre tamir dokusunu 
korumak amacıyla değişen sürelerde omuz askısı 
kullanılır (Şekil 1). Askı egzersizler sırasında ve 
giyinip- soyunurken çıkarılır. Uzun süreli 
immobilizasyon tamir dokusunun zayıflamasına ve 
hareket kısıtlılığına neden olabilir.  
 
Çok erken ve agresif egzersiz tamir dokusunun 
stabilizasyona zarar verebilir. Buna karşılık erken 
mobilizasyon omuz sertliği oluşma ihtimalini 
azaltır. Omuz rehabilitasyonunda mobilite ve 
stabilite arasında denge kurulmalıdır. 
 

    
Şekil 1: Tamir sonrası askı immobilizasyon 
 

     
Şekil 2: Soğuk paket uygulaması 

 
Soğuk tedavisi ağrı, ödem, kas spazmını ve 
analjezik kullanımını azaltmak ve rehabilitasyona 
uyumu artırmak amacıyla uygulanmaktadır (şekil 
2). Hastanın durumuna göre diğer elektrofiziksel 
ajanlardan da faydalanılabilir (şekil 3). Ağrılı 
hareketten kaçınmaya da dikkat edilmelidir.  
 

 
Şekil 3: Skapular kaslara elektrik stimülasyonu 
 



 
Şekil 4: Otururken servikal bölge düzgün duruş eğitimi. 

 
Düzgün duruş eğitimi rehabilitasyonun ilk 
aşamasıdır (Şekil 4, 5, 6). Oturma ve ayakta duruş 
sırasında düzgün duruşun devam ettirilmesi 
immobilizasyon süresince servikal bölge ve omuz 
çevresinde immobilizasyonu takiben kas kuvvet 
dengelerinin kurulabilmesi için proksimal 
stabilizasyona uygun zemin hazırlar.  
 

 a)  b) 
 

 c)    d) 
Şekil 5: Servikal bölge eklem hareket açıklığı egzersizleri 
(a, b, c, d)  

  a)       b) 
Şekil 6: Gövde fleksiyon ve rotasyon egzersizleri 

 
Rehabilitasyonda normal omuz mekaniğini restore 
etmek için egzersizlere erken dönemde 
başlanmalıdır. Omuz çevresi kaslarının 
kuvvetlendirilmesi için farklı egzersizler 
kullanılabilir. Egzersizler sırtüstü pozisyonda 
başlanır oturma ve ayakta durma pozisyonlarına 
doğru ilerletilir. EHA’nı korumak ve artırmak için 
uygulanan egzersizler erken fazlarda pasif olarak 
başlanır (şekil 7); aktif yardımlı (şekil 8), aktif ve 
dirençli egzersizlere doğru ilerlenir. 
 

    
Şekil 7: Pasif omuz fleksiyon egzersizi  
 

a)   b)  
Şekil 8: Aktif yardımlı omuz elevasyonu (a, b) 

 
Eksiksiz bir omuz rehabilitasyonu için skapular 
kasların aktivasyonunu sağlayacak tüm vücudu 
içine alan kinetik zincir egzersizleri hastaya 
öğretilmelidir. Skapulotorasik kaslar skapula 
hareketlerini kontrol ederken glenohumeral 
eklemin hareketleri için stabilizasyon sağlar. 
Skapular kontrol bozukluğu ile birlikte yapılan 
egzersizler anormal omuz kinematiğini 
pekiştirebilir ve tedavinin etkisini azaltabilir.

 

 

 

 

 

 



 
a) 
 

       b) 
Şekil 9: Skapular depresyon (a) ve retraksiyon (b) 
egzersizleri 

 
Rotator manşet kas kuvveti skapular retraksiyonda 
%24 artmaktadır. Bu nedenle postür düzgünlüğüne 
yönelik uygulanacak egzersizlerle hem skapulanın 
retraksiyonu hem de omuz çevresindeki kasların 
daha etkin çalışması sağlanmış olur (Resim 9). 
Rotator manşet izometrik egzersizlerine 
submaksimal başlanır (Şekil 10). Hastanın 
toleransına göre maksimale doğru ilerlenir. 
 

 a)   b)   
 

 c) 
Şekil 10: Rotator manşet izometrik egzersizleri 

 

Spinal stabilizasyon eğitimine omurgayı direk 
kontrol eden derin tabaka transversus abdominus 
ve multifidus kaslarını kasmayı öğretmekle 
başlanır. Hareketler sırasında torakolumbar faysa 
aracılığıyla kinetik zincir etkin olarak çalıştırılmış 
olur. Skapula ve skapulaya yapışan bazı kaslar güç 
aktarıcı olarak çalışır. Alt ekstremite kaslarının 
kasılmasıyla oluşan güç omurga ve skapula 
üzerinden omuza aktarılır. Bu nedenle omuz 
kuşağının gövde ile bağlantıları ekstremite 
hareketlerinin kontrolü açısından önemlidir.  
 
Omuz artroskopisi sonrası rehabilitasyon 
protokolleri belirli zaman aralıklarına ayrılmış 
fazlardan oluşur.  
 
Artroskopik Subakromial Dekompresyon Sonrası 
Rehabilitasyon Protokolü 
Artroskopik subakromiyal dekompresyon sonrası 
rehabilitasyon üç fazlıdır. Amaç omuz ekleminde 
ağrısız ve tam eklem hareket açıklığını kazanmak ve 
spora dönüştür.  
 
Faz I (0-2 hafta) de omuz askısı ile 1 haftalık 
immobilizasyonu takiben pasif veya aktif yardımlı 
EHA egzersizlerine başlanır. 
 
Faz II de (3-6 hafta) tam EHA kazanılmalıdır.  
 
Faz III (7-12 hafta) kuvvetlendirme ve spora dönüş 
fazıdır.  
 
Artroskopik Rotator Manşet Sonrası 
Rehabilitasyon 
Uygulanan cerrahi girişimin sonrası iyileşme 
sürecine katkıda bulunmak, fonksiyonel aktivitelere 
dönüşü sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için 
iyi bir rehabilitasyon programına ihtiyaç vardır. 
Tamir sonrasında bir yandan adezyon oluşumuna 
engel olunurken diğer taraftan doku iyileşmesine 
yardımcı olunur. Erken mobilizasyon, tamir 
dokusuna kontrollü yüklenme, kuvvet çiftlerinin 
dengelenmesi, omuz çevresi kaslarına kademeli 
yüklenme rehabilitasyon yaklaşımının temelini 
oluşturur. Konvensiyonel fizyoterapi programlarına 
kıyasla ilerleyici ve kademeli planlanmış yüklenme 
iyileşmeyi hızlandırır ve bu sayede son durum 
ölçütlerinde daha iyi sonuçlar elde edilir.  
Parsiyel ve küçük yırtıklarda, orta ve büyük yırtıklar 
ve masif yırtıklarda tamir dokusunun büyüklüğüne 
bağlı olarak iyileşme süreci değişeceğinden 
protokollerde ayrı planlanmalıdır. Artroskopik 
rotator manşet tamiri sonrası rehabilitasyon 
protokolü beş fazdan oluşur.  
 
 
 



Faz I – Erken Postoperatif Faz: 
Parsiyel ve küçük yırtıklarda ilk 4 hafta, orta ve 
büyük yırtıklarda ilk 6 hafta, masif yırtıklarda ilk 8 
hafta yı içerir.  
Bu fazda alınacak önlemler; 
Aktif hareketten kaçınılmalı. 
Ani hareket ve aşırı kuvvetlendirmeden kaçınılmalı. 
Egzersizler dışında askı kullanılmalı. 
Vücut ağırlığı eller üzerinde taşınmamalı. 
İnsizyon yeri kuru ve temiz tutulmalı.  
Amaçlar; 
Tamir dokusunu korumak 
 Ağrı ve şişliği azaltmak 
İnflamasyonu azaltmak 
Aktivite modifikasyonu 
 
Tamir sonrasında parsiyel ve küçük yırtıklar da 4-5 
hafta, orta ve büyük yırtıklarda 6 hafta, masif 
yırtıklarda 8 haftalık omuz askısı ile immobilizasyon 
uygulanır. 
Uzun süreli immobilizasyonun olumsuz etkileri 
unutulmamalıdır. Oluşabilecek yapışıklıkların 
önlenmesi ve ortaya çıkabilecek komplikasyonların 
azaltılması açısından erken dönemde eklemin 
mobilizasyonu sağlanmalıdır. Ayrıca ev programları 
ile hastanın tedavi programına katılımı 
sağlanmalıdır. Omuz rehabilitasyonunda hareket 
sırasındaki ağrıdan kas inhibisyonu sorumlu 
tutulabilir. Ağrının azaltılması için TENS, istırahat, 
soğuk tedavisi ve ağrılı hareketten kaçınmaya 
dikkat edilmelidir. Ağrı kontrol altına alındığında 
eklem hareket açıklığını artıran egzersizlere 
başlanır. Pasif eklem hareketi egzersizlerine 
sırtüstü pozisyonda başlanır.  
 

 
Şekil 11: Pasif ekternal rotasyon egzersizi 

 
Çünkü rotator manşet tamiri sonrası erken 
dönemde dokuya en az yüklenmenin olduğu 
pozisyon sırtüstü pozisyondur ve bu pozisyonda 
kompansasyonlar önlenmiş olur. Bu fazda dirsek, el 
ve parmaklara kuvvetlendirme egzersizleri ile 
düzgün duruş ve postür eğitimi verilir. 
İmmobilizasyon sürecine bağlı olarak 
skapulotorasik eklemin hareketlerinde azalma 
oluşabilmektedir. Skapulotorasik eklem tedavide 
önemli bir bölgedir. Bu fazda skapula çevresi 

kaslara izometrik kuvvetlendirme egzersizleri 
verilir. Bu fazda ağrıyı azaltmak ve limitasyonları 
önlemek için küçük asilasyonlu mobilizasyona 
başlanabilir. Gerekli olan hastalarda 
akromioklavikular ve sternoklavikular eklem 
mobilizasyonları uygulanabilir. Pendulum 
egzersizleri de programa katılabilir. 3-4. haftalarda 
glenohumeral eklem için aktif yardımlı egzersizlere 
90°nin altında fleksiyon, skapular düzlemde 
abduksiyon ve eksternal rotasyon egzersizleriyle 
başlanır.  
 

 
Şekil 12: Omuz ekternal rotaston izometrik egzersizi 

 
Rotator manşet submaksimal izometrik 
egzersizlerine küçük yırtıkta 4-5. Haftada, büyük 
yırtıkta 7-8. Haftada, masif yırtıkta 9-10. Hafta 
itibariyle başlanır (şekil 12).  
 
Faz II - Koruma Fazı  
Parsiyel ve küçük yırtıklarda ilk 5-12. hafta, orta ve 
büyük yırtıklarda ilk 7-12 hafta, masif yırtıklarda ilk 
8-16. hafta yı içerir. Eşlik eden hastalıklar, yaş, 
yırtık büyüklüğüne ve doku kalitesine göre süreler  
değiştirebilir. 
Amaçlar ; 
Yumuşak doku iyilleşmesine yardımcı olmak, 
 dokusuna fazla stres oluşturacak akvitelerden 
kaçınmak, 
Ağrı ve inflamasyonu azaltmak, 
Tam pasif eklem hareket açıklığını kazanmak. 
 
Askı kullanımı tamir dokusunun büyüklüğüne bağlı 
olarak sonlandırılır. Pasif makara egzersizleri 
başlanabilir. Parsiyel ve küçük yırtıklar da 5. 
Haftada, orta ve büyük yırtıklarda 7. Haftada, masif 
yırtıklar da ise 8. Haftada skapulohumeral ve 
glenohumeral eklem mobilizasyonlarına düşük 
greydlerde başlanır.  
Aktif yardımlı egzersizler 90°nin üzerinde yapılır 
(Şekil 13).  
 



 
Şekil 13: Aktif yardımlı omuz fleksiyonu. 

 
İnternal ve eksternal rotasyon egzersizleri ayakta L 
bar ile skapular düzlemde yapılır. Skapular düzlem 
humerus ile glenoid kavite arasındaki uyumun ve 
omuz abduktörleri ile rotator kaslar arasındaki 
uzunluk-gerilim ilişkisinin en iyi sağlandığı, eklem 
kapsülüne binen yükün minimal olduğu pozisyon 
olması ve fonksiyonel aktivitelerin çoğunlukla bu 
pozisyonda yapılması nedeniyle tercih edilmelidir. 
Abduksiyon egzersizleri başlangıçta skapular 
düzlemde çalıştırılır giderek frontal düzlemde 
yapılacak şekilde ilerlenir. Altıncı haftadan sonra 
aktif EHA egzersizlerine geçilir (şekil 14).  
 

a) 
 

b)

c) 
Şekil 14: Aktif eksternal rotasyon (a), fleksiyon (b) ve 
rowing (c). 

Faz III – Erken Kuvvetlendirme Fazı 
Parsiyel ve küçük yırtıklarda ilk 10-16. hafta, orta 
ve büyük yırtıklarda 12-18. hafta, masif yırtıklarda 
ilk 16-22. hafta yı içerir. 
 
Amaç 
Tam EHA nın devamını sağlamak, 
Dinamik omuz stabilitesini artırmak, 
GH ve skapular kasların kuvvet, güç ve enduransını 
artırmak, 
Nöromüsküler kontrolü artırmak, 
Fonksiyonel aktivitelere kademeli geçişi sağlamak. 
 
Bu faza gelindiğinde eklem tam ve ağrısız eklem 
hareket açıklığı kazanılmış olmalıdır (Şekil 15). 
 

a)  b) 
Şekil 15: Tam abduksiyon ve fleksiyon eklem hareket 
açıklığı kazanılmış hasta 

 
EHA egzersizlerinin yanında kuvvetlendirme 
egzersizleri yapılır. Egzersizlerin yoğunluğu 
kademeli olarak artırılarak eklemde dinamik 
fonksiyonel stabilitenin sağlanması amaçlanır. Orta 
yoğunluktaki işlerde ekstremitenin kullanımına izin 
verilir. 9 haftadan sonra dirençli egzersizlere 
başlanır (Şekil 16, 17).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



a) 

b) 

c) 
Şekil 16: Subskapularis, trapez alt parça ve trapez orta 
parçanın ağırlıkla dirençli egzersizleri  
 

 

 

 

 
Şekil 17: Yüzükoyun full can, omuz ekstansiyonu, 
eksternal rotasyon ve horizontal abduksiyon 
kuvvetlendirme egzersizleri. 

 

 
Şekil 18: Elastik bant kullanılarak yapılan dirençli omuz 
fleksiyon egzersizi.  

 
Faz IV – İleri Kuvvetlendirme Fazı: 
Parsiyel ve küçük yırtıklarda ilk 16-22. hafta, orta 
ve büyük yırtıklarda 18-24. hafta, masif yırtıklarda 
ilk 20-26. haftayı içerir. 
Bir önceki fazın devamı şeklindedir. Daha yoğun 
egzersizler ve spora özgü aktiviteler için yeterli 
kuvvet ve dinamik stabilite kazanılmış olmalıdır. 
Hedefe yönelik egzersizler planlanır. Fonksiyonel 
pozisyonlarda rotator manşet kaslarının 
kuvvetlendirilmesi, ileri düzey proprioseptif ve 
nöromüsküler aktiviteler, manuel dirençli PNF 
teknikleri, spinal stabilizasyon egzersizleri ve bu 
fazın sonuna doğru da plyometrik egzersizler 
yaptırılır. 

 
Resim 19: Proprioseptif egzersizler 
 

Faz IV – Spora Dönüş Fazı: 
 
Kademeli olarak rekreasyonel aktivitelere ve spora 
özgü hazırlama programlarıyla dönüş sağlanır. 
Spora dönüş 6 ay sonradır. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Artroskopik Bankart Tamiri Sonrası Rehabilitasyon 
Protokolü 
Tamir sonrasında tedavide, başlangıçta dolaşımın 
stimüle edilmesi, ağrının ve enflamasyonun 
kontrolü ve cerrahi olarak sağlanan stabilitenin 
sürdürülmesi hedeflenir. İlerleyen dönemde, tam 
fonksiyonel eklem hareket açıklığının kademeli 
olarak sağlanması, immobilizasyon sürecinde 
gövdenin üst kısmının esnekliğini sağlamak, 
glenohumeral ve skapulotorasik dinamik 
stabilitenin artırılması, duyusal geri bildirim 
sağlayarak propriosepsiyonu artırmak ve hastanın 
aktivite ve spora tümüyle dönebilmesi hedeflenir.  
Artroskopik Bankart tamirinden sonra hastalarda 
fazla ağrı olmaz. Rehabilitasyonun koruma 
fazlarında egzersizler sınırlı derecelerde 
yapılmalıdır. Artroskopik bankart tamiri sonrası 
rehabilitasyon 3 fazlıdır.  
 
Faz I (0-6 hafta) Akut Faz: 
Soğuk tedavisi günde 3 kez 15 dk uygulanır. Ağrı 
yoksa enterferansiyel akımlar ve elektrik 
stimülasyonları kullanılabilir. Kapsulolabral tamir 
dokusunun iyileşmesine zaman tanımak için omuz 
askısı ile 3-4 haftalık immobilizasyon gereklidir. İlk 
4 haftalık koruma döneminde gece oluşabilecek dış 
rotasyon zorlanmalarına karşı askı gece de 
takılmalıdır. Kişisel bakım yardımla yapılabilir ve 
egzersizler sırasında askı çıkartılabilir.  
Askı içinde postür egzersizleri, dirsek ve el bileğine 
aktif eklem hareket açıklığı egzersizleri ve kavrama 
egzersizleri yapılır (Şekil 20, 21). 
 

a)  

b) 
Şekil 20: Askı içinde servikal (a) ve gövde rotasyon 
egzersizi (b) 

 

  
 

  
Şekil 21: El, el bileği egzersizleri. 

 
Bu fazda kapsüloligamentöz dokunun iyileşmesine 
yardımcı olmak için ilk 4 hafta omuz eklemine aktif, 
aktif yardımlı egzersizler yaptırılmaz.  
 

a) 
 

b) 
Şekil 21: Oto yardımlı (a) ve fizyoterapist tarafından 
yapılan (b) pasif omuz fleksiyon egzersizleri 

 
5 Haftadan sonra hastanın kendisinin veya 
fizyoterapist eşliğinde uygulanan pasif EHA 
egzersizlerinden skapular düzlemde 20 dereceye 
kadar ER a izin verilir (şekil 21, 22).  
 



 
Şekil 22: Pasif omuz eksternal rotasyon egzersizi. 

 
6 Haftadan sonra 40 dereceye çıkarılabilir. 90 
dereceye kadar fleksiyon ve elevasyona izin verilir.  
 
4. haftadan sonra kodman egzersizlerine ve askı 
içinde ağrısız submaksimal deltoid izometriklerine 
başlanabilir.  
6. haftadan itibaren İR-ER submaksimal 
izometrikleri programa eklenebilir. Daha 
sonrasında nötral pozisyonda ritmik 
stabilizasyonlar çalıştırılabilir (şekil 23). 
 

 
Şekil 23: Ritmik stabilizasyon. 

 
Fizyolojik mobilizasyonlar ve yardımcı hareketler 
çok küçük ossilasyonlar şeklinde kullanılabilir.  
 
İnstabil omuzlarda proprioseptif defisitlerin varlığı 
gösterilmiştir. Bu nedenle proprioseptif 
egzersizlere skapular stabilizasyon egzersizleri 
şeklinde başlanmalıdır. Skapula stabilizatörlerinin 
güçlendirilmesine, kapalı kinetik zincir egzersizleri 
şeklinde dördüncü haftada başlanabilir.  
 

 
Şekil 24: Skapular retraksiyon ve protraksiyon 
egzersizleri. 

 
Kapalı kinetik zincir egzersizlerinin avantajı agonist 
ve antagonist kaslara aynı anda kontraksiyon 
yaptırabilmesi ve ameliyat sonrasında dokular için 
güvenilir olmasıdır. Skapular retraksiyon ve 
protraksiyon egzersizleriyle konsantrik ve eksentrik 
kuvvetlendirme sağlanmış olur (şekil 24). Bu fazda 
abduksiyon, eksternal rotasyon ve ekstansiyondan 
kaçınılır. Başüstü aktivitelerde bulunulmaz.  
 
Faz II (6-12 hafta) Subakut Faz: 
Soğuk tedavisi günde 3 kez 15 dk uygulanır. Ağrı 
yoksa enterferansiyel akımlar ve elektrik 
stimülasyonları kullanılabilir. Kompansatuar omuz 
elevasyonu yapılıyorsa biofeedback (inhibisyon) 
kullanılabilir. 6 haftadan sonra aktif yardımlı EHA 
egzersizleri yapılır (şekil 25).  
 

  
Şekil 25: 60 derecenin altında omuz fleksiyon ve 
elevasyonu. 

 
Skapular düzlemde dış rotasyon 20 dereceyi 
geçmemelidir. Glenohumeral dış rotasyon 
elevasyon açısı 60 derecenin altında olacak şekilde 
ayarlanmalı. 12. Hafta ya kadar 90 derece 
abduksiyon pozisyonunda eksternal rotasyon 
pozisyonuna doğru ilerlenir.  
 
Aktif EHA egzersizlerine hastanın tolere ettiği 
açılarda başlanır. 60° elevasyonda 40° ye kadar dış 
rotasyona izin verilir. İç rotasyon miktarı bu fazın 
başlangıcında gluteal bölgeden sonlarında da L2 
seviyesini geçmemelidir. 12. haftada tam EHA 
kazanılmış olmalıdır. Bir yandan tam EHA 



korunurken bir yandan da kuvvetlendirme ve 
nöromüsküler kontrolü artırmak hedeftir. 
Aktif EHA kazanılmamış olgularda 4 aydan sonra 
germe egzersizleri uygulanabilir. Serbest ağırlıklar 
ve elastik bantlarla izotonik kuvvetlendirme 
egzersizlerine geçilir.  
 

    
Şekil 26: Biseps ve triseps kuvvetlendirme egzersizleri. 

 
Biseps ve triseps kuvvetlendirme (Resim 26), 
skapular düzlemde izotonik iR-ER 
kuvvetlendirmeler, yüzükoyun horizontal 
abduksiyonda ER egzersizi (Şekil 27), alt trapeze 
kuvvetlendirme egzersizleri yaptırılır.  
 

 
Şekil 27: Yüzükoyun horizontal abduksiyonda eksternal 
rotasyon egzersizi. 

 
Bu fazın ilerleyen aşamalarında proprioseptif 
nöromüsküler fasilitasyon teknikleri ile açık ve 
kapalı kinetik zincir pertürbasyon eğitimi de uygun 
olan hastalarda başlanabilir. İnstabilite 
hastalarında mekanoreseptör mekanizmasında 
bozukluk olduğu için fazlara uygun olarak duyu 
motor sistemi eğitimi yapılmalı.  
Rotator manşet ve skapula stabilizatör kasları 
serbest ağırlık ve egzersiz lastiği ile 
kuvvetlendirilmelidir (şekil 28).  
 

a) 
 

b c) 
 

d)  e) 
Şekil 28: Dirençli egzersizler a)Trapez orta parça, 
b)Trapez üst parça ile romboid c)Latissimus dorsi d) 
İntraspinatus ve teres minor e) Subskapularis 
kuvvetlendirme egzersizleri 

 
Tüm kol kaslarına ve skapulotorasik kaslara 
nöromüsküler dinamik stabilite ve spinal 
stabilizasyon eğitimi uygulanır.    
12. haftada plyometrik egzersizlere geçilmelidir.  
 
Faz III (12 hafta ve sonrası) Kronik Faz: 
İş veya günlük yaşam aktivitelerine, spora dönüş 
(7-9 ay)  için ileri düzey proprioseptif ve plyometrik 
egzersizlerle, spinal stabilizasyon ve aktiviteye özel 
egzersizler yapılır (şekil 29, 30, 31).  
 

   
Şekil 29: Duvarda kaydırma egzersizi. 



 
Şekil 30: Plyometrik egzersiz. 

 

 
Şekil 31: Spinal stabilizasyon egzersizi. 

 
Artroskopik Süperior Labrum Anterior Posterior 
(SLAP) Lezyonu Tamiri Sonrası Rehabilitasyon 
Superior labrum anterior-posterior (SLAP) lezyon 
tamiri sonrasında yırtığın şekli, tamir yöntemi ve 
cerrahın öncelikli tercihi rehabilitasyonu etkileyen 
faktörlerdir. 
Artroskopik SLAP tamiri sonrası rehabilitasyon 5 
fazlıdır. Amaç ağrısız ve tam EHA elde etmek ve 
spora ya da aktiviteye dönüş için gerekli omuz 
fonksiyonlarını kazandırmaktır.  
 
Faz I (0-2 hafta): 
İlk fazda ağrı ve ödem kontrolü için enterferansiyal 
akımlar ve soğuk uygulama 20 dk uygulanarak 
ağrısız pasif eklem hareketleri üzerinde durulur. 3-4 
haftalık immobilizasyon sürecinde dirsek 
hareketleri pasif çalıştırılır. Öne fleksiyon, skapular 
düzlemde elevasyon ve nötral pozisyonda yapılan 
eksternal rotasyon egzersizleri pasif ve 
sınırlandırılmış olarak yaptırılır. Kodman 
egzersizleri günde en az 3 kez yapılmalı. El bileğine 
aktif eklem hareketleri ile aerobik egzersizlerde 
eklenmelidir.  
 
Faz II (2-4 hafta): 
2.Haftadan sonra omuz ekleminin stabilizasyonunu 
sağlamak için omuz abduksiyon, ektansiyon 
internal ve eksternal rotasyon yönlü submaksimal 
omuz izometrikleri yapılır. Pasif eklem hareketleri 
artırılarak öne fleksiyonda 150 dereceye, eksternal 
rotasyon 45 dereceye getirilmeye çalışılır.   
 
Faz III (4-6 hafta): 
Önceki fazda yapılan pasif egzersizler aktif yardımlı 
olarak yapılmaya başlanır. Gerekiyorsa skapula 
mobilizasyonu yapılabilir. EHA ve yan yatışta 
skapulotorasik eklem retraksiyon ve protraksiyonu 
kuvvetlendirilir.  

Faz IV (6-12hafta):  
Bu fazda tam eklem hareket açıklığı ile 
kuvvetlendirme (rotatr manşet ve skapula çevresi 
kasları) egzersizleri üzerinde durulur. Biseps dahil 
tam sınırında aktif eklem hareket egzersizleri, 
rotator manşet kuvvetlendirme, postural kontrol 
egzersizleri yapılır. 12.haftada tam eklem hareket 
açıklığı kazanılmış olmalıdır. Push-up egzersizlerine 
başlanır. 
 
Faz IV (12. hafta ve üzeri): 
Plyometrik ve proprioseptif egzersizler ve spora 
özgü eğitim ve atış programları uygulanır. Spora 
dönüş 6 aydan sonra. 
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