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Giriş
xv

Artrosko�i; eklem rekonstrüksiyonu �e kırıkların internal fiksasyon te�a�isiyle beraber orto�e�ik 
cerrahi�eki son yüzyılın en önemli gelişmelerin�en biri sayılmakta�ır. Tarihe bakıl�ığın�a ilk olarak 
1806 yılın�a Alman cerrah Phili�� Bozzini insan �ücu�un�a ka�alı bir ka�ite olan mesaneyi ken�
�i tasarla�ığı �e “lichtleiter” a�ını �er�iği ilkel sistosko� ile muayene ettiğini biliyoruz.(1) Bun�an 
yaklaşık 50 yıl sonra ise Fransız Desormeaux ken�i gazojen sistosko�unu geliştir�i.(1) Terebentin �e 
benzin karışımını yakarak ürettiği ışığı küçük aynalar yar�ımı ile mesaneye yansıtarak mesaneyi göz�
lemlemeyi başar�ı. Sonraki yıllar�a ışık kaynağı olarak farklı çözümlere baş�urul�u. 1876’�a Alman 
Max Nitze geliştir�iği sistosko�la, ısıtılmış �latinyum teli ışık kaynağı olarak kullanarak mesaneyi 
gözlemle�i. 1879’�a E�ison’un elektirik am�ulunu icat etmesi �e en�osko�lar�a kullanılmasıyla bir�
likte en�osko�lar �aha gü�enli hale gelmeye başla�ı. �emen ar�ın�an 1890’�a Nitze mesane inferio�
runu sistosko� yar�ımı ile ilk �efa fotoğraflamayı başar�ı. 

1912’�e Danimarkalı cerrah Se�erin Nor�entoft’un ken�i �izayn ettiği 5 mm ça�lı trokarlı en�
�osko�u ile sistosko�i, la�arosko�i �e tarihte ilk �efa �iz artrosko�isi ya�tığını görüyoruz.(2) En�ikas�
yonları belirtme�iği çalışmasını 41. Alman Cerrahi Derneği Kongresin�e yayınlamış olu� ne yazık 
ki çok az ilgi görmüştür.(3) 

1918’�e Ja�on cerrah Kenji Takagi ka�a�ralar üzerin�e ya�tığı �iz artrosko�isi �eneyimlerin�e 
mo�ern artrosko�inin temellerini atmıştır. Tüberkülozun yaygın ol�uğu yıllar�a hastaların�a �iz tu�
tulumu oluşu� artrit, ankiloz gibi sekeller bırakma�an erken te�a�iye başlamak amacıyla hastalarının 
�iz eklemlerini incelemiştir. İlk olarak 7.3 mm ça�lı sistosko� kullanan Takagi bunun �iz eklemi için 
ol�ukça büyük ol�uğunu �üşünerek 3.5 mm ça�lı mo�ern artrosko�u tasarlamıştır. Eklem�e yeterli 
çalışma alanı sağlamak için steril salin �eya borik asit solusyonları kullanmıştır. Sonraki yıllar�a 
farklı açılı �e büyüklükte 12 farklı artrosko� �aha tasarlamıştır.(4)

Aynı yıllar�a A�ru�a’�a Eugen Bircher isimli İs�içreli cerrah �iz artrosko�isi ile menisküs �ato�
lojilerini tanımla�ığı 60 hastalık serisini makale olarak yayınla�ı.(5) Artrosko�i ile önce tanıyı koyu� 
sonra açık cerrahi ya�arak hastalarını te�a�i e�iyor�u. Artrosko�iyi �aha çok tanı amacıyla kullanan 
Bircher, �ek çok ilkel artrosko�un �a sorunu olan sınırlı görüş alanı (900 açılı) �e yetersiz ay�ınlatma 
ne�eniyle, çalışmalarını artrografi tarafına yönlen�irmiştir.(6) Buna rağmen ya�tıkları çalışmaların�
�an �olayı Bircher �e Takagi �ek çok tarihçi tarafın�an “artrosko�inin babaları” olarak nitelen�iril�
mekte�ir.

�muz artrosko�isine baktığımız zaman tarihte ilk �efa 1931 yılın�a Amerikalı cerrah Dr. Mic�
hael Burman tarafın�an ka�a�ralar üzerin�e ya�ıl�ığını görüyoruz.(7) Ya�ılan ilk �aka�a kullanılan 
teknikleri �e �rensi�leri bugün hala kullanmaktayız; eklemin açılması için sı�ı ya �a ha�a kullanılma�
sı, kolun traksiyonu �e uygun �ozisyon �erilmesini bugün �e kullanmaktayız.

İkinci Dünya Sa�aşı sebebiyle ya�aşlayan ilerlemeler 1950’ler�e Dr. Masaki Watanabe’nin tasar�
la�ığı mo�ern sayılabilecek ol�ukça gelişmiş �e karmaşık artrosko�i eki�manları ile tekrar hızlan�ı. 
1962’�e Watanabe Ja�onya’�a ilk artrosko�ik �arsiyel menisektomiyi gerçekleştir�i. Tasarlamış ol�u�
ğu �ek çok artrosko�tan No:21 a�ını �er�iği büyütücü lensli �e 1010 görüş alanı (insan gözüne ile 
aynı) sağlayan �e 1 mm o�ak uzaklığına sahi� artrosko� �önemin en önemli buluşların�an biriy�i. 
Sonraki yıllar�a seri üretimine geçilerek bu alan�a bir ilk ol�u.(8) Ancak tasarla�ığı artrosko�ta kul�
lanılan ışık kaynağı am�ul ol�uğu için sıklıkla eklem için�e kırılıyor�u. 1967’�e No:22 isimli artros�
ko�ta fiber o�tik ışık kaynaklı sistemlere geçilerek bu sorun orta�an kal�ırılmış ol�u. İlerleyen yıllar�a 
boyutları küçülen artrosko�lar, kaliteli lenslerin �e yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımı, fiber 
o�tik ışık kaynağı sistemleri üretilmesi omuz artrosko�inin gelişmesin�e etkili olmuştur. 

�muz artrosko�isinin klinikteki ilk kullanımına baktığımız zaman ilk �efa 1965 yılın�a Dr. An��
ren �e Dr. Lun�berg tarafın�an �onuk omuz te�a�isin�e kullanıl�ığını görmekteyiz.(9) 1978‘�e Wata�
nabe �osterior �ortali, 1979’�a �a Conti anterior �ortali çe�re anatomik ya�ılara göre tarif etmiştir.(10)

�muz artrosko�isi ilerleyen yıllar�a özellikle glenohumeral eklem �e subakromial bölge sorunla�
rının te�a�isin�e sık tercih e�ilen bir yöntem ol�u. 1972’�e Neer’ın subakromial sıkışma için tanımla�
�ığı açık akromio�lastiye bir alternatif olarak 1985’te Ellman artrosko�ik subakromial �ekom�resyon 
ya�mıştır �e bugün �ek çok orto�e�ik cerrah tarafın�an yaygın şekil�e uygulanmakta�ır.(11) Günü�
müz�e rotator manşet sorunları, omuz instabilitesi, kırıklar �e �iğer yumuşak �oku bozukluklarının 
te�a�isin�e sıkça artrosko�iye baş�urmaktayız. Örneğin omuz instabilitesi te�a�isin�e Bankart ona�



rımı, ka�sül �likasyonu �e hatta Latarjet �rose�ürünü bile artrosko�ik olarak ya�abilmekteyiz. Açık 
cerrahiye göre artrosko�i bize �okuları �aha net ayırt e�ebilmek, ka�sül gerginliğini tam olarak ayar�
layabilmek, me�cut �atolojiyi �etaylıca anlayabilmek �e sınıflayabilmek gibi a�antajlar sunmakta�ır. 
Önceleri sa�ece tanı �e ablatif te�a�i amacıyla kullanılan omuz artrosko�isi zamanla rekonstrüktif 
cerrahilere zemin hazırlamıştır. 

Dokuları net ayırt e�ebilmemiz �atolojiyi �e �aha iyi anlamamıza sebe� olmuştur. 1990’�a 
Sny�er atletler�e ya�tığı çalışma�a açık cerrahi�e fark e�ilmesi zor olan SLAP lezyonlarını artrosko�
�ik olarak tanımlayarak artrosko�ik tamir yöntemi uygulamıştır.(12) Yine aynı yıl Le�y �e arka�aşları 
rotator manşet yırtıklarını artrosko�i yar�ımlı mini açık yöntemle tamir etmişler�ir.(13) 1991’�e ise 
Walch ab�üksiyon �e eksternal rotasyon ile �ostero�su�erior glenoi� sıkışmayı artrosko�i yar�ımı ile 
tarif etmiştir.(14) Bunlarla beraber Bufor� kom�leksi, bise�s �aryasyonları gibi anatomik çeşitlilikler 
�e �aha iyi anlaşılmıştır.

Türkiye’�e omuz artrosko�isi 90’lı yıllar�a başlamış �e bu konu�aki ilk yayınlar Dr.Mehmet 
Demirhan, Dr. M. S. Binnet tarafın�an 1990 yılın�a yayınlanmıştır.

Biz Gazi �muz Artrosko�isi Kurslarına 2007 yılın�a başla�ık. İlk başla�ığımız yıl�an itibaren 
canlı cerrahi �e kurs kita�çığı kursların �azgeçilmezleri ol�u.

İlk omuz artrosko�isi kitabını “Yeni Başlayanlar İçin �muz Artrosko�isi” 2010 yılın�a yayım�
lamıştık. Ya�tığımız kurslar�an e�in�iğimiz izlenim Türkiye’�e o �önem az ya�ılmasına rağmen 
omuz artrosko�isine orto�e�i hekimlerinin ilgisi ol�ukça fazlay�ı. Ara�an geçen süre içerisin�e omuz 
artrosko�i uygulamalarının tüm ülke ça�ın�a arttığını görüyoruz. Sa�ece bizim �eğil �iğer kurum�
ların �a �üzenle�iği omuz artrosko�isi kurslarına ilgi gi�erek artmakta�ır. Bu süre içerisin�e ilgi �e 
bilginin gi�erek artması ne�eniyle 2013, 2014 �e 2015’�e üç ayrı kurs kita�çığı hazırlamak zorun�a 
kal�ık. Bu eliniz�eki kita� �cak 2017’�eki X. Gazi �muz Artrosko�isi Kursun�a kullanmak üzere 
hazırlan�ı. Artrosko�i eğitimi büyük ölçü�e görsel materyale �ayan�ığı için hazırla�ığımız bu kita��
ta �e 2015 kitabın�a görselleri için kareko� uygulamalarına yer �ermeye karar �er�ik. Bu yöntemle 
telefon �eya tabletlerinize in�ireceğiniz ücretsiz kareko� uygulamaları ile konuyla ilgili �i�eoya o 
sayfayı okurken ulaşabileceksiniz. Ayrıca kitabın başın�aki kareko� �eya ağ a�resi sizi ana sayfamıza 
yönlen�irerek �e soru sormanızı �eya güncellenen bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Bu kitabın hazırlanmasın�a en büyük katkı, moti�e �e güç siz kursiyerlerimiz �e bize her �önem 
�estek �eren Gazi �rto�e�i �e Tra�matoloji asistanları, fizyotera�istleri �e Gazi �rto�e�i mezun�
ları�ır. Bu ne�enle ben tüm önceki �e şim�iki asistan �oktorlarımıza öz�erili katkıların�an �olayı 
tekrar tekrar teşekkür e�erim. Gazi �muz Artrosko�isi Kursunun �e �muz Artrosko�isi kitabının bu 
aşmaya gelmesin�e 1992 yılın�a �muz Artrosko�isinin temellerini Gazi �rto�e�i’�e atan Prof. Dr. 
Şaha� Atik �e Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı’nın büyük katkı �e emekleri �ar�ır, ken�ilerine saygılarımı 
sunarım. 

Kita� için�eki tüm bölümleri fazla teorik bilgiye kaçma�an �aha çok �ratik bilgiler �ererek bol 
görselle �esteklemeye çalıştık. Umarım bu kita� sizlerin �muz Artrosko�isi serü�eniniz�e biraz ol�
sun katkı sağlar. �e�inize omuz artrosko�isi yolculuğunuz�a başarılar �ilerim.

Dr. Ulunay Kanatlı
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Omuz Artroskopisinin 
Tarihçesi
Dr. Osman Şahap Atik, Dr. Selçuk Bölükbaşı

Sunum 1.1

Giriş
Diz artroskopisinde tanı ve cerrahide elde 
edilen başarılı sonuçlar nedeniyle artrosko-
pi diğer eklemlerde de uygulanmaya baş-
lanmıştır. Uygulanma sıklığı ve başarı oranı 
yönünden ikinci sırayı omuz artroskopisi 
almaktadır. Aynı durum kliniğimizde de ge-
çerlidir.(1-8)

Yurtdışında (Avrupa Birliği Ülkeleri ve Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde) maket, kadavra 
çalışmaları ameliyat deneyimlerinden sonra 
1991 başından itibaren kliniğimizde omuz 
ekleminde artroskopik cerrahi uygulamaları-
na başladık (Şekil 1.1 ve 1.2).

Şekil 1.1: A) Dr. Atik 1989 yılında Stockholm’de üst ekstremite artroskopik cerrahi kursunda. B) Dr. Atik ve Dr. 
Bölükbaşı; 1991 yılında Los Angeles’da Dr. Wolf ile omuz artroskopisi için ameliyathanede.
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Şekil 1.3a: İlk yayınlarımız.

Şekil 1.2: Dr. Atik ve Dr. Bölükbaşı; A) Kadavrada omuz eklemi diseksiyonunda (1990). B) Artroskopik lazer 
cerrahisi ile subakromial dekompresyon ameliyatında (1991).

Ameliyat sayısı ve cerrahi deneyimimiz ar-
tarken yazdığımız ilk makaleleri Artroplasti 
Artroskopik Cerrahi Dergisinde yayınladık 
(1992-1996) (Şekil 1.3 a, b).(1-7)

13 Kasım 1993’de, düzenleyenler arasında 
Dr. Bölükbaşı’nın da bulunduğu 1. Omuz 
Sempozyumu’nda Dr. Atik “Omuzda artros-
kopi ve lazer kullanımı” konulu konuşmasını 
yaptı (Şekil 1.4).
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Şekil 1.3b: İlk yayınlarımız.

Şekil 1.4: İlk omuz sempozyumunun duyurusu.



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi4

Şekil 1.5a: Kitaplarda yer alan yayınlarımız.

Şekil 1.5b: Kitaplarda 
yer alan yayınlarımız.

Daha sonra ABD’nde 1994’de yayınlanan ve 
literatürde ilk olan “Arthroscopic Laser Sur-
gery” ve ülkemizde 1997’de yayınlanan “Ek-
lem Cerrahisi” kitaplarında deneyimlerimiz 
yer aldı (Şekil 1.5a,b).(7,8)

Doksanlı yılların başında (1993) araştırma 
görevlisi olarak kliniğimize katılan Dr. Ulu-
nay Kanatlı 2004’de doçent, 2010’da profesör 

oldu. “Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği 
kurucularından ve kliniğimizde de aynı bö-
lümlerin sorumlusu olan Prof. Dr. Selçuk 
Bölükbaşı’nın destek ve teşvikiyle; Prof. Dr. 
Ulunay Kanatlı on yılı aşkın sürede, hem kli-
niğimizde hem de ülkemizde omuz artros-
kopisinin gelişmesinde önemli katkılar yaptı 
(Şekil 1.6).
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Şekil 1.6: Dr. Kanatlı araştırma görevlisi iken bir toplantıda (ön sıra sağdan ikinci).
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Şekil 1.7: Dr. Kanatlı ve ilk kursa katılanlar. 

Şekil 1.8: Dr. Kanatlı ve arkadaşları tarafından güncellenerek yazılan kitaplar.
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Dr. Ulunay Kanatlı deneyimlerini 2007 
yılından itibaren Gazi Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nde düzenlediği “omuz artroskopi-
si” kurslarında genç ortopedistler ile paylaş-
maya başladı (Şekil 1.7).

Kurs notları giderek kitap haline dönüştü ve 
güncellenerek basımı devam etti (Şekil 1.8).

Kursların beğenilmesi sonucunda 2013 yılın-
da bu kez Kazakistan’da Dr. Kanatlı başkan-
lığında “omuz artroskopisi” kursu düzenlen-
di (Şekil 1.9).

Kazanılan deneyimler uluslararası bilimsel 
medyada da yer aldı (Şekil 1.10).(9-13)

Şekil 1.9: Dr. Kanatlı ve arkadaşları Kazakistan’da düzenlenen kursta katılımcılar ile birlikte.
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Şekil 1.10: Dr. Kanatlı ve arkadaşlarının uluslararası dergilerde yayınları. 

Kaynaklar: 
1. Atik OŞ, Bölükbaşı S. Omuz artroskopisi. Artro-

plasti Artroskopik Cer 1992; 4:1-4
2. Atik OŞ, Şener E, Bölükbaşı S. ve ark. Artros-

kopik lazer cerrahisi. Artroplasti Artroskopik Cer 
1993;7:1-2

3. Atik OŞ, Şener E, Bölükbaşı S. et al. Nd: YAG con-
tact laser arthroscopy JIs Ac Sci 1993;2:124-6

4. Atik OŞ, Şener E, Bölükbaşı S. ve ark. Artros-
kopik lazer cerrahisi. Artroplasti Artroskopik Cer 
1994;8:1-2

5. Atik OŞ, Şener E, Bölükbaşı S. ve ark. Artros-
kopik lazer cerrahisi. Artroplasti Artroskopik Cer 
1994;8:1-2

6. Atik OŞ. 1.06 µm Nd:YAG contact arthroscopic 
laser surgery. In Arthroscopic Laser Surgery. Ed. 
AT Brillhart, Springer_Verlag, New York, P.183-
5, 1994

7. Atik OŞ, Şener E, Bölükbaşı S. ve ark. Diz, omuz 
ve ayak bileği eklemlerinde artroskopik kondroplas-
ti. Artroplasti Artroskopik Cer 1996;8:14-5.

8. Atik OŞ. Eklem Cerrahisi. Ankara: Meteksan; 
1997. s.29-37

9. Kanatli U, Ozturk BY, Bolukbasi S. Anatomical 
variations of the anterosuperior labrum. J Shoulder 
Elbow Surg 2010;19:1199-1203

10. Kanatli U, Ozturk BY, Bolukbasi S. Arthroscopic 
repair of type II superior labrum anterior poste-
rior lesions in patients over the age of 45 years. 
Arch Orthop Trauma Surg 2011;131:1107-13

11. Kanatli U, Ozturk BY, Erdinc E, Bolukbasi S. In-
trarticular variations of hte long head of hte biceps 
tendon. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 
2011;19:1576-81

12. Suluova F, Kanatli U, Ozturk BY, Erdinc E, Bo-
lukbasi S.Humeral head cysts: association with 
rotator cuff tears and age. Eur J Orthop Surg 
Traumatol 2013 Jun 9. (Epub ahead of print)

13. Kanatli U, Gemalmaz HC, Ozturk BY, Voyvoda 
NK, Tokgoz N, Bolukbasi S. The role of radiolgica 
subacromial distance measurements in the sub-
acromial impingement syndrome. 2013; 23:317-22
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Dr. Rabet Gözil, Dr. Meltem Bahçelioğlu,
Dr. Ulunay Kanatlı

Giriş
Omuz insanın bağımsız olarak hayatını de-
vam ettirebilmesi için gerekli en önemli ek-
lemlerinden biridir. Omuz bölgesi fonksiyo-
nellik olarak birbirine bağımlı, uyumlu ve 
ritmik işlevsel bir eklem kompleksini içermek-
tedir. Omuz eklem kompleksi vücudun hare-
ket genişliği en fazla olan eklemidir. Üst eks-
tremitenin omuzdaki hareketlerine üç tanesi 
gerçek, iki tanesi de işlevsel eklemler olmak 
üzere toplam beş eklem katılır (Şekil 2.1).(1,2)

Anatomik yapı olarak gerçek eklemler:
•	 Sternoklaviküler eklem
•	 Akromiyoklaviküler eklem
•	 Glenohumeral eklem

İşlevsel eklemler;
•	 Skapulotorasik eklem
•	 Subakromial bölge (Korakoakromial ark)

Şekil 2.1: Omuz kuşağı eklem kompleksi, kemik yapılar ve aralarında oluşan eklemler. Omuz hareketlerini 
bu dört eklemin kordine çalışmasıyla gerçekleştirir. Son zamanlarda hareketin birçoğunun gerçekleştiği 
ve çoğu eklem patolojisinin oluştuğu bölge olan ve humerus baş / korakoakromial ark arasında yer alan 
subakromial bölge beşinci eklem olarak görülmektedir.

2. Akromioklaviküler

3. Gleonohumeral

4. Skapulotorasik

5. Subakromial Bölge

Beşinci Eklem?

Bursa

Eklem sıvısı

1. Sternoklaviküler

Sunum 2.1
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Şekil 2.2: Skapula arka, ön ve dış 
yan görünümü. 1. Akromion; 1a. 
Arka köşe ve 1b. Ön köşe, 2; Spina 
skapula, 3; Fossa supraspinatus, 
4; Fossa infraspinatus, 5; Kollum 
skapula, 6; Margo lateralis, 7; 
Angulus inferior, 8; Margo medi-
alis, 9; Angulus superior, 10; Gle-
noid, 11; İnsisura skapula, 12; Ko-
rakoid çıkıntı, 13; Margo superior.

Şekil 2.3: Humerus ön ve arkadan görünümü.
1. Baş 
2. Anatomik boyun
3. Cerrahi boyun
4. İntertuberkuler (bisipital) sulkus
5. Tuberkulum majus 
6. Tuberkulum minus
7. Tuberositas deltoideum

Kemik anatomi:
Omuz çevresi anatomisini oluşturan dört 
adet kemik vardır. Bunla, sternum, klaviku-
la, skapula ve humerus dur. Bu kemikler ve 
önemli anatomik noktaları şekil 2.2, 2.3, 2.4 
ve 2.5’de bulabilirsiniz. Ayrıca bu kemiklere 
skapulotorasik eklemi de oluşturan ilk yedi 
kotun posterior kısımlarını da sayabiliriz. Bu 
kemiklerin birleşmesi, bağ ve kaslarla güç-
lendirilmesi sonucu yukarıda bahsettiğimiz 
beş eklem ortaya çıkar. 

Sternoklaviküler eklem:
Sellar grubu eklemdir. Ancak artikülasyop-
lana olarak da kabul edilir. Klavikula’nın 
fasiyes artikularis sternalisi ile manubrium 
sterni’deki insisura klavicularis ve birinci kı-
kırdak kosta arasında oluşur (Şekil 2.6). Üst 
ekstremiteyi gövdeye bağlayan eklemdir. Bu 
nedenle üst ekstremitenin tüm hareketlerine 
katılır.

Şekil 2.4: Klavikula.
1. Ekstremitas sternalis
2. Ekstremitas akromialis
3. Tuberositas korokoidea

Şekil 2.5: Sternum.
1. Jugüler çentik
2. Klaviküler eklem yüzü
3. Kostal eklem yüzleri
4. Ksifoid tuberkül
5. Korpus sterni
6. Manibrum sterni
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Şekil 2.6: Sternoklaviküler eklem ve eklemi stabilize eden yapılar gösterilmiştir.

İnterklaviküler Bağ

Anterior
Sternoklaviküler Bağ

Kostoklaviküler Bağ

Sternum

Artiküler Disk

Kot

Bağları:
•	 Artikular kapsül
•	 Artikular diskus 
•	 Kostoklaviküler ligament 
•	 İnterklaviküler ligament
•	 Anterior sternoklaviküler ligament
•	 Posterior sternoklaviküler ligament

Hareketleri: Sınırlı olarak her yönde hareket 
edebilir. Anatomik olarak sternoklaviküler 
eklemin önemli hayati organlarla komşuluğu 
vardır bu özellikle travma, instabilite veya 
dejeneratif artritine müdahale ederken dik-
katli olmamızı gerektirir (Şekil 2.7). 

Akromiyoklaviküler eklem, Plana grubu ek-
lemdir. 

Şekil 2.7: Bilgisayarlı tomografi kesitinde sternoklaviküler eklem ve posteriorunda yer alan hayati anato-
mik yapılarla olan komşuluğu izlenmektedir.
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Bağları (Şekil 2.8):

•	 Artikular kapsül
•	 Akromiyoklaviküler ligament
•	 Korakokaviküler ligament

o Trapezoid ligament
o Konoid ligament

•	 Korakoakromiyal ligament
•	 Artikular diskus 

Akromiyoklaviküler eklem; bulunduğu po-
zisyonda bu gergin bağlar sayesinde durur 
(Şekil 2.9a ve 2.9b). Bu nedenle de hareket ge-
nişliği kısıtlıdır. 

Akromion kısmı 17 yaşına kadar, klavikula 
kısmı ise 23 yaşına kadar hyalin kıkırdaktır, 
sonrasında fibrokartilaja dönüşür. Rotasyon 
ve kayma hareketleri vardır. Kompresif yük-
lenmelere humerus göğüs kafesi arasındaki 
kaslardan dolayı açıktır. Bu nedenle ağırlık 
kaldıranlarda distal klavikula osteolizine 
rastlanır. Eklemin intraartiküler diski (me-
nisküs) vardır. Meniskal yapı 40 yaşlarında 
dejenere olmaktadır.(1) Akromioklaviküler li-
gamentler (superior, inferior, anterior ve pos-
terior), korakoklaviküler ligamentler (trape-
zoid ve konoid) ve korakoakromial ligament 
statik stabilitesini sağlarlar. Dinamik stabili-
zatörleri deltoid ve trapezius kaslarıdır.

Korakoakromial ark
Korakoid çıkıntı, korakoakromial ligament 
ve akromion tarafından oluşturulur (Şekil 
2.10). Tüm korakoid çıkıntının lateral parça-
sından başlar ve daralarak akromiona tutu-
nur. İçerisinde her zaman supraskapular ar-
terin bir dalı vardır. Humerus başına üstten 
stabilite sağlar. Bu etkisi rotator manşet yok-
luğunda daha belirgin olur. Klinik önemleri 
bilinmesede dört tipi vardır; bunlar kuadran-
güler, Y-şekilli, iki band ve geniş şekillidir.(1)

Glenohumeral eklem (Artikülasyo 
humeri)(1,2,3)

Kaput humeri ile kavitas glenoidalis arasın-
da sferoid tip eklemdir. Vücudun en geniş ve 
en çeşitli hareketler yapabilen eklemidir. Ek-
lem yüzeyleri birbiri ile çok uyumlu değildir. 
Bu yapılanma eklemin hareket genişliğini ar-

tırmaktadır. Ancak kemik yapı stabilizasyo-
nunu zayıflatmaktadır. Glenoid kavite kenar-
larında kalınlığı yaklaşık 5 mm olan labrum 
glenoidale yer alır. 

Ligamentleri:
•	 Glenohumeral ligament 
•	 Korakohumeral ligament
•	 Transversum humeral ligament

Omuz ekleminin kapsülü çok geniştir. Bağlar 
tarafından desteklenmeyen arka tarafta çok 
incedir. Ön yüzünde üç bağ glenohumeral 
superior, glenohumeral medial ve glenohu-
meral inferior ile üst taraftan korakohumeral 
ligament tarafından güçlendirilir. Akromi-
yon ve korakoid çıkıntı ile korakoakromiyal 
ligament forniks humeri denilen omuz çatı-
sını oluşturur. Omuz çatısı kaput humeriyi 
çukur eklem yüzeyi içinde koruyan ve aynı 
zamanda humerusun yukarıya doğru hare-
ketini sınırlayan bir yapıdır. Eklem kapsülü, 
normal anatomik konumda alt tarafta kas-
lardan yoksundur. Bu bölgede özellikle ab-
düksiyon hareketi sırasında görev üstlenen 
rezerv bir kıvrım şeklinde bir keseleşmeyi 
aksiller resessusu oluşturur. Uzun süreli ad-
düksiyon konumunda aksiller resessus ka-
panabilir yani atrofiye uğrayabilir ve bu du-
rum önemli bir hareket kısıtlılığına yol açar. 
Korakohumeral ligament; kuvvetli geniş bir 
bağ olarak korakoid çıkıntının tabanından 
başlar ve iki bölümle tuberkulum majus ile 
tuberkulum minus’a uzanır. Korakohumeral 
ligamentin iki bölümü arasında uzanan uzun 
biseps tendonu da böylece intertuberkularis 
sulkusa girmeden önce yönlendirilmiş ve ko-
runmuş olur. 

Omuz ekleminin kapsülü gevşek ve özellikle 
arkası incedir. Önde eklem kapsülünü kuv-
vetlendiren bağlar (glenohumeral bağlar) 
bulunur. Bu bağlar çok değişkendir ve kural 
olarak sadece içten yani artroskopik olarak 
iyi görülür:

Superior glenohumeral ligament: 
Bağ, eklem çukurunun üst kenarından in-
tertuberkular sulkus ve tuberkulum minusa 
uzanarak korakohumeral ligament ile birlik-
te biseps puleyini oluşturur.
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Korakoakromial Lig.

Korakoakromial Lig.

Tüberkulum Minör

Bisipital Oluk

Trapezoid Lig.

Korakoid Proçes

Konoid Lig.

Şekil 2.8: Akromioklaviküler eklem ve eklem stabilitesini sağlayan yapılar gösterilmiştir.

Şekil 2.9: A) Akromioklaviküler eklem 
ve onu klavikulaya bağlayan akromi-
oklaviküler ligamentler izlenmektedir. 
B) Sagittal planda superiora doğru dis-
loke edilmiş akromioklaviküler eklem 
görülmekte. Bir miktar dejenerasyon ve 
inferior kısmında ostefit izlenmektedir.

Şekil 2.10: Kadavra kesitinde korakoakromial ark 
görülmektedir. K; korakoid, B; Biseps uzun başı, A; 
Akromion, RM; Rotator Manşet, KAL; Korakoakro-
mial ligament.

A

B
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Superior glenohumeral ligament 
kompleksi:
Superior glenohumeral ligament ve kora-
kohumeral ligament tarafından oluşturulan 
komplekstir. Superior kompleksi oluşturan 
yapılar; anterior bacağını korakohumeral li-
gament ile superior glenohumeral ligament 
oluşturur. Posterior bacak ise; posterior su-
perior glenohumeral ligament tararından 
oluşturulur. Humerusa tutunmadan önce bu 
anterior ve posterior bacaklar transvers band 
(rotator kablo) aracılığı ile birleşir. Bu sevi-
yede anterior ve posterior bacaklar supras-
pinatus ve infraspinatus kaslarına karışırlar. 
Kapsülle birlikte transvers humeral ligamen-
ti oluştururlar ve bu biseps puleylerinin ça-
tısını oluşturur. Anterior ve posterior bacak-
larının arasındaki boşluk genişlik farklılıkları 
nedeniyle farklı anatomik varyasyonlar da 
superior komplekste izlenmektedir. Superior 
kompleksin, labrum, medial ligament, trans-
vers band (rotator kablo) aracılığıyla inferior 
ligament kompleksiyle de bağlantısı vardır. 
Korakohumeral ligament korakoid bazisin-
den başlar anteriora supraspinatusa ve pos-
teriora subskapularis kasına doğru genişler. 
Böylelikle hem büyük hem de küçük tüber-
küle tutunarak arada biseps için tünel oluş-
turur. Ayrıca sıklıkla supraglenoid tüberküle 
de lifler göndererek korakoglenoid ligamenti 
oluşturur. Superior glenohumeral ligament 
ise supraglenoid tüberkülden başlar ve la-
terale ilerleyerek korakohumeral ligamente 
karışır. Birlikte fovea kapitis humeriye (tü-
berkülum minüs üzerinde) tutunurlar.

Medial glenohumeral ligament: 
Bu bağ, subskapularis kasın başlangıç kirişi-
ne dik açıyla eklem çukurunun üst kenarın-
dan humerusun anatomik kollumuna uzanır.

İnferior glenohumeral ligament:
Bu bağ toplam üç bölümden oluşur, ön ve 
arka lif hüzmeleri ile aralarında uzanan re-
sessus aksilleris bulunur. Tüm üç bölüm ek-
lem çukurunun alt kenarından humerus’un 
boynunun iç yanına uzanırken orta bölüm 
olan resessus aksilleris cerrahi boyun’a kadar 
iner. İnferior glenohumeral ligament ante-
roinferior omuz stabilitesine büyük önemi 

vardır ve özellikle abdüksiyonda “hamak” 
şeklinde açılır. 

Eklem kapsülü:
Subskapularis kası kaldırıldığında önde gle-
nohumeral eklemin kapsülüne ulaşılır (Şekil 
2.11). Kasülün açılması ile birlikte ekleme 
girilmiş olur (Şekil 2.12). Eklem kapsülü kap-
süler ligamentlerin olmadığı yerler dışında 
gevşek ve ince olup glenoid kavitenin ke-
narlarından başlar ve kollum anatomikuma 
tutunur. Tubekculum majus ve tuberkulum 
minus arasında gerilerek içerisinden synovi-
al kılıf ile sarılı biseps brakinin uzun başının 
geçtiği bir tünel oluşturur. Bu tendon eklem 
kapsülü içerisinde kapsüle dayalı olarak uza-
nır ve labrum glenoidale ile tuberkulum sup-
raglenoidaleye tutunur.

Eklem kapsülü, rotator manşet kasları ve li-
gamentler humerus’a yapışma yerine 1 cm 
kala birbirleri ile sıkıca kaynaşırlar. Böylece 
bu kaynaşma rotator manşeti oluşturur. Bü-
tün bu yapı hareket sırasındaki stresin bir 
noktaya odaklanmasını önlemek ve stresi 
tüm rotator manşete dağıtmakla görevlidir. 
Ayrıca artroskopinin yaygınlaşması ile eklem 
kapsülüne katılan ligamentlerin birer kapsü-
ler kalınlaşma değil stabilitede ve yük aktarı-
mında önemli işlevleri olduğu saptanmıştır.

Omuz eklemi hareketleri(3,4)

Tipik bir sferoid eklem olan omuz ekleminin 
birbirine dik üç temel ekseni vardır. Böylece 
bu eklemde toplam altı temel hareket yapılır. 
Genel olarak omuz eklemi hareketleri, verti-
kal hareketler, horizontal hareketler ve rotas-
yon hareketleri olarak sınıflandırılır. Vertikal 
hareketlerle, aşağıya sarkık olan kola nötral 
sıfır konumundan elevasyon yaptırılır. Ho-
rizontal hareketler 900 abdüksiyondaki kolu 
öne ve arkaya getirir. Rotasyon hareketleri 
ise kolun çeşitli konumlarında olanaklıdır. 
Bununla birlikte her bir hareketteki maksi-
mum genişlik her zaman omuz kavşağının 
harekete katılımıyla gerçekleşir.

Anteversiyon ve retroversiyon (fleksiyon ve 
ekstansiyon) horizontal eksende gerçekleşir. 
900 abdüksiyondaki koldaki anteversiyon 
ve retroversiyon da horizontal hareketlerdir. 
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Şekil 2.11: Subskapularisin mediale sıyrılmasının ardından anterior kapsüle ulaşılır. Bu bizim omuz eklemi 
açık cerrahisinde en sık kullandığımız deltopektoral yaklaşımımın kasül açılmasından önceki basamağıdır.

Şekil 2.12: Kapsül açılmasını taki-
ben ekleme ulaşılır. Anteriorda gle-
nohumeral ligamentlerin olmadığı 
yerlerde kapsül incedir. Kapsül ka-
lınlığını kapsüler ligamentler yapar.

Abdüksiyon ve addüksiyon sagittal eksende 
gerçekleşir. 900’nin üzerindeki hareketler sık-
lıkla elevasyon olarak adlandırılır. Bununla 
birlikte, klinikte bütün vertikal hareketler 
için kural olarak elevasyon terimi kullanılır. 

80-900 abdüksiyondan itibaren, tuberkulum 
majusun omuz çatısına basısını engelleyen 
otomatik bir dış rotasyon gerçekleşir. Buna 
karşılık iç rotasyondaki kol abdüksiyona 
getirilmek istenirse sadece 600 kadar bir 
abdüksiyon yapılabilir. İç ve dış rotasyon 
humerus’un longitudinal ekseninde (şaft 
ekseni) gerçekleşir. Bu hareketler sırasında 

dirseğin fleksiyonda olduğu konumda ön-
kol derece göstergesi olarak kullanılır. Kolun 
aşağıya sarkıtıldığı konumda maksimum iç 
rotasyon gövde tarafından engellenir. Üst 
ekstremite, önkol bele dayanacak şekilde 
arkaya getirildiğinde 950lik bir iç rotasyon 
gerçekleşir. 900lik abdüksiyondaki kolda dış 
rotasyonun hareket genişliği artarken maksi-
mum iç rotasyon bir miktar kısıtlanır. 

Böylece omuz eklemi çok yönlü olarak he-
men hemen tüm anatomik planlarda eklemin 
yaklaşık 3600 çevresine hakim olacak hareket 
genişliğine sahip olabilir. Günlük ihtiyaçla-
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karı ve aşağı hareket yaptırılır. Bu skapulanın 
kraniyal taraftan kaudal tarafa doğru vertikal 
yönde translatorik olarak kayma hareketidir.

Omuz kavşağının protraksiyon ve retrak-
siyonu sırasında öne ve arkaya hareketler 
gerçekleşir. Böylece skapulanın dorsomedial 
taraftan ventrolateral tarafa doğru horizontal 
yönde translatorik kayma hareketi sağlanır. 
Kolun addüksiyon ve elevasyonu sırasında; 
angulus inferior’un dış-yana rotasyon ha-
reketi oluşur. Skapulanın, ortasından geçen 
dorsoventral eksendeki rotasyon ile 600lik 
dönme hareketi için angulus inferior dışyana 
doğru yaklaşık olarak 10 cm’lik bir mesafede 
yer değiştirir. Angulus superior ise; medial-
kaudal yönde yaklaşık 2 cm’lik hareket yapar. 

Fonksiyonel eklemler.
Subakromial eklem 
Omuz çatısı (forniks humeri) ile supraspina-
tus, infraspinatus ve teres minörden oluşan 
kas manşeti ile bursa subakromialis ve bursa 
subdeltoidea yatağından oluşur. Her iki bur-
sada subakromiyal eklem boşluğunda yer 
alırlar. Abdüksiyon ve üst ekstremite elevas-
yonu sırasında humerus başı ile rotator man-
şet kaslarının insersiyo kirişlerinin özellikle 
de supraspinatus ve infraspinatus kasın üst 
parçasının sürtünmesiz kaymasını sağlarlar.

Subakromial bölge
Korakoakromial ark ve rotator manşet ara-
sındadır. Subakromial bursa bu bölgededir 
ve akromionun 1/3 ön tarafında bulunur. Bu 
bölge özellikle subakromial enjeksiyon sıra-
sında ve artroskopik portallerin lokalizasyo-
nu sırasında önemlidir.

Skapulotorakal eklem
Subskapular kas ve serratus anterior kasın 
arasında yer alan gevşek bağ dokusu yata-
ğından oluşur. 

Gerçek ve fonksiyonel eklemlerin dışında, 
üst ekstremitenin serbest hareketliliğinde 
klavikula ile birinci kosta arasındaki kostok-
laviküler ligament ve yine klavikula ile ko-
rakoid çıkıntı arasındaki korakoklaviküler li-
gament rol oynar. Bütün yapılar hep birlikte 
işlevsel bir birim oluştururlar. Bütün eklem-

rımız ve işlerimiz için omuz eklemi normal 
hareket genişliği çok önemlidir. 

Normal bir omuz eklem kompleksi ortalama 
hareket açıları üst sınırları; 

• Abdüksiyon 1600

• Addüksiyon 500

• Fleksiyon 1800

• Ekstansiyon 600

• İç rotasyon nötralde 450 abdüksiyonda 900

• Dış rotasyon nötralde ve abdüksiyonda 
900 civarındadır. 

Dominant tarafta hareket açıları daha fazla 
ölçülebilmektedir. Temel ihtiyaçlarımızı kar-
şılarken saç tarama hareketi için en az 1500 
fleksiyon, tıraş olabilmek, diş fırçalamak, 
kaşık kullanabilmek için en az 500 fleksiyon 
kıyafetlerimiz giyebilmek için nötralde ve 
abdüksiyonda tama yakın iç rotasyona ihti-
yacı vardır. 

Humeroskapular ritm
Abdüksiyon sırasında kol ve skapula 2’ye 1 
oranında hareket ederler; yani 900lik abdük-
siyonun 600si omuz ekleminde, 300si de eş 
zamanlı olarak omuz kavşağında gerçekleşir. 
Bu “humeroskapular ritm” ancak skapula ab-
düksiyon hareketine eşlik ettiğinde devreye 
girer. Omuz hastalıklarında bu ritm bozulur; 
aynı zamanda sıklıkla skapulanın dönme ha-
reketi belirgin olarak erken başlar. Bu durum 
özellikle serbest ekstremitenin tam katılaşmış 
omuz eklemindeki (örn. omuz eklemi artro-
zu sonrası durum) hareketlerinde etkindir. 
Ayrıca kol sadece omuz kavşağındaki hare-
ketlerle yaklaşık 40-600 daha abdüksiyona ge-
tirilebilir ve normal anteversiyon ve retrover-
siyonun üçte biri kadar hareket yapılabilir.(3,4)

Skapula hareketleri
Skapula, mekanik bağlantısını sağlayan ster-
noklaviküler eklem ve akromioklaviküler 
eklem aracılığıyla klavikulanın bütün hare-
ketlerine eşlik eder. Ayrıca skapulotorakal 
eklem aracılığıyla da göğüs kafesi üzerinde 
kayar. Hareketleri ve stabilizasyonu kaslar 
tarafından sağlanır. Skapulada omuz kavşa-
ğının elevasyon ve depresyonu sırasında yu-
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lerdeki serbest hareketlilik tam hareket ge-
nişliği sağlarlar. Bu geniş hareketlilik stabilite 
ile sağlanır. Bununla birlikte omuzda gerekli 
stabiliteyi sağlamak için iyi gelişmiş ve güçlü 
bir kas örtüsüne gereksinim vardır. Memeli-
lerin gelişiminde yumuşak dokuların önemi 
destek işlevinden hareket işlevine dönüşüme 
paralel olarak artış gösterir. Bundan dolayı 
omuz hastalıklarının büyük bir çoğunluğu 
yumuşak dokulardan kaynaklanır.

Rotator intervali(3,5)

Rotator intervali, subskapularis kasın üst 
kenarı ve supraspinatus kasın ön kenarı ara-
sındaki kapsül alanı veya aralığıdır. Özellikle 
glenohumeral ligament ve korakohumeral 
ligament bu bölgede kapsülü kuvvetlendirir. 
Her iki bağ rotator intervalinde birleşerek 
biseps pulleyini (biseps tendon pulley) oluş-
turur. Pulley, uzun biseps tendonunu sararak 
ventral medial dislokasyonunu önler. Pul-
leyin tabanını superior glenohumeral liga-
ment, tavanını ise korakohumeral ligament 
oluşturur. Ayrıca rotator intervalinde subska-
pular ve supraspinatus kasın ilgili insersiyon 
kirişlerinin lifleri de birbirleriyle kaynaşmış 
durumdadır.

Omuz bölgesi bir eklemler kompleksidir. Bu 
hareket genişliğini beş eklemin harmonik ha-

Şekil 2.13: A) Topografik anterior omuz anatomisi. 1 stenoklaviküler eklem, 2 klavikula, 3 korakoid çıkıntı, 4 
akromioklaviküler eklem, 5 akromion; B) Topografik superior omuz anatomisi. 1 klavikula, 2 spinaskapula, 
3 akromion, 4 korakoid. C) Topografik superior omuz anatomisi. 1 klavikula, 2 spinaskapula, 3 akromion, 4 
korakoid.

A B C

reketleriyle sağlayabilmektedir. Omuz böl-
gesi şikâyetlerinde, tetkik ve tedavi planlar-
ken bu eklem kompleksini bir bütün olarak 
değerlendirmek başarılı sonuçlar için şarttır. 
Omuz bölgesi kas iskelet sistemi anatomisi 
nispeten daha karmaşıktır. Bu bölge anato-
misine hakimiyet ve cerrahi uygulamalarda 
öğrenme-yapabilirlik eğrisi uzun zaman al-
maktadır. Klinik uygulamalarımızda anato-
miye eksiksiz hakimiyet anatomik varyasyon 
ve patolojik anatomi ayırımını net yapmamı-
zı ve cerrahi planlama başarımızı kolaylaştı-
racaktır. Omuz bölgesi anatomisinin yüzeyel 
ve derin olarak değerlendirilmesi klinik uy-
gulama algoritmasında kolaylık sağlamakta-
dır.

Omuz yüzeyel anatomisi(6,7,8,9)

Yüzeyel anatomi inspeksiyon ve palpasyon 
ile değerlendirilir. Topografik yüzeyel anato-
mi olarak referans noktalarımızı belirlemek 
klinik uygulamalarımızı kolaylaştıracaktır. 
Omuzun topografik anatomisi fizik muayene 
ve portal yeri seçiminde çok önemlidir. Pal-
pasyon ile omuza hakimiyet hem tanı hem de 
cerrahi işlemlerin planlaması için altın kural-
dır. Yüzeysel anatomi topografik olarak; an-
terior, posterior ve superior görünüm olarak 
değerlendirilecektir (Şekil 2.13).
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a. Anterior bölgede;

Kemik yapı olarak sternum, sternok-
laviküler eklem, klavikula, subklavian 
fossa, korakoid çıkıntı, akromiyoklavi-
küler eklem ve akromion net olarak pal-
pe edilebilir.

b. Posterior bölgede; kemik yapı olarak; spina 
skapula, skapula superomedial köşesi, 
skapula medial kenarı, skapula infero-
medial köşesi, akromion palpe edilebi-
lir.

c. Superior bölgede; medialden laterale klavi-
kula, spina skapula, akromion ve kora-
koid çıkıntı kemik yapı olarak ele gelen 
oluşumlardır. 

Anterior bölgede yer alan yüzeyel yu-
muşak yapılar (Dış tabaka):
Deltoid ve pektoralis majör kasıdır. Ayrıca; 
yine burada deltopektoral lenf düğümleri 
(infraklaviküler lenf düğümleri) yer alır.

Superior bölgede; kas yapı olarak trapezius, 
deltoid ve derinde supraspinatus kasları pal-
pe edilebilir.

Derin anatomi 
Cilt, cilt altı yağ doku ve fasyadan sonraki 
derin anatomik tabaka anterior ve posterior-
da iç içe geçmiş şekildedir. Omuz artrosko-
pik girişimleri için anatomiye hakimiyet çok 
önemlidir. Örneğin supraspinatus, subska-
pularis ve latissimus dorsi kaslarının origo 
ve insersiyoları ve aksilleris ile sirkumfleks 
damarların seyirleri anterior ve posteriorda 
birbirleri ile ilişkilidir.

Şekil 2.14: Deltoid Kası ve bölümlerinin superior ve lateralden görünümü

Derin anatomi; dış tabaka, orta tabaka ve iç 
tabaka olmak üzere üç kısımda değerlendi-
rilebilir.

Dış tabaka
Deltoid kas
Omuzun derin anatomisinin en dış taba-
kasında deltoid kas yer alır ve omuzun en 
güçlü ve en önemli kasıdır. Ön, orta ve arka 
olmak üzere üç kısımdan oluşur. Ön kısmı; 
klavikulanın distal 1/3 anterior ve superio-
rundan ve akromionun anteriorundan orta 
kısmı; akromionun lateralinden, arka kıs-
mı ise spina skapuladan başlar (Şekil 2.14). 
Üç parça distale doğru ilerleyerek kalın bir 
tendinöz kısım şeklinde birleşerek humerus 
lateralinde tuberositaz deltoideumda son-
lanır. Deltoid kasının siniri aksiller sinirdir. 
Ana besleyen arteri ise posterior humeral sir-
kümfleks arterdir. Deltoid kası omuzun ana 
abduktör ve elevatör kasıdır. Aynı zamanda 
anterior instabilite önlenmesinde veya ante-
rior instabilite gelişmiş kişilerde dinamik sta-
bilizatör olarak görev yapar. Yapılan dinamik 
EMG çalışmalarında; elevasyon sırasında ön 
ve orta kısmı sürekli aktif iken arka kısmı ha-
reketin son derecelerinde aktif hale gelir. 

Siniri: Aksiller sinir

Arteri ise; a. circumflexa humeri posterior’ 
dur

İşlevi: Üç parçası birlikte çalıştığında kola 
abdüksiyon hareketi yapar 

Omuzun ana elevatör kasıdır. Aynı zamanda 
anterior instabilite gelişmiş kişilerde anterior 
stabilizör olarak işlev yapar. 
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Şekil 2.15: A) Aksiller sinirin brakial pleksus distalinde seyri; B) kuad-
rangüler aralıkta aksiller sinirin seyri. C) aksiller sinirin akromion late-
ralinden uzaklığı.

A B

C

Aksiller sinir
Deltoid ve teres minör kasının innervasyonu-
nu sağlar. C5 ve C6 köklerinden orijin alan 
brakial pleksusun posterior fasikulusunun 
dalıdır. Humerus başının hemen inferomedi-
alinden geçerek posteriora yönelir ve quad-
ranguler boşluktan geçip humerus boynunun 
lateralinden anteriora dolanarak deltoid kası 
içerisine girerek dallanır (Şekil 2.15). Aksiller 
sinir posteriordan laterale seyri sırasında ak-
romion lateralinin yaklaşık 5 cm distalinden 
geçer. Bu bölgeye yapılacak cerrahi girişimler 
için bu seyir oldukça önemlidir. Quadrangü-
ler boşluk; teres majör, teres minör, triseps 
uzun başı ve humerus cismi tarafından oluş-
turulur, içinden aksiller sinirle birlikte poste-
rior humeral sirkümfleks arter geçer.

Aksiller sinir; arka, ön ve eklem dalları ola-
rak ayrılır.

Arka dalı (ramus posterior): Somatomotor 
ve sensitif dallar içerir. Somatomotor dalları 
deltoid kasının arka bölümünü ve teres mi-
nör kasını innerve eder. Sensitif lifleri kuta-
neus brakhii lateralis superior dal olarak del-

toid kasın arka kenarında yüzeyelleşerek bu 
bölgeyi örten deride sonlanır.

Ön dalı (ramus anterior): Sirkumfleks hume-
ri posterior arter ile birlikte kollum şirurgi-
kum humeriyi dıştan dolanarak deltoid kasın 
ön bölümüne somatomotor dallar verir. Del-
toid kasın ön bölümünü örten deriye de sen-
sitif dallar verir. Ekleme giden dalları aksiller 
sinirin başlangıcından çıkarak omuz eklem 
kapsülünün alt ön kısmında dağılır. 

Pektoralis majör kası
Göğüs duvarının en büyük kasıdır. Klavikü-
ler, sternokostal ve abdominal olmak üzere 
üç başlı kastır. Klaviküler parça, klavikulanın 
iç yarısından, sternokostal parça sternumun 
ön yüzü ve sternuma tutunan kıkırdak ka-
burgalardan başlar. Abdominal parçası ise 
karın kasları aponörozundan başlar. 

Klaviküler parça dışa ve aşağıya, sternokos-
tal parça yatay olarak dışa, abdominal parça 
ise yukarı ve dışa doğru uzanarak krista tü-
berküli majörisin lateraline yapışarak sonla-
nır (Şekil 2.16). 
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Şekil 2.17: A) Pektoralis minör ve komşulukları, B) Muskulokutan sinirin seyri ve subskapularisin görünümü.

Şekil 2.16: A) Deltopektoral oluk içeriği ve komşuları, B) Orta tabaka görünümü.

A

A

B

B
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Siniri: Üst kısmının lateral pektoral, orta ve 
alt kısmın siniri ise medial pektoral sinirdir. 
Kola addüksiyon ve iç rotasyon yaptırır. Bisi-
pital oluk ile komşuluğundan dolayı cerrahi 
yaklaşımda önemlidir.

Pektoralis majör kas bisipital oluk ile komşu-
luğundan dolayı cerrahi yaklaşımda önemli-
dir. 

Deltopektoral üçgen
Klavikula, deltoid kası ve pektoralis majör 
kasın klaviküler parçası arasında deltopek-
toral üçgen (Mohremheim çukuru) yer alır. 
Üçgende sephalik ven klavipektoral fasyayı 
delerek aksiller vene dökülür (Şekil 2.16).

Torakoakromial arter bu üçgende klavipek-
toral fasyayı delerek yüzeyelleşir ve burada 
dallar verir. Ayrıca, yine burada deltopekto-
ral lenf düğümleri (infraklaviküler lenf dü-
ğümleri) yer alır. Deltopektoral oluk geçil-
dikten sonra karşımıza klavipektoral fasya, 
konjoint tendon çıkar.

Derin anatomi
Orta tabakada, korakoid çıkıntı, konjoint ten-
don, pektoralis minör kası yer alır.

Korakoid çıkıntı; skapula’nın ön çıkıntısıdır. 
Önemli kas ve ligamentlere tutunma yeri 
sağlar. Korakoid çıkıntının yaklaşık 3,5 cm 
distalinden aksiller sinir, 8 cm distalinden ise 
muskulokutan sinir geçer (Şekil 2.17).

Korakoid çıkıntıya tutunan yapılar;

1. Korakobrakiayal kas,
2. Biseps braki kasın kısa başı,

Şekil 2.18: Rotator manşet kasları

3. Pektoralis minör kası,
4. Korakoakromial ligament,
5. Korakohumeral ligament,
6. Korakoklaviküler ligamenttir.

Konjoint tendon
Konjoint tendonu oluşturan yapılar;

Korakobrakial ve biseps braki kaslarıdır.

Pektoralis minör kas
Pektoralis majör kasının altında yer alır. 
Üçüncü, dördüncü ve beşinci kaburgaların 
dış yüzünden başlayıp korakoid çıkıntıya 
tutunur.

İşlevi: Omuzu öne ve aşağıya çekerek stabi-
lize eder. 

Siniri: Pektoralis minör 

Korakoid çıkıntısının yaklaşık 8 cm distalin-
den muskulokutan sinir korakobrakial kasını 
delerek geçer. 

Konjoint tendon kaldırıldığında subskapula-
ris kasına ulaşılır. 

Burası derin tabakadır ve rotator manşeti 
oluşturan kaslar burada yer alır.

İç tabaka
Rotator manşet kasları yer alır (Şekil 2.18). 
Bunlar; supraspinatus, infraspinatus, teres 
minör ve subskapular kastır. Bu kaslar kısa 
kaslar olup eklemi proksimalden örterler. 
Kasların baş harflerinden dolayı SİTS kasları 
olarak da isimlendirilirler.
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Şekil 2.19: Subskapularis kası ve komşulukları.

Rotasyon ve stabilizasyon olmak üzere iki 
ana fonksiyonları vardır.

Rotator manşet, bu dört kasın tuberkulum 
minör ve tuberkulum majöre yapışmaları 
esnasında birbirlerine yakın olmaları sonucu 
oluşur.

Supraspinatus ve infraspinatus kasları yal-
nızca rotator manşet aracılığı ile humerusa 
tutunurken subskapular ve teres minör kas-
ları humerusa kas lifleri ile tutunur.

Subskapular kas (Şekil 2.19);
Rotator cuff’ın önde olan tek kasıdır. Rotator 
manşet kasları arasında en büyük ve en güç-
lü olanıdır. Subskapularis fossaya yerleşmiş, 
geniş üçgen biçiminde bir kastır. 

Subskapular fossanın iç 2/3’ünden ve skapu-
lanın dış kenarından başlar. Dış yana uzanan 
kas lifleri tuberkulum minuse virgül şeklin-
de tutunur. Tutunma (ayak izi) uzunluğu 40 
mm, genişliği ise 20 mm’dir.

Üst 2/3 kısmı tendinöz bantlardan oluşur ve 
bu bandlar laterale ilerledikçe yapışma yeri-
ne doğru birleşerek tek kalın yassı bir tendon 
oluşturarak tutunur. Alt 1/3 kısmı ise doğru-
dan kas halinde humerusa yapışır. 

Superiora doğru tendinöz kısmı genişleye-
rek intertuberkular sulkusu geçerek rotator 
manşet yapısına katılır. Tendinöz bantlar kas 
fibrilleri ile olan temas alanını artırarak kont-
raksiyon sırasında daha fazla kuvveti yoğun-
laştırırlar.

Sinir; Subskapularis sinirdir.

İşlevi; kas kasıldığında kolu içe döndürür. 
Ayrıca; humerusu kavitas glenoidalise doğru 
çekerek omuz eklemini tespit eder. Anterior 
stabiliteye destek olur.

Kolun; abdüksiyon, addüksiyon, fleksiyon 
ve ektensiyon hareketlerine yardımcı olur.

Supraspinatus kas (Şekil 2.20)
Supraspinatus kas, supraspinata fossanın 
2/3 iç kısmından ve kası örten fasyadan baş-
layarak kas dışa ve aşağıya yönlenerek tuber-
kulum majusa tutunur. Uzunluğu ortalama 
14.5 cm’dir. 

Yapışma yerine doğru genişleyerek subska-
pularis kasa ve infraspinatus kasına karışa-
rak rotator manşeti oluşturur. Zayıf aksesuar 
bir parçası da tuberculum minusa tutunur. 
Bu nedenle subskapularis kas ve supraspi-
natus kas arasını yalnızca korakohumerale 
ligament değil aksesuar supraspinatus par-
çası da doldurur. Supraspinatus kas hume-
rus başını üstten sabitleyerek akromionun alt 
yüzüne yaslanmasını önler.

Supraspinatus bipennat bir kastır, anterior ve 
posterior bölümleri vardır. 

Anterior kısmı büyük olan kısmıdır ve fossa-
nın hemen hemen tamamını doldurur. Ante-
rior kısım asıl kontraksiyonu yaptırır. İntra-
muskuler tendinöz kısmı da vardır. 

Posterior kısmı küçüktür ve unipennat bir 
kastır. İntramuskular tendinöz kısmı yoktur. 
Posterior tendon tuberkulum majusun arka 
tarafına tüm tendonun %60’ı olarak geniş bir 
şekilde tutunur. Ancak, posterior kısmı daha 
zayıftır, daha güçlü olan anterior kısım ise 
daha dar bir şekilde tutunur. Supraspinatus 
kasın “esas tendonu” tuberkulum majusun 
yaklaşık 2 cm medialine kadar uzanır. Longi-
tudinal kollagen fibrillerden oluşur ve iç içe 
geçme yoktur. 

“Fibrokartilaj tutunma” ise asıl tendondan 
tuberkulum majusa uzanan kısmıdır. Poste-
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A B C

Şekil 2.20: A) Supraspinatus kası, B,C) Supraspinatus kası ve korakohumeral ligament ilişkisi Kadavra ve 
MRG’de izlenmektedir.

rior güçsüz kısım geniş (31.1 mm2) tutunur, 
güçlü anterior kısım ise dar (26.4 mm2) tu-
tunur. Bu tutunma nedeniyle anterior kıs-
mın gerilimi 2.8 kat daha fazladır. Bu rotator 
manşet yırtıklarının sıklıkla anteriorda olma 
nedenlerinden biri olabilir. Supraspinatus 
kası, infraspinatus ve subskapularis kasları 
tarafından bir fonksiyonel ünite gibi destek-
lenerek mekanik olarak güçlendirilmektedir. 
Supraspinatus insersiyon ayak-izi bisipital 
sulkustan çıplak bölgeye kadar uzanır. Poste-
riora doğru infraspinatus lifleri ile karışsa da 
supraspinatus kası infraspinatus kasına göre 
eklem kıkırdağına daha yakın tutunur. Ayak 
izi 23 mm uzunluğunda ve 16 mm genişli-
ğindedir. Bu geniş tutunma tamir sırasında 
geniş tendon-kemik teması sağlamaya yöne-
lik çift sıra tamir tekniği fikrinin gelişmesine 
neden olmuştur.

Siniri: Supraskapular sinir

İşlevi: Artikulasyo humeride stabilizasyon 
sağlar ve kola abdüksiyon yaptırır. Kolun 
abdüksiyonunu başlatan (15-200 abdüksiyon) 
kastır. Kırk yaş ve üzeri kişilerde supraspi-
natus tendon dejenerasyonu ayrıca genelde 
rüptürü, kalsiyum birikimi ve enflamasyonu 
sık görülür (supraspinatus sendromu). 

Infraspinatus kası (Şekil 2.21)
Skapula’da fossa infraspinatanın 2/3 iç kıs-
mından ve infraspinata fasyadan başlayan 
kas dış yana ve yukarıya doğru uzanır. Kas 
lifleri spina skapulanın konkav dış kenarın-
dan geçerek omuz eklem kapsülünde kirişle-
şir. Beslenmesini sirkumfleks skapuler arter 
sağlar. Supraspinatus ve infraspinatus ten-
donları birleşik 5 tabakadan oluşur;

Şekil 2.21: İnfraspinatus ve teres minör kasları.
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Tabaka 1; korakohumeral ligament lifleri 
Tabaka 2; kasa paralel tendon fibrilleri 
Tabaka 3; uniformluğu kaybolmuş fibriller, 
Tabaka 4; gevşek bağ dokusu, 
Tabaka 5; eklem kapsülü.

Infraspinatus kas tuberkulum majusun orta 
kısmına tutunur. İnsersiyosunun (ayak izi) 
izi uzunluğu 29 mm ve genişliği 19 mm’dir.

Siniri: Supraskapular sinir 

İşlevi: Artikulasyo humeride stabilizasyon 
sağlar ve kola dış rotasyon yaptırır. 

Teres minör kas
İnfraspinatus ile teres majör kasları arasında 
yer alan teres minör ince silindirik bir kastır. 
Skapula’nın lateral kenarına (aksiler kenarı) 
tutunarak başlayan kas dış yana ve yukarıya 
doğru uzanır. Kas artikulasyo humeri yakı-
nında kirişleşir. 

Alt lifleri direkt olarak tuberkulum majusun 
(kemiğe) alt kısmına tutunurken üst lifleri ro-
tator manşete karışır (Şekil 2.21).

Siniri: Aksiller sinir

İşlevi: Artikulasyo humeri’de stabilizasyon 
sağlar ve kola dış rotasyon yaptırır. 

Rotator manşet, rotator kablo, rotator Kre-
sent ve klinik önemi (Şekil 2.22 ve 2.23).
Rotator manşet dört kasın tendonunun tu-
berkulum minör ve tuberkulum majöre ya-
pışma yerlerine yakın birleşmeleriyle oluşur. 
Rotator manşet kaslarının glenohumeral ek-
lem hareketlerine katkısı yanında esas görev-
leri omuz eklemine stabilite sağlamaktır. Bu 
stabiliteyi koronal ve transvers planda birlik-
te kasılarak konkavite kompresyonu yaparak 
dinamik stabilite ile sağlarlar. Koronal planda 
ise deltoid ve supraspinatus kasları abdüksi-
yon sağlarken aynı zamanda kompresyon 
yaparak dinamik stabiliteyi sağlamaktadır-
lar. Transvers planda da supraspinatus yırtık 
olsa bile rotator kablo ile bağlı olan subs-
kapularis ve infraspinatus kasları birlikte 
çalışarak stabiliteyi sağlarlar. Biyomekanik 
olarak subskapularis kasının ürettiği kuvve-
ti, diğer üç rotator manşet kası birlikte ürete-

bilir (subskapularis %53, supraspinatus %14, 
infraspinatus %22 ve teres minör %10). Kas 
liflerinin fusiform (paralel seyirli) veya pen-
nat (oblik seyirli) olmaları kasın kuvvetinde 
önemlidir. Pennat kaslarda kas içi tendon 
vardır. Pennat kaslar fusiformlara göre çok 
daha güçlüdür. Supraspinatus, infraspinatus 
ve teres minör kasları pennat kaslardır ve 
kas içi tek tendonları vardır. Subskapularis 
ise multipennat bir kastır ve 4-6 adet kas içi 
tendona sahiptir. Ekstramural tendonlarının 
ayrımı anatomik olarak zordur. Tuberkulum 
majus üzerinde üst, orta ve alt olmak üç faset 
vardır. Supraspinatus kas üst ve bir miktar 
orta fasete tutunurken infraspinatus ve teres 
minör kasları alt fasete tutunurlar. 

Nakajima ve ark. (1994); supraspinatus kas 
tendonunda dört farklı alt ünite tespit etmiş-
tir. Rotator manşette en sık yırtılma bölgesi 
supraspinatus kas insersiyosunun yaklaşık 1 
cm proksimalinde yer alan “kritik zon” dur. 
Tendonun bursal ve artiküler yüzleri farklı 
biyomekanik özelliklere sahiptir. “Esas ten-
don” tuberkulum majusun yaklaşık 2 cm 
medialine kadar uzanır ve longitudinal kol-
lajen fibrillerinden oluşur ve iç içe geçme 
yoktur. “Fibrokartilaj tutunma” esas tendon-
dan tuberkulum majusa uzanan kısmıdır. 
Kompleks kollajen liflerden oluşur. “Rotator 
kablo” korakohumeral ligamentten başlar ve 
posteriora infraspinatus kasına doğru uza-
nır. Esas tendonun hem yüzeyelinden hem 
de derininden geçen tek yönlü kollajen fib-
rillerden oluşur. Supraspinatus kası da bağlı 
olduğu bu kablo ile gücünü dağıtır. Bu kablo 
sistemi bir asma köprü modeline benzetilebi-
lir. “Kapsül” ince kollajen tabakadan oluşur. 
Tuberkulum majusa değişen oranda tutunur. 
“Rotator kresent” supraspinatus ve infraspi-
natus kaslarının insersiyosunu içerir. Artros-
kopik incelemelerde, krescent’in kenarlarını, 
supraspinatus kasın tendonunun aksisine 
dik açıyla uzanan kalın lif desteleri oluştur-
maktadır ve humerus’a tutunmak üzere öne 
ve arkaya kavis yapar.

Rotator kablo; 4.72 mm ve rotator kresent; 
3.11 mm kalınlığındadır. Bu kalınlık farkının 
stres dağılımında rol oynadığı ve ince olan 
rotator kresenti koruduğu düşünülmektedir. 
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Şekil 2.22: Superiordan rotator manşet görünümü.

Şekil 2.23: A) Rotator kabloyu oluşturan korakohumeral ligamentin bursal yüzden görünümü ve B) Rotator 
kablo ve kresentin artroskopik görüntüsü.

A B

Gençlerde kresent kalındır ve rotator kab-
lonun stres azaltmasına gereksinim yoktur. 
Yaş ilerledikçe rotator kablonun fonksiyonu 
artmakta ve kalınlaşmaktadır. Kablo-kresent 
kompleksi yük altında iki şekilde incelenebi-
lir. 

1. Rotator kresent dominant ise; kablo stres 
koruması yapmaz. 

2. Rotator kablo dominant ise kablo stres 
koruması yapar. Rotator kablonun bu 
önemi dolayısıyla kabloyu ilgilendiren 
rotator manşet yırtıklarının rotator kre-
senti ilgilendirenlere göre daha fazla 
biyomekanik sorun yaşatabileceği düşü-
nülmektedir.

Skapular çentik
Skapulanın üst kenarı üzerinde insisura ska-
pula denilen bir çentik bulunur. Bu çentik 
transversum skapula superior ligament ile 
kapatılarak supraskapular sinirin geçtiği bir 
delik haline dönüştürülür (Şekil 2.24). Bazen 
bu çentik yapısının kemikle çevrili bir delik 
oluşumuna da rastlanabilir. Korakoid çıkıntı 
skapular çentiğin dışında ve kollum skapu-
lanın üst kısmında yer alır. Bu çentik kavitas 
glenoidalisin 2.5 cm uzağında yer alır.

Supraskapular sinir supraspinatus ve infras-
pinatus kaslarını innerve eder.

Biseps braki kası:
İki başlı bir (iki başta skapula’dan başlar), fu-
siform bir kastır (Şekil 2.25).(1,2,10)
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Şekil 2.25: Biseps braki kası ve komşuluklarının görünümü.

Şekil 2.24: Supraskapular çentik ve içerisinden geçen yapıların görünümü.

Kaput breve: Korakoid çıkıntıdan başlar.

Kaput longum: Biseps brakinin uzun başı 
tuberkulum supraglenoidaleden ve superi-
or glenoid labrumdan başlar. İntraartiküler 
ancak ekstrasinovialdir. Superior glenoid 
labrumun ve supraglenoid tuberkülden çe-
şitli varyasyonlar göstererek başlar. Bu ya-
pılanma ile humerus başının superiora yer 
değiştirmesini engellediği düşünülmektedir. 
Biseps uzun başı eklemi bisipital oluktan 
geçerek terk eder. Oluk girişindeki anteri-
or stabilitesini korakohumeral ve superior 
glenohumeral ligamentlerin oluşturdukları 
pulley sistemi sağlar. Anterior pulleyin zarar 

görmesi biseps uzun başında anterior insta-
biliteye neden olur. Biseps uzun başı anterior 
ve posterior labruma farklı oranlarda tutun-
maktadır. Vangness ve arkadaşlarının yaptığı 
çalışmada (1994) %22 sadece posterior lab-
ruma, %33 ise anterior ve posterior labruma 
farklı oranlarda tutunduğu gösterilmiştir. Bu 
özellikle SLAP 2 ve Bankart tamiri sırasında 
önem kazanmaktadır. SLAP lezyonları sa-
dece biseps uzun başını değil glenohumeral 
ligamentleri de etkilemektedir ve SLAP lez-
yonlarıyla birlikte görülen instabiliteyi de 
açıklamaktadır. Tuoheti ve ark.’larının (2005) 
yaptıkları çalışmada; 101 kadavra diseksi-
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yonunda %27.7 hastada biseps tendonunun 
sadece posterior labruma tutunduğu ve infe-
rior glenohumeral ligamentin labrumun saat 
4 seviyesinin altında olduğunu tespit etmiş-
lerdir. Çalışmada kadavraların %55.4’ünde 
posterior dominant ve %16.8’inde anterior ve 
posterior eşit dağılım olduğunu saptamışlar-
dır. Bu omuzlarda saat 4’ün üzerinde labral 
tutunma görülmüştür. Biseps fibrilleriyle in-
ferior glenohumeral ligamentin fibrillerinin 
temasta olduğu gösterilmiş. Bu yapılanma 
özellikle SLAP 2 ve Bankart tamiri sırasında 
önem kazanmaktadır. SLAP lezyonları sa-
dece biseps uzun başını değil glenohumeral 
ligamentleri de etkilemektedir ve SLAP lez-
yonlarıyla birlikte görülen instabiliteyi de 
açıklamaktadır. Ortopedik cerrahi uygula-
malarda artroskopik girişimler, fonksiyonel 
anatomik tanımlamalara ileride daha fazla 
katkı sağlayacaktır. 

İnsersiyo: İki baş bir gövdede birleşir. Gövde 
bir tendonla tuberositas radide sonlanır. Ten-
donun medial kenarından çıkan aponörotik 
uzantılar (aponeurosis bicipitalis, lacertus 
fibrosis) fasya antebrakiye tutunur. 

Siniri: Musculokutaneus 

İşlevi: Üç eklemde hareket yaptırır. Omuz 
ekleminde kola ve dirsek ekleminde önkola 
fleksiyon ayrıca proksimalis radioulnar ek-
lemde önkola supinasyon (önkolun en güçlü 
supinatoru) yaptırır. 

Korakobrakialis kası:
Prosessus korakoideustan başlar. Muskulo-
kuten sinir tarafından delinir. Humerusun 
orta bölümünün iç yüzünde sonlanır.

İşlevi: Kola fleksiyon ve addüksiyon yaptırır.

Siniri: Muskulokuten sinir.
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Giriş
Bu bölümde omuz eklemini oluşturan kemik 
ve yumuşak dokularda karşımıza çıkan ana-
tomik varyasyonlardan bahsedilecektir. Var-
yasyonlar kemik ve yumuşak dokular olmak 
üzere iki kısımda incelenecektir.

Kemik doku
1. Klavikula

Klavikula, akromion ve sternum arasında 
uzanan S şekilli kısa tübüler kemiktir. Göv-
deyi üst ekstremiteye bağlar, altından geçip 
üst ekstremiteye giden nörovasküler yapıları 
korur ve üst ekstremiteye uygulanan yükü 
aksiyel iskelete aktarır.

Klavikula, kıvrımı artmış veya düzleşmiş 
olarak birçok farklı şekillerde görülebilir. %6-
10 oranında klavikula cisminde canalis nervi 
supraclavicularis olarak adlandırılan ve me-
dial supraklaviküler sinirin bir dalının içe-
risinden geçtiği bir kanal içerir.(1) Bu kanalın 
varlığı klavikula kırık cerrahisine yaklaşım 
sırasında sinir hasarına meydan vermeme-
miz için bilinmesi gereklidir.

Konjenital bir sorun olmakla birlikte çocuk-
larda klavikula bütünlüğünün bozulması 
bize kırığın yanında çok nadir rastlanan kla-
vikula psödoartrozunu da düşündürmelidir 
(Şekil 3.1). Oldukça nadir görüldüğünden te-
davisi konusunda bir fikir birliği olmamakla 
birlikte fonksiyonel bir sorun yaratmadığı 
durumlarda takip edilmesi yeterli olarak gö-
rülmektedir.

2. Skapula
Skapula merkezi ince kenarları kalın üçgen 
şeklinde bir kemiktir. Glenohumeral eklem 
aracılığıyla humerusla ve akromioklavikü-
ler eklem aracılığıyla klavikulayla eklem 
yapar. Böylece üst ekstremiteyi gövdeye 
bağlar. 

Skapula arkasındaki fossa spina skapula 
aracılığıyla ikiye ayrılır. Üstte kalan fossada 
supraspinatus altta kalan fossada ise infras-
pinatus için tutunma bölgesi bulunur. Bun-
lar dışında skapula üzerinde birçok kas için 
tutunma bölgesi bulunur. Skapulanın klinik 
açıdan önemli olan dört parçası vardır. Bun-
lar skapulanın üst kenarı, glenoid, akromi-
on ve korakoid çıkıntıdır.

2.1- Skapula üst kenarı

Skapula üst kenarında, korakoid çıkıntı-
nın tabanının hemen medialinde incisura 
skapularis olarak adlandırılan bir çentik 
bulunur. Bu çentiğin değişik boyutlarda 
ve derinlikte olmak üzere beş tipi tanım-
lanmıştır. Tip 1, %43.7 oranında en sık gö-
rülen “u şekilli” tiptir.(2) Çentik üzerinde 
superior transverse skapular ligament bu-
lunur ve skapular çentiği oluşturur. Sup-
raskapular sinir buradan geçer. Superior 
transvers skapular ligamentin %10 ora-
nında kemikleştiği izlenmiştir.(3) Bu du-
rumda supraskapular sinir tuzaklanabilir 
ve motor innervasyonunu sağladığı sup-
raspinatus ve infraspinatus kaslarında pa-
ralizi oluşabilir. Superior transvers skapu-
lar ligament %5.7 oranında iki parçadan 
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oluşur.(4) Bu durumda ligamentin üstteki 
kısmı sertken altındaki kısmı yumuşaktır 
ve supraskapular sinir ile transvers ska-
pular ven bu iki parça ligament arasından 
geçer. 

2.2- Akromion

Akromion birden fazla sekonder ossifikas-
yon merkezinin füzyonu sonucunda olu-
şur ve ortalama 25 yaşında tamamlanır. 
Bigliani ve ark. akromionu eğimine göre 3 
tipi tanımlamıştır;(5)

Tip 1: Alt yüzeyi düz, inklinasyon açısı 
yüksek
Tip 2: Alt yüzeyi kıvrımlı, inklinasyon açı-
sı düşük
Tip 3: Anterioru kancalı, inklinasyon açısı 
azalmış

Os akromiale sekonder ossifikasyon mer-
kezlerinin gelişim sırasında birleşmeme-
si sonucu oluşur. Sağlıklı insanarın %7-
15’inde görülebilir.(6) Os akromiale kronik 
omuz ağrısına sebep olabilmekle beraber 
tamamen asemptomatik olabilir.(7) Os ak-
romiale en iyi aksiller direk grafilerde ve 
aksiyel MR kesitlerinde görülür ve akro-
mion kırığından ayrılabilir. 

2.3- Glenoid

Skapulanın lateralinde bulunan ve hu-
merusla eklem yapan eklem yüzüdür. 
Glenoid konkavdır ortalama 6-8 cm2’dir.
(8) Glenoid superiorunda supraglenoid 
tüberkül bulunur ve buraya biseps uzun 
başı yapışır. Glenoid kavite ortalama 40-80 
retroverttir ve daha yüksek derecelerde 
retroversiyon posterior çıkığa yatkınlık 
meydana getirir(9). Glenoid kavite ventra-
linde %55 oranında görülebilen ‘’glenoid 
notch’’ bulunur. %45 oranda ise ‘’glenoid 
notch’’ gözlenmez.(10)

2.4- Korakoid

Korakoid çıkıntının birçok değişik şekli 
tanımlanmıştır. Bu yapının klinik açıdan 
önemi retroversiyon nedeniyle subkora-
koid boşlukta daralma olması ve bunun 
sonucunda da subskapularis tendonunun 
tuberkulum minus ile korakoid çıkıntı 
arasında sıkışmasıdır.(11)

1. Humerus proksimali

Glenoid aracılığıyla skapula ile eklem ya-
pan humerus başı 20-30 cm2  yüzey alanına 
sahiptir. Proksimal humerus ile humerus 
cismini anatomik boyun (collum anatomi-
cum) ayırır. Bu bölgenin kırıkları humerus 
başının beslenmesi açısından büyük önem 
taşır çünkü başı besleyen nutrient arterler 
bu bölgeden kemiğe girerler. Biseps kasının 
uzun başı ise humerus cisminin ventralin-
de bicipital olukta (sulcus intertuberkula-
ris) bulunur. Bu oluğun üzeri subskapu-
laris tendonunun devamı olan transvers 
humeral ligament ile kaplıdır. Oluğun de-
rinliği erkeklerde 3.9 mm, kadınlarda ise 3.4 
mm’dir. Medial sınır açısı ise cinsiyetler ara-
sı farklılık göstermez ve ortalama 57.20’dir.
(12) Oluk derinliği ve medial sınır açısı biseps 
tendonu stabilitesi açısından önemlidir. Ro-
tator manşeti oluşturan supraspinatus, inf-
raspinatus, teres minör tuberkulum majus 
lateraline yapışırken, subskapularis ise tu-
berkulum minus ventraline yapışır. 

Yumuşak doku
1. Biseps uzun başı

Biseps uzun başı supraglenoid çıkıntıdan 
ve glenoid labrumdan başlar. Biseps uzun 
başının varyasyonları ve bu varyasyonların 
labral patolojilerle olan ilişkisi uzun süredir 
araştırılmaktadır. Omuz artroskopisine ilgi-
nin artmasıyla beraber biseps tendonunun 
uzun başının varyasyonları daha iyi göz-
lenmiş ve sınıflandırılmıştır. Kliniğimizde 
yaptığımız çalışmada  yaptığımız 671 omuz 
artroskopisini inceledik ve varyasyon gö-
rülen 50 (%7.4) hastayı biseps uzun başını 
morfolojisine ve eklem içi konumuna göre 
7 gruba ayırdık.(12) Bunlar vinculum, kord, 
pulley, kısmi sinovyal tünel, total sinovyal 
tünel,  proksimal tutunumlu ve distal tutu-
numlu olarak isimlendirdik. SLAP ve Ban-
kart gibi labral patolojilerin bu varyasyonel 
gruplar içerisinde anlamlı olarak yüksek 
olduğunu gördük. Ayrıca varyant gruplara 
tektek baktığımızdaysa labral patolojinin 
pulley tipinde anlamlı olarak daha yüksek 
olduğunu gördük. 
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Pulley tipi grupta labral patolojilerin anlamlı 
olarak yüksek olmasının nedeni, bu grupta 
anterior labrumun traksiyon kuvvetine ma-
ruz kalması olabilir.(12) Ayrıca biseps uzun 
başı tendonunun yokluğuda sekonder lab-
ral patolojilere yatkınlık yaratır.(13,14,15) Bunun 
dışında biseps uzun başının supraglenoid 
çıkıntı ve glenoid labrumdan başlamasıda 
bazı varyasyonlar gösterir. Buna göre, ya-
pılan 2 farklı kadavra çalışmasında biseps 
uzun başının glenoid labrumdaki tutunması 
incelenmiş ve tamamen posteriror, posteriror 
baskın, eşit ve anterior baskın olmak üzere 4 
tipe sınıflandırılmış.(16,17) Anterior baskın olan 
tipin daha az stabilize ettiği düşünülerek 
labral patolojiye daha çok yatkınlık yarattığı 
olasıdır ancak bu konuda çalışmalar devam 
etmektedir.  

Glenoid labrum
Glenoid labrum glenoid kenarlarında bulu-
nan fibröz bir yapıdır. Kapsüloligamentöz 
yapıların yapışma yerdir ve glenoidin derin-
liğini arttırır. Ön arka yönde 5 mm, supero-
inferior yönde 9 mm olan glenoid boyutları 
labrum kaldırıldığında yarı yarıya azalır.(18)  
3 anatomik varyasyon tanımlanmıştır. Bun-
lar 1) Sublabral girinti veya sublabral oluk 
2) Sublabral foramen  3) Buford komplekstir. 
Kliniğimizde yaptığımız bir çalışmada litera-
türle uyumlu olarak bu varyasyonların SLAP 
lezyonları ile ilişkili olduğunu gördük.(19)

Sublabral girinti veya sublabral oluk
Sublabral girinti veya oluk, biseps uzun ba-
şının glenoide yapışma yeri ile glenoid üst 
kısmı ve superior labrum arasında kalan kıs-
ma verilen isimdir. Yaşlı populasyonda daha 
sık görülür ve genellikle saat 11 - 1 yönünde 
yerleşirler. Kliniğimizde yaptığımız bir çalış-
mada sublabral girinti veya oluk oranı %2.46 
olarak bulunmuştur.(19) Bir kadavra çalışma-
sında ise sublabral girintinin %73 oranında 
görüldüğü ve %39 oranında 2 mm’den daha 
derin olduğu tespit edilmiştir.(20) Sublabrab-
ral girinti veya oluk konvansiyonel MR gö-
rüntülerinde SLAP 2 lezyonlarıyla karışabilir 
ve MR artrografi kullanımıyla ayrım sağla-
nabilir. Buna göre glenoid kenar ile superior 
labrum arasındaki sıvı interpozisyonu biseps 
uzun başı anteriorunda bulunuyorsa ve late-

rale doğru kavis gösteriyorsa sublabral girin-
ti, biseps usun başı posterioruna uzanıyorsa 
SLAP 2 lezyonu olarak düşünülmelidir.(20,21) 

Sublabral foramen
Sublabral foramen, anterior superior lab-
rumun altında bulunan glenoid kenardan 
ayrılması olarak tanımlanabilir. Genellikle 
saat 1-3 yönlerinde görülür ve biseps-lab-
ral kompleks anteriorundadır. Kliniğimizde 
yaptığımız çalışmada sublabral foramen ora-
nı %7.67’dir ve SLAP 2 lezyonlarıyla birlikte 
bulunması istatistiksel olarak anlamlı bulun-
muştur.(19) Sublabral foramenin  konvansiyo-
nel MR görüntüleriyle belirlenmesi güçtür ve 
MR artrografi bu varyasyon tanısında fayda-
lıdır. Buna göre sublabral foramen, sublabral 
girintiden farklı olarak saat 1-3 yönünde gö-
rülür ve SLAP lezyonlarından farklı biseps 
uzun başı yapışma yerinden posteriora ilerle-
mez. Ayrıca sublabral girinti ile sublabral fo-
ramende görülen sınırlar SLAP lezyonunda 
görülenin aksine düzgün sınırıdır. 

Buford kompleksi 
Kord benzeri kalın OGHL (orta glenohume-
ral ligament) ve anterosuperior labrumun 
saat 1-3 yönünde yokluğu Buford kompleksi 
olarak tanımlanır. Kliniğimizde yaptığımız 
bir çalışmada Buford kompleksi oranı %4.05 
olarak bulunmuştur ve SLAP 2 birlikteliği is-
tatistiksel olarak anlamlıdır.(19) Buford komp-
leksi konvansiyonel MR görüntülerinde 
aksiyel kesitlerde görülebilir. Bu kesitlerde 
OGHL ile deplase labrum karıştırılabilir an-
cak OGHL humerus ve glenoid kenar arasın-
da uzandığından Buford kompleksi ile labral 
patolojiler ayırt edilebilir. 
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Giriş
Omuz kemeri, üst ekstremite ile gövde ara-
sındaki bağlantıyı sağlar. Dirsek ile eklem 
yapar ve eli konumlandırır. Vücuttaki en 
dinamik ve hareketli eklemdir (Şekil 4.1). 
Glenohumeral, akromioklaviküler ve skapu-
lotorasik eklemler ile bunlara etki eden kas 
yapılarından oluşur. Eklemde hareketi engel-
leyen bir kemiksel yapının olmaması stabili-
teden ödün vererek geniş bir hareket açıklığı 
sağlar ve bu da neredeyse tamamen yumu-
şak dokular tarafından sağlanır.

Omuz biyomekaniği komplekstir, tam bir in-
celeme yapılabilmesi için yukarıda bahsedi-
len dört eklem ile birlikte etraftaki kasların, 
ligamentlerin ve kıkırdak oluşumların anali-
zini de gerektirir. Bu bölümde, omuz komp-
leksinin anatomisi incelenip yapısının etkin 
biyomekanik fonksiyonu nasıl sağladığı üze-
rinde durulucaktır.

Şekil 4.1: Omuz ve dört artikülasyonun kemiksi yapı modeli. Ön yüzeyde üç sinoviyal eklem; sternoklaviküler, 
akromioklaviküler ve glenohumeral ile arka yüzeyde; skapulatorasik artikülasyon bulunmaktadır.
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Kinematik ve anatomi
Elin normal konumlandırılması için gerekli 
olan karmaşık hareketleri sağlayabilmek için, 
bu dört eklem birlikte hareket eder ve tek bir 
eklemin yapabileceğinden daha yüksek bir 
mobilite sağlanır. Üst ekstremitenin konum-
landırılmasını sağlayan omuz kompleksinin 
kapasitesi omurganın hareketi ile de artar. Bu 
bölümde bir bütün olarak omuz kompleksi 
hareketinin türü, çeşitleri ve sonrasında her 
bir eklem tarafından sağlanan hareketleri de 
incelenecektir.

Omuz kompleksinin hareket açıklığı
Omuz hareket açıklığı geleneksel olarak 
fleksiyon ve ektansiyon (sagital düzlemde 
toraksın yanından humerusun anterior ya 
da posterior biçimde yükselmesi), abdüksi-
yon (koronal düzlemde yükselme), ve iç-dış 
rotasyon (humerusun uzun eksen boyunca 
rotasyonu) bağlamında ölçülür (Şekil 4.2). 
Fonksiyonel aktiviteler esnasında bu hare-
ketler tek başlarına az görülür. Fakat omuz 
kompleksi hareketini daha iyi anlayabilmek, 
her bir hareketin yapılabilmesi için gerekli 
olan bileşenlerin ayrı ayrı analizi ile müm-
kün olur.

Teorik olarak 1800’lik bir fleksiyon ya da 
anterior elevasyon mümkün olsa da, erkek-
lerde görülen ortalama değer 1670 ve kadın-
larda 1710’dir.(1) Ekstansiyon ya da posterior 
elevasyon ortalamaları 600’dir. Bu değerler, 
eklem kapsülü üzerindeki gerilme ile sınır-
lanır. Koronal düzlemdeki abdüksiyon, tu-
berkulum majusun akromionda sıkışması 
ile sınırlıdır. Bu nedenle skapula düzleminin 
öne elevasyonunun daha fonksiyonel oldu-
ğu düşünülür çünkü bu düzlemde kapsülün 
inferior bölümü en gevşek durumdadır ve 
omuz kas yapısı kol elevasyonu için en uy-
gun durumdadır (Şekil 4.3). Omuz hareket 
açıklığı yaşlanma süreciyle birlikte normalde 
azaldığı halde fiziksel aktivite ile bu süreç ya-
vaşlatılabilir.(2)

Sternoklaviküler eklem
Sternoklaviküler eklem, klavikulanın medial 
ucuyla manubriumun en superolateral köşe-
sinin birleşiminden oluşur ve üst ekstremite-
yi doğrudan toraksa bağlar. Buna ek olarak 
klavikulanın tabanında inferiorda küçük bir 
faset vardır ve ilk kosta ile eklem oluşturur. 
Bu sinoviyal eklemin semer benzeri biçimi 
vardır ve onu ikiye bölen fibrokartilajinöz ar-
tiküler disk ya da menisküsü bulunur. 

	  
Şekil 4.2: İleri fleksiyon ve ekstansiyon sırasında humerus sagittal düzlem üzerindedir. Abdüksiyon ve ad-
düksiyon sırasında humerus frontal düzlemdedir. Eksternal ve internal rotasyon sırasında humerus uzun aksı 
etrafında hareket vardır ve bu hareketler fonksiyonel olarak çok önemlidir.

Şekil 4.3: İleri fleksiyon ve 
abdüksiyon ortasındaki ska-
pular düzlemde elevasyon. 
Humerus ile skapula aynı 
düzlemde.
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Eklemin kendisi yapısal ya da kemik stabi-
litesi az olmasına rağmen anterior, posterior, 
kostoklaviküler ve interklaviküler bağlar ile 
birlikte eklem uyumu sağlanır (Şekil 4.4). Kla-
vikulanın medial ucu altından geçen ve ilk 
kosta ile yapmış olduğu kostoklaviküler bağ, 
üst kaymayı engellerken anterior bölümü de 
posterior kaymayı engeller ve sternoklavi-
küler hareketi kısıtlayan ana etken olduğu 
düşünülür. Anterior ve posterior sternokla-
viküler bağlar sırasıyla anterior ve posterior 
translasyonu kısıtlar. İkincil olarak superiora 
kaymayı engeller. İnterklaviküler bağlar kla-
vikulaların superomedial uçlarını bağlar ve 
eklemin superiora olan hareketlerini kısıtlar. 

İnterklaviküler bağın posterior bölümü aynı 
zamanda sternoklaviküler eklemin anteriora 
olan hareketlerinin kısıtlanmasını da des-
tekler. Özellikle interklaviküler bağlar kol 
elevasyonu ile gevşer ve kol depresyonu ile 
gerilir.(3) Disk eklem teması ile, ilgili tarafta 
eşya taşınması ile oluşabilecek klavikulanın 
medial deplasmanını ve aynı zamanda infe-
rior deplasmanını önler. Bu yapılar önemli 
stabilizatörler olsa da 500’ye kadar aksiyel 
rotasyon ile 350‘ye kadar superior-inferior 
elevasyon ve anterior-posterior translasyon 
dâhil olmak üzere önemli hareketlere imkân 
tanırlar (Şekil 4.5).

Şekil 4.4: Sternoklaviküler eklemin anatomik model gösterimi.

Şekil 4.5: Sternoklaviküler eklemde 
hareket. A) Klaviküler protraksi-
yon ve retraksiyon transvers düz-
lemde, kostoklaviküler ligament 
boyunca uzunlamasına eksen et-
rafında antero-posterior kayma 
ile gerçekleşir. Hareket sternum ve 
intraartiküler disk arasındadır. B) 
Anterior bakışta klaviküler elevas-
yon ve depresyon gösterilmiştir ve 
hareket ön düzlemde sagittal eksen 
etrafında kostoklaviküler ligamente 
doğru gerçekleşir. Hareket sternum 
ve intraartiküler disk arasındadır. 
C) Klaviküler rotasyon klavikulanın 
uzunlamasına eksende rotasyonu-
nu göstermektedir
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Akromioklaviküler eklem
Akromioklaviküler eklem (Şekil 4.6) klaviku-
lanın lateral ucu ile skapulanın akromionu 
(spina skapulanın lateral ve anterior uzantısı) 
arasında bulunur ve göğüs bölgesi kas yapı-
sından üst ekstremiteye aktarılan ağır yükle-
re maruz kalır. Bu eklemde sinoviyaldir fakat 
düzlemsel bir yapısı vardır. Eklem içerisinde 
fonksiyonu çok anlaşılamayan ve superior-
da bulunan takoz şeklinde artiküler bir disk 
bulunur. Artiküler yüzeyin her iki tarafıda 
fibrokartilaj ile kaplıdır, eklemin kendisi in-
feromedial eğimlidir. Bu da klavikulanın la-
teral ucunun hafif biçimde akromion üzerine 
oturmasına yol açar. 

Zayıf fibröz kapsül eklemi sarar ve akro-
mioklaviküler bağ tarafından desteklenir. 
Akromioklaviküler bağın temel olarak hem 
rotasyonu hemde klavikulanın posterior 
translasyonunu kısıtlama görevi vardır. Ekle-
min dikey stabilitesi, skapulayı klavikuladan 
ayıran korakoklaviküler bağlar tarafından 
sağlanır.(4) Korakoklaviküler bağlar postero-
medial yönlü konoid ve anterolateral yönlü 
trapezoid bağlar tarafından oluşur ve farklı 
biyomekanik işlevler gören ayrı yapılardır. 
Küçük konoid bağlar, klavikulanın superior-
inferior deplasmanını önler. Dörtkenar Şekilli 

trapezoid daha büyük ve güçlüdür ve kono-
idin yanında bulunur. Yatay eksende, aksiyel 
yüklenmeye ya da harekete direnç gösterir. 
Korakoakromial bağlar akromioklaviküler 
eklemin lateralinde bulunur, korakoidin late-
ralinden akromionun medialine uzanır.

Klaviküler rotasyon kol elevasyonuyla oluş-
sada(5) klavikula ve akromion arasında az 
miktarda göreceli bir hareket bulmuştur. 
Bu, akromioklaviküler eklemde az miktar-
da göreceli hareket ile sonuçlanan senkron, 
klaviküler ve skapular rotasyon ile ilgili gö-
rülmektedir. Çoğu skapulotorasik hareket 
sternoklaviküler eklem aracılığıyla gerçek-
leşir. Bununla birlikte son yıllarda yapılan 
bir araştırma omuz abdüksiyonu esnasında 
akromioklaviküler ekleminin hareketini be-
lirlemek için üç boyutlu manyetik rezonans 
görüntüleme (3D-MRI) kullanmıştır. Bu test, 
3.5 mm’den fazla eklem translasyonu olma-
dığı halde akromioklaviküler eklemin mak-
simal omuz abdüksiyonunda, 350‘ye kadar 
rotasyonunu göstermiştir.(6) Böylece, akromi-
oklaviküler eklemin sıkı bir fiksasyonu ya da 
füzyonunun genel omuz fonksiyonunda az 
bir kayba sebep olacağı düşüncesinin sorgu-
lanabileceği değerlendirilmektedir.
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Şekil 4.6: Korakoklaviküler bağ kompleksi 
büyük ve ağır, lateral yönelimli trapezoid 
ligament ve medial yönelimli daha küçük 
konoid ligamentinden oluşmaktadır. 
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Klavikula
Klavikula yukarıda bahsedilen iki eklem ara-
sında bulunur ve toraksı üst ekstremiteye 
bağlayan bir direk vazifesi görür. S şeklinde 
iki kıvrımlı bir kemiktir, gövdesinin orta bö-
lümünün üçte ikisi anterior konveks iken la-
teral ucu ise konkavdır. Altında yatan brakial 
pleksus ve vasküler sistemleri korur ve omu-
za etki eden birçok kas için bağlantı bölgesi 
oluşturur. Klavikula aynı zamanda üst göğüs 
bölgesinin de normal görünümü ve biçimini 
oluşturur. Üst ekstremitenin elevasyonu kla-
vikulanın rotasyonu ve elevasyonu ile birlik-
te olur, 100‘lik kol elevasyonu için yaklaşık 
40‘lik klavikula elevasyonu gerçekleşir ve 
bu hareketin çoğu sternoklaviküler eklemde 
meydana gelir.(7)

Glenohumeral eklem ve ilgili yapılar
Akromioklaviküler, sternoklaviküler ve ska-
pulotorasik eklemlerdeki hareketler omuz 
kompleksinin genel fonksiyonu için hayati 
olduğu halde, glenohumeral eklem esas ak-
tördür. Proksimal humerusun eklem yüzeyi 
1200‘lik bir hareket arkı oluşturur ve glenoid 
fossada olduğu gibi hiyalen kartilaj ile kap-
lıdır. Humeral baş, distal humerusa göre in-
terkondiler düzlemde retrovert ya da 300‘lik 
posterior yönlüdür ve 450‘lik yukarı ya da 
medial inklinasyonu vardır. Bu yapı ise hu-
merusa genel olarak daha yüksek bir ante-
rior ve lateral oryantasyon sağlar (Şekil 4.7). 
Tuberkulum majus ve minus, rotator kaf kas 
yapısı için bağlantı noktası oluşturan prok-
simal humerusun eklem yüzeyine lateral 
konumdadır. Biseps tendonunun uzun başı, 
transverse humeral bağın altındaki bisipital 
oluğun (tuberkulum majus ve minus arasın-
da bulunur) içinden geçer (Şekil 4.8). 

Şekil 4.7: Humerusun artiküler yüzeyinin bikondüler 
eksene göre oryantasyonu

Şekil 4.8: Bisepsin uzun başı bisipital 
oluğun içinde tuberkulum majus ve 
minusun arasından geçer.
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Proksimal humerus, kendiside skapula düz-
lemine göre 70 retroversiyonu ve 50 superior 
inklinasyonu olan glenoid fossa ile eklem 
oluşturur (Şekil 4.9). Bu hafif superior inkli-
nasyon önemli geometrik stabilite sağlar ve 
inferior subluksasyon ya da çıkık oluşmasını 
engeller.(8) Glenoidin bu pozisyonu, skapu-
lar boyun inklinasyonu ve retroversiyonu 
tarafından sağlanır ki birçok çalışmada da 
bunun önemine işaret edilir. Son zamanlarda 
yapılan bir biyomekanik çalışmada,(9) ska-
pular boyun malunion durumunda (kırığa 
sekonder olarak normal dizilimde oluşan 
değişiklikler), omuza destek sunan kasların 
pozisyonunda değişiklik ya da kısalma ol-
ması önemli derecede değişen mekanik güç 
ve fonksiyon kaybı ile ilişkilendirilir.

Glenoid fossa sığdır ve ortalama olarak hu-
meral başın yarıçapının üçte birini alacak du-
rumdadır. Kemik yapısı, periferinde merke-
zinden olduğundan daha kalın ve hafif olan 
ama önemli derecede glenoidin tamamının 
derinliğini artıran kartilaj yüzey tarafından 
korunur. Daha önce, proksimal humerus ile 
glenoid yüzeyleri arasındaki uyumun tam 
olmadığı düşünülmesine rağmen stereofo-
togrametrik çalışmalar bu eklemin, konveks 
humeral eklem yüzeyinin küreselliği ile kon-
kav glenoid eklem yüzeyinden olan sapma-
ların %1’den az olmakla birlikte, uyumun 
tam olduğunu ortaya koymuştur.(10) Normal 
koşullarda 300‘lik hareket arkı esnasında 
humeral başın glenoid yüzey üzerinde 1.5 
mm’den daha az bir translasyonu gösteril-
miştir.(11) Böylece glenohumeral eklemde 
meydana gelen hareket neredeyse tamamen 
rotasyoneldir. Omuz ekleminde stabilite ke-

mik yapı dışında, glenohumeral eklemi saran 
kapsüler yapı, ligamentler ve kas yapıları ta-
rafından sağlanır.

Glenoid labrum
Glenoid labrum (Şekil 4.10), glenoidin derin-
leşmesini sağlayan fibrokartilaj bir halkadır 
ve glenohumeral eklemin genel derinliğinin 
%50’sini sağlar.(12) Kesitte üçgen şeklinde bir 
yapısı vardır ve altında yatan kemiğe inferi-
orda sıkı bağları, superior ve anterosuperior 
kısımlarda ise daha değişken bağları bulu-
nur. Glenoid labrumun superior bölümü 
bisepsin uzun baş tendonuyla bitişiktir ve 
yanındaki supraglenoid tüberkül ile birlikte 
insersiyo görevi görür.(13)

Humeral başın yerinden çıkması için gerekli 
olan sürekli baskıya ilişkin ölçümler, sağlam 
bir labrum ile humeral başın yaklaşık %60’lık 
teğetsel kompresyon kuvvetine dayandığı-
nı göstermiştir.(14) Labrumun rezeksiyonu, 
kompresyon-stabilizasyon etkisini %20 azalt-
maktadır. Superior labrumun anterior-pos-
terior ekstansiyon (SLAP [superior labral 
anterior-posterior] lezyonu) ile yırtılması, 
traksiyon (tekrarlayan baş üstü aktiviteler) 
ya da kompresyon (uzatılan bir kol üzerine 
düşmek) nedeniyle gerçekleşebilir. Bu lez-
yon, sağlam omuz ile karşılaştırıldığında 
önemli derece glenohumeral translasyon ar-
tışı nedeniyle ciddi ağrı ve omuz instabilite-
sine neden olabilir(15,16) (Şekil 4.11).

Eklem kapsülü
Glenohumeral eklem kapsülünde önemli 
derecede laksite vardır ve humeral başın iki 
katı kadar yüzey alanı bulunur.(12) Bu fazla-
lık daha geniş hareket açıklığı sunar. Medial 
olarak kapsül, glenoid labrumun üstüne (an-
teroinferior olarak) ve devamına yapışır ve 
lateral olarak humerusun anatomik boynuna 
kadar uzanır. Superior olarak korakoidin ta-
banına yapışıktır, biseps tendonunun uzun 
başını sarar ve böylelikle onu eklem içi bir 
yapıya dönüştürür (Şekil 4.11).

	  

	  

7o	  
5o	  

	  

	  

7o	  
5o	  

Şekil 4.9: Glenoid, skapular düzleme dik olan düzle-
me göre 7o retroverttir. Glenoidin aynı zamanda yak-
laşık 5o superior inklinasyonu mevcuttur.
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Şekil 4.10: A) Glenoid labrum 
kemiksi glenoide bağlanmakta-
dır ve biseps tendonunun uzun 
başı ile birleşmektedir. B) Labru-
mun üçgensel konfigürasyonu 
etkili bir şekilde glenoidi derin-
leştirip glenohumeral eklemin 
stabilizasyonunu artırmaktadır.

Şekil 4.11: Oblik koronal kesit: biseps tendonunun 
uzun başı ve superior labrum (ok ile) insersiyosundaki 
yırtığı göstermektedir.
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Kapsülün de sağlamlaştırıcı bir rolü vardır 
ve farklı kol pozisyonları ile gerginleşir. Ad-
düksiyon halinde, kapsül superiorda gergin 
ve inferiorda gevşektir. Üst ekstremitenin 
abdüksiyonunda bu ilişki tersine döner ve 
inferior kapsül gerginleşir. Kol dışa doğru 
çevrildiğinde, anterior kapsül gerilirken iç 
rotasyon posterior gerilmeye neden olur. 
Posterior kapsül özellikle glenohumeral sta-
bilitenin sağlanması için hayatidir ve anteri-
or dislokasyona ikincil bir direnç (özellikle 
abdüksiyon pozisyonlarında) ve aynı zaman-
da birincil posterior stabilizatör yapısı görevi 
görür.(15)

Glenohumeral ve korakohumeral liga-
mentler
Glenohumeral ligamentler (superior, orta ve 
inferior) anterior glenohumeral eklem kap-
sülünün ayrı uzantılarıdır ve omuz stabili-
tesi ve fonksiyonu için önemlidir (Şekil 4.12). 
Superior glenohumeral ligament, bisepsin 
uzun başının önünde bulunan anterosuperi-
or labrumdan çıkar ve tuberkulum minusun 
üstüne yerleşir. Çoğu omuzda bulunur fa-
kat sadece %50’sinde iyi gelişmiştir. Superi-
or glenohumeral ligament, kol dinlenme ya 
da addüksiyon pozisyonundayken inferior 
translasyonu engelleyen temel unsurdur.(17) 

Korakohumeral ligament korakoid tabanının 
lateralinden çıkar ve humerusun anatomik 
boynuna yerleşir (Şekil 4.6).(18) Bu yapı supe-
rior glenohumeral ligamentin anteriorunda-
dır ve eklem kapsülünün superior kısmını 
güçlendirir. Bu ligamentler subskapularis ve 
supraspinatus arasındaki rotator aralığını be-
lirler. Bazı araştırmalar bu yapıların addüksi-
yon, rotasyon pozisyonunda omuzun inferior 
translasyonunu önlemede ikincil role sahip 
olduğuna işaret eder. Bununla birlikte, kora-
kohumeral ligamentin işlevsel önemi gleno-
humeral ligamentin genel gelişimine bağlı 
görünmektedir. Korakohumeral ligament 
bireyden bireye değişiklik göstermektedir 
ve daha az gelişmiş glenohumeral ligamenti 
olanlarda daha büyük öneme sahiptir.(17) 

Orta glenohumeral ligament, superior gleno-
humeral ligamentin altından çıkar (Saat 1 ile 
3 arası yönde, sağ omuzda) ve tuberkulum 
minusun yanına yerleşir. Bu yapının anato-

misinde büyük değişkenlik gösterilmiştir. 
Omuzların yaklaşık yüzde 30’unda bulun-
maz.(19) Labrumun anterosuperior kısmın-
dan, supraglenoid tüberkül ya da skapular 
baştan çıkabilir. Morfolojik türler bulunabilir 
ve bunların arasında kordon-şerit benzeri tür 
(inferior glenohumeral ligamentin anterior 
bandından açıkça farklı) ile tabaka benzeri 
(inferior glenohumeral ligamentin anterior 
bandı ile kaynaşmış) tür olabilir. Fonksiyonel 
olarak orta glenohumeral ligament, kol ab-
düksiyon ve dış rotasyon pozisyonundayken 
glenohumeral eklemin inferior translasyo-
nunu engelleyen ikincil bir görev ifa eder.(17) 
Bununla birlikte anterior translasyonu da en-
geller ve maksimum etkisini kol 450 abdüksi-
yondayken gösterir. 

İnferior glenohumeral ligament labrumun 
inferiorundan çıkar ve humerusun anatomik 
boynuna yerleşir. Üç farklı bileşeni bulu-
nur:(20) saat 2 ile 4 arası yönden çıkan anteri-
or band (sağ omuz), saat 7 ile 9 arası yönden 
çıkan posterior band (sağ omuz) ve aksiller 
poş (Şekil 4.12). İnferior glenohumeral liga-
mentin en önemli fonksiyonu, kol 900‘lik ab-
düksiyonda iken omuzun primer anterior 
stabilizasyonunu sağlamaktır. Kol abdüksi-
yonda ve eksternal rotasyonda iken, inferior 
glenohumeral ligament gerilir ve anterior 
translasyonu engeller. Abdüksyondaki kolun 
internal rotasyonu ile posterior band gerilir 
ve posterior translasyon engellenir. İnferior 
glenohumeral ligament kompleksi ayrıca kol 
abdüksiyondayken glenohumeral eklemin in-
ferior translasyonunu engeller. Glenohumeral 
ligamentin farklı boyutlarda ve farklı bağlantı 
bölgelerinden kaynaklanan varyasyonları da 
görülür.(17) Bununla birlikte klinik önemi de 
tam olarak açıklanamasa da orta glenohume-
ral ligamentin yokluğunun instabiliteye yol 
açabileceği de düşünülmektedir.(21)

Glenohumeral stabiliteyi etkileyen di-
ğer faktörler
Sinoviyal sıvı, kohezyon ve adezyon ile gle-
nohumeral eklemin stabilizasyonunda rol 
alır. Sinoviyal sıvı, glenoid ve proksimal 
humerusu saran artiküler kartilajı çevreler 
ve iki yüzeyin birbiri üzerinde kaymasını 
sağlar. Sinoviyal sıvı, iki yüzey arasında ko-
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hezyon gücü sağlar ve böylelikle birbirinden 
ayrılmalarını güçleştirir.(22) Normal koşullar-
da, glenohumeral eklemdeki intraartiküler 
basınç negatiftir ve bu da üzerinde yer alan 
kapsül ile glenohumeral ligamenti eklemin 
merkezine doğru çeker. Glenohumeral ek-
lemin bütünlüğü bozulduğunda (örneğin 
kapsül yırtıldığında) ya da önemli düzeyde 
efüzyon durumunda (normalde glenohume-
ral eklemde 1 ml’den daha az sıvı bulunur) 
translasyonda önemli artış gözlenir.(23) Özel-
likle kapsülün hasar görmesi ile anterior hu-

meral baş translasyonu için gerekli olan güç 
%55, posterior translasyon için %43 ve inferi-
or translasyon için %57 azalır.(24)

Skapulotorasik eklem
Skapula düz ve üçgen bir kemiktir, ikinci ve 
yedinci kaburgalar arasında toraksın poste-
rolateralinde bulunur. Toraksın koronal düz-
lemine göre 300 anteriorda yer alır ve sagital 
düzleme göre anterior eğimlidir (Şekil 4.13).
(25) Spina skapula lateralinden başlayan ak-
romion, distal klavikula ile biraraya gelerek 

Şekil 4.12: A) İnferior ligament kompleksinin (IGHLC) yeri, omuz kapsülünün anatomik model gösterimi. B) 
Superior glenohumeral ligament, omuzun nötral rotasyonunda addüksiyonda, inferior translasyonun primer 
kısıtlayıcısıdır. Bu pozisyonda orta glenohumeral ligament ve inferior glenohumeral ligament kompleksindeki 
anterior ve posterior bantlar gergin değildir. C) Anterior band, omuzun 45o abdüksiyonunda ve nötr rotasyo-
nundaki inferior translasyonunun primer kısıtlayıcısıdır. Bu pozisyonda, superior glenohumeral ligament, orta 
glenohumeral ligament ve posterior band gergin değildir. D) 90o abdüksiyon sırasında, inferior glenohumeral 
ligament çerçevesindeki anterior ve posterior bantlar humeral başın inferior translasyonuna engeldir. Posteri-
or band eksternal rotasyonda önemli rol oynarken, anterior band internal rotasyonda önemlidir.
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akromioklaviküler eklemi oluşturur. Kora-
koklaviküler ligamentler ve muskuler bağlar 
skapulayı destekler ve toraksa doğru stabili-
ze eder (Şekil 4.6). Böylece protraksiyon, ret-
raksiyon, elevasyon, depresyon ve rotasyon 
dâhil olmak üzere geniş skapular hareket 
açıklığına imkân tanınır.

Skapulotorasik eklem, skapulanın toraksın 
posteriorunda kaymasını sağlar. Skapula ve 
toraks duvarı arasında yer alan subskapula-
ris (skapula gövdesinin kostal yüzeyinden 
yükselir) ve serratus anterior, skapulanın gö-
ğüs karşısında stabilitesini sağlar ve böylece 

kanat skapula önlenir (Şekil 4.14). Bu iki kas, 
birbiri üzerinde kayarak omuz kompleksinin 
hareketini artırır. 

Kolun elevasyonu hem glenohumeral hem 
skapulotorasik eklemlerin hareketini içerir. 
Her birinin etkisi kolun pozisyonu ve hareke-
tin türüne bağlı olsa da glenohumeral-skapu-
lotorasik hareket oranı 2:1’dir.(26) Kolun ele-
vasyonu aynı zamanda skapulanın kompleks 
rotasyon hareketine neden olur. İlk 900’de an-
terior rotasyon gerçekleşir ve yaklaşık 150‘lik 
ark ile posterior rotasyon bunu izler.(3)

	  

	  

3o	  

30o	  

Skapula	  

Akromion	  

Şekil 4.13: Skapulanın göğüs duvarındaki oryantasyonu. 
Sol, 3o yukarı. Sağ, 30o öne.

Şekil 4.14: Sol omuzun anterior görünümü.
Skapular hareket sırasında, skapulanın kostal yüzeyine 
genişce bağlanmış olan subskapularis, ilk sekiz kosta-
dan başlayıp skapulanın kostal yüzüne yapışan serra-
tus anterior kası üzerinde kaymaktadır.
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Şekil 4.15: Omurganın lateral bükülmesi üst ekstre-
mitenin hareket kabiliyetini artırır.

Omuz hareketine omurganın desteği
Çoğu zaman gözardı edilsede torasik ve 
lomber omurga, üst ekstremiteyi konum-
landırmaya destek sağlar ve böylece omuz 
kompleksinin genel hareket ve fonksiyonu-
nu artırır. Başüstü seviyesinde bulunan bir 
nesneyi almak için uzanırken, omurganın 
fleksiyonu sayesinde ekstremitenin hareket 
kabiliyeti artar (Şekil 4.15). Atış ve raket spor-
larında olduğu gibi başüstü hareketlerde de 
omurga hareketinin önemi görülmüştür.

Kinetik
Geniş hareket arkı, mobilite ve dinamik sta-
bilite sağlamak için omuz kompleksinin 
çeşitli bileşenlerine sayısız kas etki eder. Di-
namik stabilizasyon birtakım mekanizmalar 
ile sağlanır(27) ve bunlar arasında pasif kas 
tonusu, kontrakte kas üzerinden bariyer etki-
si, kas kontraksiyonu ile ortaya çıkan komp-
resif güçler, pasif ya da ligament gerilmesine 
neden olan eklem hareketi ya da glenoidin 
merkezine doğru eklem gücünün yönlendi-
rilmesi yer alır. 

Kas fonksiyonu ve kuvvet aktarımının anla-
şılabilmesi için belirli bir kasın yönü, boyutu 
ve aktivitesi göz önünde bulundurulmalıdır. 
Omuz kompleksinde mevcut olan birçok ek-
lem düşünüldüğünde herhangi bir kas bura-
daki birçok eklem ile etkileşebilir. Üst ekstre-
mitenin pozisyonuna bağlı olarak kasın bir 
eklemle ilişkisi, bu eklem ile ondan kaynak-
lanan kuvvetler ya da hareketler üzerindeki 
etkisi değişebilir.

Kas anatomisi
Omuz kas yapısı katmanlar şeklindedir. En 
dıştaki katman deltoid ve pektoralis ma-
jörden oluşur (Şekil 4.16). Deltoid, omuzun 
normal yuvarlak şeklini oluşturur ve kendisi 
üçgen şeklindedir. Anterior, orta ve poste-
rior başları bulunur. Deltoidin her bir bölü-
mü farklı aktiviteler esnasında etkinleştirilir. 
Deltoid klavikulanın, akromionun ve spina-
skapulanın lateralinden çıkar ve humerusun 
anterolateral yüzüne yerleşir. Anterior baş, 
humerusun güçlü bir fleksörü ve internal 
rotatorü olarak çalışır, orta baş abdüktör ve 
posterior baş ise ekstansör ve eksternal ro-
tator olarak çalışır. Pektoralis majör anterior 
göğüs üzerinde yer alır ve iki başı bulunur: 
klaviküler bir baş klavikulanın kenarından 
çıkar ve sternokostal bir baş ise sternumdan, 
manubrium ve üst kostal kartilajdan çıkar. 
Bu iki baş sternoklaviküler eklemde birleşir. 
Pektoralis majör, humerusun intertüberküler 
oluğunun lateral ucunda birleşir ve humeru-
sun addüksiyonu ve de internal rotasyonu 
için çalışır. İkinci olarak, klaviküler baş hu-
merusun fleksiyonu ya da öne elevasyonun-
da rol alırken sternokostal baş ise humerusu 
destekler. Pektoralis minör, pektoralis ma-
jörün altında bulunur ve skapula stabilizas-
yonunda rol alır. Pennate subklavius kası 
klavikulanın altında bulunur ve klaviküler 
hareketlere destek sağlar. İlk kaburganın an-
teromedialinden tendinöz bir kaynağı vardır 
ve medial klavikulanın alt yüzeyine yapışır.(3)
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Bu dış katmanın altında rotator kaf kas sis-
temi yer alır: supraspinatus, infraspinatus, 
subskapularis ve teres minör (Şekil 4.17). Bu 
dört kas humerusa abdüksiyon ve rotasyon 
yaptırırlarken aynı zamanda hem pasif kas 
tonusu ile hem de dinamik kontraksiyon ile 
glenohumeral stabilizatör görevi görürler. 
Supraspinatus, skapulanın supraspinatus 
fossasından çıkar ve proksimal humerus-
ta tuberkulum majusa uzanır. Humerusun 
abdüksiyonunda deltoid ile birlikte güç bir-
leşimi yapar. İnfraspinatus ve teres minör 
skapulanın altından çıkar ve tuberkulum 
majusa yerleşir. Bu kaslar humerusun eks-
ternal rotatorları gibi çalışır. Subskapluaris 
skapulanın kostal yüzeyinde bulunur ve 
proksimal humerusta tuberkulum majusa 
uzanır. Humerus için önemli internal rotator 
görevini yerine getirir. Orta ve inferior gleno-
humeral ligamentlerle birlikte subskapularis 
de özellikle kol 450 abdüksiyondayken gleno-
humeral eklemin anterior stabilizatörü ola-
rak görev görür. Teres majör (Şekil 4.18), ro-

tator kılıfın bir unsuru olmamakla birlikte o 
da skapuladan çıkar, intertüberküler oluğun 
medial tarafından humerusa yapışır. Kolun 
abdüksiyon ve internal rotasyonuna destek 
olma işlevi görür. 

Biseps kasıda omuz kompleksi hareketinin 
bir parçasıdır. İki baştan oluşur: korako-
id kemiğinin ucundan çıkan kısa bir baş ve 
superior glenoid labrum ile supra glenoid 
tüberkülden çıkan bir uzun baş (Şekil 4.8). 
Bisepsin uzun başının tendonu glenohume-
ral eklem içerisinde bulunur ve tuberkulum 
majus ve minus arasında alçalır, kısa baş ile 
birleşir ve radiyusta bisipital tüberositeye ya-
pışarak sonlanır. Biseps, ön kola fleksiyon ve 
supinasyon yaptırırken humerusa elevasyon 
yaptırır. Bisepsin uzun başı aynı zamanda 
humeral başı bastırır ve böylelikle glenohu-
meral stabiliteyi sağlar.(28)

Skapula arkasında birçok kas bulunur ve bu 
kaslar skapula hareketlerinde rol alırlar (Şekil 
4.18). En dıştaki katman, gövdenin en üst 

	  

	  

Biseps	  

Deltoid:	  

-‐Posterior	  

-‐Orta	  

-‐Anterior	  
Subclavius	  

	  

	  

Pectoralis	  major:	  

-‐Klavikular	  

-‐Sternal	  

Pectoralis	  minör	  

Serratus	  
anterior	  

Şekil 4.16: Anterior bakışta yüzeyel ve 
derin omuz kas grupları.
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Şekil 4.17: Rotator kaf kas sistemi; anterior ve posterior bakış.

Şekil 4.18: Omuz kasları ve altındaki kasların posterior görünümü.
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kısmı ile posterior boynu saran trapeziustan 
oluşur ve klavikula, akromion ve spina ska-
pulanın lateral üçte birinin superioruna yer-
leşir. Trapezius skapulanın elevasyonunda, 
retraksiyonunda ve rotasyonunda rol alır. La-
tissimus dorsi arka kısmın inferior bölümünü 
kaplar ve humerusun intertüberküler oluğu-
nun tabanına yerleşir. Humerusun addüksi-
yonu, internal rotasyonu ve ekstansiyonunda 
rol alır. 

Bu kasların altında, skapulanın elevasyonun-
da ve inferior rotasyonunda rol alan levator 
skapula superiorda; ve skapulanın retrak-
siyonu ile rotasyonunda rol alan rhomboid 
kaslar ise inferiorda bulunur. Her iki kas gru-
bu da skapulayı gövdeye sabit tutarak serra-
tus anterioru (göğüsün lateralinde bulunur 
ve interkostal kaslar skapulanın anterior yü-
zeyinin medial kenarına yerleşir) destekler.
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Omuz kompleksinde kas aktivitesi
Elektromiyografi, dinamik koşullarda kas 
aktivitesini ölçer. Kas aktivitesinin seviyesi 
konusunda fikir verir fakat meydana gelen 
kuvvetleri doğrudan belirlemez. Bu kuv-
vetlerin tam olarak belirlenebilmesi için ise 
moment kolu (eklemdeki rotasyonun anlık 
merkezi ve kasın çekme mesafesi arasındaki 
uzaklık olarak ölçülür) ve dâhil olan kasların 
fizyolojik kesitlerine (kas boyutunun uzun-
luğuna bölünmesi ile ölçülür) ihtiyaç vardır. 
Omuz kompleksinde her bir hareket, birden 
fazla eklemin çalışmasıyla ve kas başlangıç 
ile bitiş noktalarının sürekli değişen ilişkisiy-
le gerçekleşir. 

Glenohumeral eklemin kemiksel stabilite 
yetersizliği durumunda bir kas tarafından 
meydana gelen kuvvet (primer agonist), an-
tagonistik kasın aktivasyonunu gerektirir ve 
böylelikle dislokasyon kuvveti oluşmaz.(22) 
Antagonist bunu genellikle eksantrik kont-
raksiyon ile tamamlar, bu durumda aktif 
kontraksiyon ile ya da ters yönden eşit se-
viyede nötralize güçlerin üretilmesiyle kas 
uzatılır. Bu tür iki kas arasındaki ilişkiye kuv-
vet çifti de denir (Şekil 4.19). Glenohumeral 
eklem etrafında koronal düzlemde (rotator 
kafın deltoid ve inferior bölümü arasında) 
ve anterior subskapularis kası ile posterior 
rotator kaf kas yapısı (infraspinatus ve teres 
minör) arasındaki transvers düzlemde kuv-
vet çifti bulunur. 

İlgili hareket, tork üreten agonist ve anta-
gonist arasındaki bir dengesizlik tarafından 
sağlanır. Torkun derecesi ve sonucunda üre-
tilen açısal hız bu tür kas veya kas grubu 
tarafından belirlenir. Sonucunda meydana 
gelen kas güçleri, aktive edilen kasların kesiti 
tarafından belirlenir.

Öne elevasyon 
Omuz kompleksinin en temel hareketi ska-
pular düzlemde kolun elevasyonudur. Bu 
hareket hem elektromiyografi hem de ste-
reofotogrametri aracılığıyla derinlemesine 
araştırılmıştır. Omuz kemerindeki kaslar, bu 
hareketle ilgili olarak önemlerine göre grup-
landırılmıştır. İlk grup deltoid (özellikle an-
terior ve orta kas grubu), trapezius (inferior 

kısım), supraspinatus ve serratus anterioru 
içerir.(22) İkinci grup trapeziusun orta bölü-
mü, infraspinatus ve bisepsin uzun başı ta-
rafından oluşur. Üçüncü grup ise deltoidin 
posterior başı, pektoralis majörün klaviküler 
başı ve trapeziusun superior bölümünden 
oluşur. Dördüncü ve son grupta pektoralis 
majörün sternal başı, latissimus dorsi ve tri-
sepsin uzun başı bulunur.

Omuz elevasyonuna etki eden kas güçleri 
arasındaki ilişki ilk defa, deltoid ve supras-
pinatusun sinerjik çalıştığını ve rotator kaf 
kas yapısının geri kalanının humerus başının 
subluksasyonunu engellemek için humerus 
başını bastırıcı kuvvet sağladığını bulan In-
man tarafından araştırılmıştır.(7) Böylece del-
toidin vertikal yönde itmesi infraspinatus, 
subskapularis ve teres minör tarafından or-
taya çıkarılan net inferior kuvvet tarafından 
dengelenir. 

Elektromiyografik çalışmalar hem supras-
pinatus hem de deltoidin kolun elevasyonu 
esnasında aktif olduğunu göstermiştir. Bu-
nunla birlikte suprapsinatusun abdüksiyonu 
başlatmada daha büyük rolü olduğu düşü-
nülmektedir. Kol kenardan aşamalı olarak 
kaldırıldığında, deltoid moment kolu artar 
ve hareket supraspinatusa göre daha büyük 
bir güç ile sonuçlanır (Şekil 4.20). Deltoid 
tarafından ortaya çıkarılan vertikal kuvvet, 
abdüksiyon miktarının artmasıyla benzer 
bir biçimde azalır. Supraspinatusun çekme 
açısı yaklaşık 750 ile daha sabittir ve sadece 
kolun abdüksiyonu ya da elevasyonu için 
değil aynı zamanda glenoid içerisinde hu-
meral başı bastırmak için çalışır. Bu durum, 
0° ile 30° abdüksiyon sırasında humeral ba-
şın 1 ile 3 mm arasında superior translasyon 
olabileceğini, 300 ile 600 arasında net inferior 
translasyon ve sonrasında hareket arkının 
kalanında sabit kaldığı birtakım çalışmalar 
tarafından da desteklenmiştir.(29) Kalan rota-
tor kaf kasları da humeral başın bastırılma-
sına katkı sağlar ve yaklaşık 450 ile doğrudan 
inferior çekme yapar. Böylece glenohumeral 
stabiliteyi korumak için humeral başı eşit 
derecede komprese ve deprese eden kuvvet 
ortaya çıkar (Şekil 4.21). Bunun sonucunda 
aktif skapular düzlem abdüksiyonda hume-
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Şekil 4.19: Deltoid ve oblik rotator kaf kasları (infraspinatus, subskapularis ve teres minör) üst ekstremitede 
kuvvet çifti oluşturarak elavasyonu sağlar (zıt yönlerde eşit kuvvetler). A), deltoidin kuvveti yukarıya ve hume-
rusa gore dışa doğruyken rotator kaf kasları aşağı ve içe doğrudur. Bu iki rotasyonel kuvvet görece dikey ve 
yatay bileşkelerine ayrılarak çözümlenebilir. Deltoidin yatay kuvveti glenohumeral eklemin dönüş merkezine 
altından uygulanıp rotator kaf kasının yatay kuvvetine zıttır. Bu iki zıt kuvvet güçlü bir kuvvet çifti oluşturur 
ve B)’de gösterilmektedir. Dikey kuvvetler birbirini dengeleyerek humerus başını ve glenoidi sabitleştirerek 
elevasyonu sağlar.

Şekil 4.20: Kol 90o abdüksiyonda iken deltoidin çekme yönü supraspinatusla aynı yönde ve paraleldir. Bu 
nedenle rotator kaf kasında büyük bir yırtık olan hasta genellikle 90o abdüksiyondaki kası sabit tutabilir ama 
kendisi kolunu 90o abdüksiyona desteksiz getiremez.

Şekil 4.21: Subskapularis’in (üstte) çekme açısı yaklaşık olarak 45o’dir. İnfraspinatus’un (altta) çekme açısı da 
yaklaşık 45o iken Teres minör’ün çekme açısı ise yaklaşık 55o’dir. Bu vektörler sayesinde glenohumeral stabili-
teyi korumak için humeral başı eşit derecede komprese ve deprese eden kuvvetler ortaya çıkar. Supraspinatus 
(ortada) yatay oryantasyonda olup glenohumeral eklemin kompresyonuna yardım eder.
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ral başın hareket arkı neredeyse tamamen 
glenoidin içerisinde merkezde kalır. Aksiller 
sinirin selektif anestetik blokajı (ve buradan 
kaynaklanan deltoid paralizi) öne doğru ele-
vasyonun, zayıf da olsa mümkün olduğunu 
göstermektedir. Benzer biçimde supraska-
pular sinir blokajı ve sonucundaki supraspi-
natus paralizinde de benzer neticeleri olur. 
Bununla birlikte her iki sinirin blokajı kol 
elevasyonu kaybına yol açar.(30,31)

Sadece abdüksiyon, sadece kol elevasyonu 
ile karşılaştırıldığında, aynı temel ilişki ro-
tator kafın glenohumeral eklemi stabilize 
etme görevinde deltoidin gerekli torku sağ-
lamasında da görülür. Öne fleksiyon, ante-
rior ve orta deltoidin aktifleştirilmesine yol 
açar (sırasıyla %73 ve %62 aktivite). Stabili-
te temel olarak supraspinatus, infraspinatus 
ve 900‘nin üstünde öne fleksiyonda kısmen 
aktif olan latissimus dorsi (%25 aktivasyon) 
tarafından sağlanır. Sadece abdüksiyon ben-
zer kas aktivitesi gerektirir. Bununla birlikte, 
eksantrik kontraksiyon karşısında primer 
stabilizatör görevindeki subskapularis artan 
aktivasyon gösterir.

Eksternal rotasyon
Humerusun primer eksternal rotatoru infras-
pinatustur. Deltoidin posterior başı ve teres 
minör de önemli katkı sunar. Elektromiyog-
rafi, omuz abdüksiyonunda infraspinatusun 
primer eksternal rotator olduğunu göster-
mektedir. Subskapularis de benzer biçimde 
aktiftir fakat eksternal rotasyon ile humeral 
başın anterior deplasmanını temel stabilizör 
olarak önleyen antagonistik bir rol oynar. 
Omuz abdüksiyonu arttığında, posterior del-
toidin humerusu destekleyici eksternal rota-
tor olarak etkinliğide artar ve moment kolu 
artar.

İnternal rotasyon
Omuzun internal rotasyonu subskapularis, 
pektoralis majörün sternal başı, latissimus 
dorsi ve teres majör ile tamamlanır. Subs-
kapularis internal rotasyonun tüm aşama-
larında aktiftir. Aşırı abdüksiyonda aktivi-
tenin azaldığı görülmektedir. Aynı şekilde 
pektoralis majörün sternal başı ve latissimus 
dorsinin aktivitesi de abdüksiyonda azalır. 

Bununla birlikte deltoidin posterior ve orta 
başları kol abdüksiyondayken internal ro-
tasyon esnasında artan eksantrik aktivite ile 
desteklenir.

Ekstansiyon
Üst ekstremitenin ekstansiyonu deltoidin 
posterior ve orta başları tarafından sağlanır. 
Supraspinatus ve subskapularis kol ekstan-
siyonu boyunca sürekli aktiftir ve anterior 
dislokasyona sebep olabilecek kuvvetlere ek-
santrik aktivite ile direnir.

Skapulotorasik hareket
Skapulotorasik eklemde hareket olması del-
toid gerginliğini korur ve kol pozisyonundan 
bağımsız olarak optimal gücü korumasını 
sağlar. Kolun superior elevasyonunda, ska-
pula döner ve glenohumeral eklemdeki sta-
biliteyi artırır ve akromion altındaki rotator 
kafın sıkışması ihtimalini de azaltır (Şekil 
4.22). Üst trapezius, levator skapula ve üst 
serratus anterior arasındaki rotasyonel kuv-
vet çifti (iki eşit, paralel fakat karşıt, doğru-
dan kuvvetler) ile konkomitant alt trapezius 
kontraksiyonu ile serratus anterior, tam yu-
karı elevasyonu için gerekli olan skapular 
rotasyonu sağlar (Şekil 4.23).(22)

Glenohumeral eklemdeki yükler
Glenohumeral eklemin önemli derecede yük 
taşıdığı düşünülmektedir. Etki eden kuvvet-
lerin kesin hesabı, dâhil olan çok sayıda kas 
ve bu kasların farklı pozisyonları nedeniy-
le çok mümkün olamasada, birtakım basit 
varsayımlar yine de yapılabilmektedir. Üst 
ekstremitesini 900 abdüksiyonda tutan bir 
kişinin serbest cisim diyagramı örnek olarak 
kullanılabilir. Bu pozisyonda sadece deltoid 
kasının aktif olduğu ve humeral başın rotas-
yon merkezinin 3 cm uzağından etki ettiği 
varsayılır. Bu durumda üç kuvvet söz konu-
sudur: deltoid kas gücü (D), kolun ağırlığı 
(ekstremite ağırlık merkezinin, 3 cm mer-
kezinde etki eden vücut ağırlığının 0.05’ine 
eşittir) ve glenohumeral eklemdeki (J) eklem-
reaktif güç. Eklem reaktif kuvvet ile deltoidin 
kuvveti neredeyse paraleldir ve kuvvet çifti 
oldukları düşünülür, eşit fakat zıt ağırlıkta-
dır. Kol 900 abdüksiyondayken glenohumeral 
eklemin kuvveti vücut ağırlığının yarısı ka-
dar olduğu düşünülür. 
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Deneysel olarak glenohumeral eklemdeki 
yükler ve kol elevasyonu için gerekli olan 
kuvvetler belirlenmiştir. Bu kuvvetler 900’lik 
elevasyonda en yüksek bulunmuştur. Del-
toid kuvvetleri kolun ağırlığının 8.2 katı bu-
lunmuş ve eklem reaktif kuvvet ise kolun 
10.2 katındadır.(7) Bu yükler üzerinde yapı-
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Şekil 4.22: Kolun ileri elevasyon veya abdüksiyonu (0-120°) skapulanın senkronize şekilde rotasyonunu gerek-
tirir.

Şekil 4.23: Skapulanın rotasyonu, alt serratus anterior ve alt trapezius ile üst trapezius, levator skapula ve üst 
serratus anterior kaslarının sinerjik sıkışmasıyla meydana gelir.

	  

	  

lan daha yeni araştırmalar, bu bölgedeki kas 
kuvvetinin elektromiyografi ile belirlenen 
aktivite ile çarpılan bölgenin oransal olduğu 
varsayımına dayanır. Benzer sonuçlar bulun-
muştur: skapular düzlemde 900 elevasyonda 
vücut ağırlığının %89’u maksimum eklem re-
aktif kuvvetidir.(32)
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Giriş
Omuz artroskopik girişimlerinde biyomekanik 
kurallara ve fonksiyonel anatomiye hâkimiyet 
başarılı bir cerrahi planlama ve uygulama sü-
reci için çok önemlidir. 

Biyomekanik kurallara hakimiyet; fizik mu-
ayene esnasında; ağrıyı, limitasyonu, laksite 
ve instabilite değerlendirmede, radyolojik de-
ğerlendirmede, cerrahi planlamada; anatomik 
tamir prosedürlerinde ve de komplikasyon ve 
malpraktisten kaçınırken internervöz yakla-
şımda önemlidir.

Biyomekanik kurallar Ortopedi ve Travmato-
loji klinik uygulamalarının tüm aşamalarında 
önemlidir.

Bu kurallar kas iskelet sisteminin sert, yarı 
sert, elastik ve akışkan dokuları arasındaki iç 
ve dış kuvvetler ile oluşan fiziksel etkileşimi 
incelemek ve tanımlamak için uygulanabil-
mektedir.

Newton yasaları; kas iskelet sistemi biyome-
kanik hareket ve denge kuralları için de ge-
çerlidir.

Biyomekanik kurallar; kas iskelet sistemi nor-
mal yapı ve fonksiyonlarının tanımlanmasında 
ve patolojik durumlarının analizinde, cerrahi 
uygulamalarda fonksiyonel anatomiye en uy-
gun biyomekanik dizilimin oluşturulmasında, 
implantların tasarımında ve cerrahi sonrası 
dönemde daha etkin iyileşmesinin planlanma-
sında önemlidir.(1)

Temel mekanik, dinamik, biyomekanik ve 
omuz biyomekaniği kavramları, kuralları ve 
anlamları nelerdir?

Mekanik; Kuvvetlerin maddeler ve hareket-
ler üzerine etkisini yani maddelerin denge ve 
hareket nedenlerini ve bununla ilgili kanunları 
inceleyen fizik alt dalıdır. Mekanik üç bölüme 
ayrılmaktadır;

Kinematik; Yol, zaman, hız ve ivme arasındaki 
ilişkiyi inceler.

Dinamik; Kuvvetle hareket arasındaki ilişkiyi 
inceler. 

Statik; Hareketsiz bir cisim üzerindeki kuv-
vetlerin etkisini inceler.

Güç (Kuvvet): İki cisim arasındaki fiziksel et-
kileşim ve aktarıma denir. 

Kompressif güç: Cisme aynı düzlemde ve cis-
min merkezine doğru etkiyen güçtür.

Tensil güç: Cisme aynı düzlemde merkezden 
perifere doğru etkiyen güçtür.

Makaslama güçleri: Cisme farklı düzlemde 
uygulanan güçlerdir.

Hız: Ölçülebilen bir süredeki fiziksel yer de-
ğiştirme mesafesidir.

İvme: Birim zamanda oluşan hızdaki değişim 
miktarıdır. 

Yol: Birim zamanda kat edilen mesafedir.

Enerji: İş yapabilirlik yeteneğidir. 

Statik enerji: Depolanmış hareket ile ilgili ol-
mayan halidir.

Kinetik enerji: Hareketle ilgili halidir.

5Omuz Biyomekaniği
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Sürtünme: İki cisim yüzeylerinin birbiri üze-
rinde oluşturduğu direnç kuvvetidir. 

Kinematik: Hareketin özelliklerini inceler.

Kinetik: Hareketin güçle ilişkisini inceler ve 
nasıl oluştuğunu analiz eder.

Moment: Bir kuvvetin döndürücü etkisine de-
nir ve vektörel bir büyüklüktür. Büyüklüğü ise 
kuvvet ile kuvvetin sabit nokta ya da eksene 
olan dik uzaklığının çarpımına eşittir.

Tork: Gücün cisimde yarattığı dönme hareke-
tidir.

Vektörel büyüklük: Başlangıc noktası, yönü 
ve doğrultusu ile tanımlanan büyüklüklere de-
nir. Kuvvet, hız ve ivme gibi büyüklükler vek-
törel büyüklüktür.

Rotasyon: Cismin merkezi etrafında veya 
noktasal bir merkez etrafında gerçekleştirdiği 
dönme hareketidir.

Rotasyon merkezi: Dönme hareketinin çev-
resinde gerçekleştiği noktadır. 

Rotasyon ekseni: Cismin rotasyon hareketini 
yaptığı yörünge düzlemidir. 

Translasyon: Cismin aynı eksende farklı bir 
noktaya transferi hareketidir.

Stres: Komşu dokuların birbirine aktardığı 
rutin güçlerdir.

Strain: Stresin dokuda değişiklik yaratması 
halidir. 

Biyomekanik içinde tanımlanan kavram ve ku-
rallar fonksiyonel anatomi ile yakından ilintili-
dir ve sinomin olan kavramlar vardır. 

Biyomekanik: Mekanik kuralların organizma 
ve biyolojik dokuların fiziksel olarak analizi 
için uyarlanmış halidir. 

Egzantrik kasılma: Boy uzaması ile olan ka-
sılmadır.

Konsantrik kasılma: Boy kısalması ile olan 
kasılmadır.

İzometrik kasılma: Boy değişikliği olmadan 
kasılmadır. 

Abdüksiyon: Cismin orta hattan uzaklaşma-
sıdır. 

Addüksiyon: Cismin orta hatta yaklaşmasıdır.

Rotasyon: Cismin vertikal ekseninde trans-
vers düzleminde dönme hareketidir. 

Eksternal rotasyon: Cismin vertikal eksenin-
de dış yöne doğru olan rotasyonudur.

İnternal rotasyon: Cismin vertikal ekseninde 
iç yöne doğru olan rotasyonudur.

Fleksiyon: Eklemleşen yapıların ön yüzleri-
nin birbirine yaklaşmasıdır.

Ekstansiyon: Eklemleşen yapıların ön yüzle-
rinin birbirinden uzaklaşmasıdır.

Elevasyon: Cismin aynı düzlemde önceki sevi-
yesine göre yukarı translasyonudur.

Depresyon: Cismin aynı düzlemde önceki se-
viyesine göre aşağı translasyondur.

Laksite: Komşu yüzeylerin birbiri üzerinden 
translasyonudur.

Subluksasyon: Translasyonun temas yüzeyi-
nin tam kesilmediği luksasyon öncesi evresi-
dir.

Luksasyon (Dislokasyon): Eklemleşen yü-
zeylerin birbirinden temasları kaybolacak şe-
kilde translasyonudur.

Stabilite: Bir cisim veya sistemin iç ve dış 
güçlere karşı dengede olma halidir.

İnstabilite: Bir cisim veya sistemin iç ve dış 
güçlere karşı dengede olmama yani stabilite-
nin bozulması halidir.

Transvers düzlem: Cismi üst-alt olarak ayı-
ran düzlemdir.

Koronal düzlem: Cismi ön-arka olarak ayıran 
düzlemdir.

Sagittal düzlem: Cismi sağ-sol olarak ayıran 
düzlemdir.

Anteversiyon: Koronal düzlemde anteriora açı 
yaratan dış rotasyon yönelimi için kullanılır.

Retroversiyon: Koronal düzlemde posteriora 
açı yaratan iç rotasyon yönelimi için kullanılır.

Omuz eklem kompleksi harmonik hareketleri 
esnasında birbirlerine bağımlı ve uyumlu geli-
şen hareketlerin biyomekaniği aşağıdaki gibi 
özetlenebilir.
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Elevasyon-abdüksiyon-depresyon-dış 
rotasyon:
Kolun elevasyonu omuzun en önemli fonksiyo-
nudur ve bu hareket sırasında omuz kuşağının 
bütün eklemlerinin uyumlu hareketi gerekir. 
Tam elevasyon için humerusun eksternal ro-
tasyonu zorunludur.(2) Eksternal rotasyon 
subakromial yumuşak dokuları akromion ile 
humerus arasında sıkışmaktan kurtarır.(3) 
Donuk omuz eksternal rotasyon kısıtlanması 
ile kol elevasyonunun kısıtlanmasına neden 
olmaktadır. Primer olarak deltoid ve supras-
pinatus elevasyonu başlatılmasına rağmen 
subskapularis, teres minör ve infraspinatusun 
stabilize edici etkisi de önemlidir. Elevasyon 
sırasında anterior agonist moment kolunu, 
orta deltoid ve supraspinatus oluştururken 
antagonist veya depresör moment kolunu te-
res majör, latissimus dorsi ve pektoralis majör 
tendonlarının oluşturduğu gösterilmiştir. İnf-
raspinatus, subskapularis ve posterior deltoid 
eklem pozisyonuna bağlı olarak elevatör ya da 
depresör fonksiyon yapabilmektedir.(4) Hume-
rus başının depresyonu omuz hareket açıklığı 
için çok önemlidir. Abdüksiyon hareketi iler-
lerken biseps kası kontraksiyonu uzun başın 
tendonunu humerus başı üstünde gerdiğinden 
humerus başı depresse olarak akromiondan 
aşağıya doğru itilir ve bu da subakromial sı-
kışmayı önler.(5,16)

Protraksiyon: Skapulanın dışa yer değiştir-
mesi ile sagittal plana yönelimidir. Serratus 
anterior, latissimus dorsi ve pektoralis minör 
kasları ile sağlanır. Skapulaların dorsalde bir-
birinden uzaklaşması hareketidir.

Retraksiyon: Skapulanın içe yer değiştirmesi 
ile frontal plana yönelimidir. Latissimus dorsi, 
rhomboid majör, rhomboid minör ve trapezius 
kasları ile sağlanır. Skapulaların dorsalde bir-
birine yaklaşma hareketidir. Protraksiyon ve 
retraksiyon hareketlerinin sınırları arasında 
yaklaşık 45º’lik açı aralığı vardır.

Konsantrik reduksiyon: Rotator manşet 
kaslarının humerusu glenoide çekmesiyle 
oluşan stabilite halidir. Omuz kuşağı hareket-
leri için bu stabilite çok önemlidir. Deltoid ve 
supraspinatus kasları tam bir hareket açıklığı 
için birlikte hareket eder.(6) Deltoid tek başı-

na hareket ederse humerusu korakoakromial 
arka çekecektir. Ancak yeterli bir abdüksiyon 
olması için rotator kılıf kaslarının humerus 
başını glenoide doğru depresse ve kompresse 
etmesi gerekir.(3)

Fleksiyon-iç rotasyon-addüksiyon:
Glenohumeral eklemde, fleksiyon ile rotasyon 
arasındaki ilişki değerlendirildiğinde fleksiyo-
na internal rotasyon eşlik ettiği saptanılmış-
tır.(7) Addüksiyon hareketi bir çok düzlemde 
fleksiyon ve iç rotasyon hareketi ile ilintili ola-
rak oluşmaktadır.

Eklem içi negatif basınç: Omuz hareketleri 
gergin ve sınırlı olabildiği gibi bazen herhan-
gi bir semptom vermeden subluksasyon veya 
dislokasyon gelişecek kadar gevşekte olabi-
lir. Eklem etrafı ligament ve kasların gevşek 
olduğu hareket orta fazında stabiliteyi, intra-
artiküler negatif basınç sağlar. Eklem içi ba-
sıncın negatifliğinin herhangi bir nedenle azal-
ması laksite yatkınlığı oluşturabilmektedir.(8)

Konkavite kompresyonu: Rotator manşet 
kasları koordineli bir şekilde kasıldığında 
humerus başını glenoide kompresse eder ve 
glenoidin konkavitesi stabilizatör görev yapar. 
ROM ortasında kapsülo-ligamentöz yapılar 
gevşektir. ROM sonunda ise humerus başı 
translasyonu oldukça sınırlıdır çünkü kapsü-
lo-ligamantöz yapılar gergindir. Hareket açık-
lığı ortası ve sonu stabilizatörleri birbirinden 
bağımsızdır.(16)

Omuz eklem kompleksinde fonksiyo-
nel biyomekanik esaslar:
Omuzun en büyük işlevi eli fonksiyonel pozis-
yonda tutmaktır.(9) Omuz bölgesi fonksiyonu 
Glenohumeral, sterno-klaviküler, akromio-
klaviküler ve skapulo-torasik eklemlerin or-
tak hareketi ile sağlanır. Kapandji, fonksiyo-
nel subdeltoid eklem tanımını eklemiştir.(10) 
Cailliet’de, kosto-sternal ve kosto-vertebral 
eklemlerin fonksiyonel önemini belirtmiştir.(11) 
Bu hareket yaklaşık 30 kasın organizasyonunu 
gerektirmektedir.(16) Literatürde bu nedenle 
daha çok omuz eklem kompleksi terimi kulla-
nılmaktadır.(12,13)

Omuz, kolumuzun gövdeyle bağlantısını sağlar 
ve elin fonsiyonelliğinde önemlidir. Vücudun 
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en hareketli eklemidir. Bu durum instabilite 
için daha fazla yatkınlığa neden olmaktadır. 
Normal omuz fonksiyonu pasif ve aktif stabi-
lizatörlerin kompleks etkileşimi ile sağlanır. 

Pasif (Statik) stabilizatörler:
Kemik pasif stabilizatörler: Dominant ola-
rak glenoid, humerus başı ve proksimal hu-
merustur. Ayrıca akromion ve korokoid çıkıntı 
da humerus başının proksimale migrasyonunu 
önlemektedir.

Eklem pasif stabilizatörler; glenoid labrum, 
Glenohumeral ligamentler ve glenohumeral 
eklem kapsülüdür.

Humeral artiküler yüzeyi; stabil değildir ve 
kinematik olarak yumuşak dokunun uygun 
dengesini sağlayan humerus başı ile cismi 
arasında yaklaşık 1350 bir açı ve yaklaşık 300 
retroversiyon açısı vardır. 

Glenoid labrum; glenoid kavitenin derinliğini 
ve yüzey alanını artırır. Labrumlu glenoidin 
alanı ile humerus başı artiküler yüzeyin oranı 
1/3 iken labrumsuz bu oran 1/4 civarındadır.(14) 
Bu veriler labrumun artiküler artımına ve sta-
biliteye katkısını göstermektedir. 

İntra-artiküler negatif basınç; önemli bir 
stabilizatördür. Eğer basınç bir artrotomi 
veya kapsüler delinme ile eşitlenirse inferior 
subluksasyon eğilimi oluşmaktadır.(8) Artmış 
eklem içi hacmi, eksternal yüklenmelere karşı 
intra-artiküler basıncın stabilizatör katkısını 
azaltır.(15)

Kapsüler ve ligamantöz katkı statik omuz 
instabilitesinde çok önemlidir. Omuz kapsülü 
ince ve katlantılıdır, bir çok varyasyonu vardır. 
Hiperlaksitesi, omuz instabilitesine yatkınlık 
sağlar.(17)

Kapsülo-ligamantöz kompleks; omuz ek-
leminin majör statik stabilizatörüdür. Üst, 
orta ve alt bölümleri olan kapsülo-ligamantöz 
kompleks, korakohumeral ligamentle birlikte 
omuz ekleminin anterior ve superior ligament 
desteğini sağlamaktadır. 

Korako-akromial ligament; omuzun superi-
or stabilizatörüdür.(18)

Korako-humeral ligament; eksternal rotas-
yonu sınırlar ve omuzun inferior subluksasyo-
nuna direnç oluşturur.(19,20)

Superior Glenohumeral ligament; korako-
humeral ligamente benzer fonksiyonla Gleno-
humeral eklemin stabilitesine katkı sağlar.(16)

Orta glenohumeral ligament; Glenohumeral 
ligamentlerin en güçlü parçasıdır ve anterior 
humeral instabilitenin en büyük engelleyicisi-
dir.

İnferior glenohumeral ligament; en önemli 
komponentlerinden biri olarak inferiordan ha-
mak gibi omuzu desteklediğinden abdüksiyon-
daki omuzun ana statik stabilizatörüdür. Omuz 
abdüksiyon ve dış rotasyonunda eklemin ante-
ro-inferior stabilitesinin sağlanmasında önem-
lidir.

Rotator interval; supraspinatus tendonu ve 
subskapularis tendonu arasında eklem kap-
sülü tarafından örtülen ve de korako-humeral 
ligament tarafından kuvvetlendirilen mesafe-
dir.(21) Rotator interval lezyonu olan omuzlarda 
kol iç rotasyonda inferior instabilite gelişebilir 
ama eksternal rotasyonda gelişmez.(22)

Aktif (Dinamik) stabilizatörler: 
Rotator manşet, biseps kası kısa ve uzun baş-
ları, deltoid, pektoralis majör, latissimus dorsi 
kasları ve tendonlarıdır.(5,32)

Pasif kas gerimi: kasların stabilizasyon me-
kanizmasında pasif kas gerimi önemlidir ve 
kas gövdelerinin eklem stabilitesinde pasif 
rolü mevcuttur. Posterior stabilite, rotator kı-
lıfın pasif kas gerimi ile sağlanmaktadır ama 
inferior instabilite için bu kasların statik kat-
kısı önemli görünmemektedir.(16)

Dinamik kas kontraksiyonu: Supraspinatu-
sun inferior stabilizatör olarak önemi ortaya 
konulmuş, subskapularisin ise en önemli an-
terior stabilizatör olduğu rapor edilmiştir.(20,22) 
Saha AK. tarafından anterior ve posterior kılıf 
kasları tarafından sağlanan bir kuvvet çifti 
konsepti tariflenmiştir. Transvers düzlemde 
subskapularis ve infraspinatus kuvvet çifti, 
rotator manşet yırtıklarında humerus başının 
superiora migrasyonunu önleyen en önemli 
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faktördür. Koronal düzlemdeki kuvvet çiftini 
ise, deltoid ve supraspinatus oluşturulur.(23)

Deltoid ve supraspinatus abdüksiyona eşit ola-
rak katkıda bulunurlar. Birlikte çalıştıklarında 
abdüksiyonda oluşan eklem reaksiyon kuvve-
ti direk glenoide doğrudur. Humerus başının 
glenoide karşı bu kompresyonu kol abdüksi-
yona getirildiğinde ve baş üzeri aktivitelerde 
stabiliteye katkıda bulunur.(24)

Glenohumeral eklem biyomekaniği:
Ball-socket tarzı bir eklemdir. Humerus prok-
simal eklem yüzünün sadece 1/3’ü glenoid ile 
temas halindedir.(11) Glenohumeral eklem bü-
tün eklemler içinde en çok hareket açıklığına 
sahip olmasından dolayı instabilite gelişimine 
en yatkın eklemdir. Glenohumeral eklemin 
translasyonu; anterior-posterior, medial-late-
ral ve superior-inferior olmak üzere üç yönde 
olabilmektedir. Superior, orta ve inferior gle-
nohumeral ligamentler kapsülü anteriorda 
kuvvetlendirir.(10,11)

Korakohumeral ligamentler, rotator kılıf ve 
bisipital tendon glenohumeral eklemin stabili-
tesine katkıda bulunur.(25)

Rotator kılıf kasları, aktif ligamentler gibi ek-
lemin kapsülünü anterior, posterior ve superi-
orda desteklemektedir.(5)

Glenoid fossanın kenarında fibrokartilajenöz 
bir halka olan glenoid labrum bulunur. Fossa-
yı derinleştirerek eklem stabilitesine katkıda 
bulunur.(10,26)

Glenohumeral eklem; üç rotasyon, üç trans-
lasyon olmak üzere altı hareket tipine sahip-
tir. Glenohumeral eklemin hareketleri pasif 
ve aktif stabilizatörlerin dengeli etkileşimi 
sonucu oluşur. Elevasyon düzlemi transvers 
düzleme dik olan koronal düzlemle ilgilidir. Bu 
düzlemdeki elevasyon açısı abdüksiyon diye 
tanımlanır. Uzun ekseni etrafında humerusun 
internal ve eksternal rotasyon hareketi ger-
çekleşir. 

Glenohumeral eklemde kolun herhangi bir 
pozisyonunda bir denge oluşturan kuvvetler 
saptanmıştır. Bunlar; ekstremitenin ağırlığı, 
abdüktör kaslar (primer olarak deltoid), ikisi-
nin sonucu oluşmaktadır.(9) Glenohumeral ek-

lemde, ekstansiyon ve fleksiyon hareketlerine 
kısmi olarak rotasyon hareketi eşlik etmekte-
dir.

Mihata ve arkadaşları ideal kapsül onarımı için 
tensor fascia lata graftinin omuz biyomekaniği 
üzerine greft uzunluğu ve kalınlığının etkile-
rini araştırmışlardır. Glenohumeral eklem ab-
düksiyonunun 10°-30° (omuz eklemi 15-450 ab-
düksiyonuna denk gelir) aralığında iken greft 
ile tamirin satbilitesi için en ideal olduğunu ve 
fasia lata grafftinin 8 mm’lik kalın greft ile ta-
mirin 4 mm kalınlığında kalınlığındaki grefte 
göre biyomekanik olarak daha stabil olduğunu 
bildirmişlerdir.(35)

Abdulian ve arkadaşları Bristow prosedürü-
ne kapsül tamiri eklenmesinin anterior-infe-
rior translasyona karşı stabilizasyona katkı 
sağlamadığını ama ROM kısıtlılığı yarattığını 
belirtmişlerdir. Kapsül onarımının da önemli 
ölçüde normal glenohumeral kinematiği değiş-
tirdiğini bildirmişlerdir. Bristow prosedürü‘ne 
kapsül onarımı glenohumeral stabiliteye ek 
katkı sağlamadığını ve ROM kısıtlamasına ne-
den olduğunu ve eklem kinematiğini değiştir-
diğini bildirmişlerdir.(36)

Sodl ve arkadaşları çalışmalarında anterior 
kapsüler plikasyon ve rotator interval kapama 
etkinliğini değerlendirmişlerdir. Kapsüler pli-
aksyonun glenohumeral mesafeyi daralttığını 
bildirmişlerdir. Rotator interval kapatılması 
önemli ölçüde hareket açıklığı azaltılmadığını 
glenohumeral rotasyon ile ilgili değişiklikler 
yarattığını bildirmişlerdir. Kapsüler plikas-
yonla kombine onarım yaparken aşırı sıkılığı 
önlemek için dikkatli planlama yapılması ge-
rektiğini bildirmişlerdir. Tek yönlü anterior 
glenohumeral instabilite olan hastalarda ro-
tator interval kapatma tartışılmasının ileride 
yararlı olabileceğini bildirmişlerdir.(37)

Taylor ve arkadaşları biseps tendon proksima-
lini biyomekanik olarak değerlendirmişlerdir. 
Biseps labrum kompleksini biyomekanik ola-
rak 3 klinik zon olarak tanımlamışlardır. İntra 
artikuler olarak 2 ayrı kısım biseps ankor böl-
gesi ve labrum ilişkisi ve sulkus pulley bölgesi 
ektra artikuler olarak da 3. kısım sub pektoral 
alanda fibroosseoz olarak kaptılan kısımdan 
oluştuğunu tanımlamışlardır. Anatomi, pato-
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anatomi değerlendirilirken bu daha kapsamlı 
anlayışı benimseyerek hareket etmeyi öner-
mişlerdir. Cerrahın daha güvenli hareket ede-
bileceğini ve hastaya özel cerrahi teknikler ile 
iyi fonksiyonel sonuçlar sağlayağını bildirmiş-
lerdir.(38)

Barret ve arkadaşları Latarjet prosedürü 
ile kemik blok tranferi prosedürünü biyome-
kanik olarak değerlendirmişlerdir. Latarjet 
prosedürü›nün başlangıçta eklemi aşırı sınır-
lamadığını ve zamanla hareket aralığında artış 
olduğunu bildirmişlerdir. Aşırı yüklenmelerde 
Laterjet prosedürünün conjoint tendon tran-
feri ile karşılaştırıldığında daha güçlü bir sta-
bilite sağladığını bildirmişlerdir. Hem Latar-
jet ve hem conjoinmt tendon transferi işlemi 
eksternal rotayonda humerus başını posterio-
ra kaydırarak eklem kinematiğini değiştirdi-
ğini bildirmişlerdir.(39)

Kleiner ve arkadaşları laterajet prosedürü ile 
kapsüler onarımın biyomekanik olarak etkisini 
değerlendirmişlerdir. Latarjet prosedürü›nün 
antero-inferior glenohumeral satbilitenin sağ-
lanmasında etkili olduğunu bildirmişlerdir. 
Kapsül onarımının anteroinferior stabiliteye 
önemli bir aktkısı olmadığını ancak, kapsül 
onarım olmadan yapılan Latarjet prosedürü-
ne göre glenohumeral dış rotasyonunda kısıt-
lama yapabileceğini bildirmişlerdir.(40)

Argintar ve arkadaşları Hill-Sachs leyonu 
olan Bankart lezyonu tamirlerinde ialve remp-
lissage uygulamanın translansyon ve biyome-
kaniğine atkisini incelemişlerdir. Hill-Sachs 
lezyonu tedavisinde Bankart tamiri ile birlikte 
remplissage uygulanması ROM ve rotayonla-
ra istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi oldu-
ğunu ama glenohumeral eklem kinematiğinin 
değiştiğini bildirmişlerdir. Anterior omuz çıkı-
ğı vakalarında eş zamanlı Bankart tamiri ile 
remplissage tekniği ile ilgili biyomekanik ve 
klinik çalışmalar yapılması gerektiğini vurgu-
lamışlardır.(41)

Mihata ve arkadaşları onarılamaz rotator man-
şet yırtıkları olan hastalarda superior kapsül 
onarımının ve devamlılığının sağlanmasının 
biyomekanik stabiliteye katkısını araştırmış-
larıdır. Posterior kapsül ve infra spiantus ten-
don arasında side to side graft ile onarım ve 

devamlılık sağlanmasının biyomekanik olarak 
stabiliteye katkı sağladığını göstermiş ve tek-
niği önermişlerdir.(42)

Akromioklaviküler eklem biyomekani-
ği:
Akromio-klaviküler eklem rotasyonu üç eksen 
etrafında olmaktadır.(28) Bu hareketler skapula 
üzerinde klavikulanın antero-posterior rotas-
yonu, supero-inferior rotasyonu, anterior ve 
posterior aksiyal rotasyonudur. Eğer klavi-
kula iç veya dış ucu tespit edilerek dönmesi 
engellenirse kolun ortalama abdüksiyonu 
110o‘den fazla olamayacaktır.(29)

Shara ve arkadaşları açık MRI ile akromio-
klaviküler eklemde üç boyutlu kinematik ana-
liz yaparak klavikulanın aksiyel rotasyonunun, 
abdüksiyonla birlikte lineer olarak arttığını ve 
maksimum abdüksiyonda ortalama 35o‘ye ka-
dar çıktığını rapor etmişlerdir.(33)

Korako-akromial ark; klinik olarak bu böl-
gedeki en önemli yapıdır. Korakoid çıkıntı ile 
akromion arasında bağlantıyı sağlayan kora-
koakromial ligamentten oluşur.(30) Humerusun 
yukarı migrasyonunu önler bu durum subak-
romial sıkışma sendromunda önem kazanır. 
Superior glenohumeral eklem kapsülü, subak-
romial bursa, bisipital tendon ve supraspina-
tus tendonu bu ark ile humerus başı arasında 
sıkışmaktadır.(25)

Natera ve arkadaşları akromioklaviküler ek-
lem çıkığı cerrahisinde Artroskopik girişimle 
hook plate sonuçlarını karşılaştırmışlardır. 
Artroskopik rijit olmayan korakoklaviküler 
fiksasyonun kanca plak ile açık redüksiyon ve 
internal fiksasyona göre eklemin biyomekani-
ğini koruduğunu ve daha üstün bir tedavi ve 
yaşam kalitesi sağladığını bildirmişlerdir. 

Skapulo-torasik eklem biyomekaniği:
Kasların skapulayı gövdeye yapıştırması ile 
skapulotorasik eklem denilen fonksiyonel bir 
yapı oluşur. Skapula ile toraks arasında liga-
mantöz ya da kemiksel hiçbir bağlantı yoktur. 
Fizyolojik bir eklemdir, klasik anatomik eklem 
komponentleri içermez.

Skapula cismi kaslar ve bursalar ile ayrıldığı 
komşu kostal yüzey üzerinde protraksiyon, 
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retraksiyon, elevasyon, depresyon ve rotasyon 
hareketleri yapar.(31)

Sternoklaviküler eklem biyomekaniği:
Kolu gövde ön kısmına bağlayan eklemdir. Ha-
reketleri üç düzlemde gerçekleşen elevasyon, 
depresyon, protraksiyon, retraksiyon, iç ve dış 
rotasyon hareketleridir.(27)

Omuz eklem kompleksi biyomekanik ve fonk-
siyonel anatomik tanımlamaları özellikle ins-
tabilite lezyonlarında olmak üzere ilgili bölüm-
lerde lezyonlara özel detaylandırılacaktır.

BİYOMEKANİK KUVVETLERİN VEKTÖREL YÖNLERİNİN BASİT ŞEMATİK GÖSTERİMİ:

SUPERİOR
MİGRASYON

DEPRESYON

İÇ ROTASYON

DIŞ ROTASYON

KONSATRİK REDUKSİYON
KONKAVİTE

LATERAL
TRANSLASYON

MEDİAL
TRANSLASYON

ABDÜKSİYON
ELEVASYON

ABDÜKSİYON

EKSTANSİYON FLEKSİYON

PROTRAKSİYON RETRAKSİYON
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6Omuz Sorunlarında 
Klinik Değerlendirme
Dr. Selda Başar, Dr. Selçuk Bölükbaşı, Dr. Ulunay Kanatlı

Giriş
Fonksiyonları kısıtlayan semptomları belirle-
mek 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;(1)

Ayırıcı tanıda;

1. Servikal radikülopati
2. Tümör
3. Enfeksiyon
4. Yansıyan ağrı
5. Sistemik romatizmal hastalıklar, düşünül-
melidir.

Tüm ortopedik hastalıklara yaklaşımda ol-
duğu gibi omuz hastalıklarında da tanı ancak 
sistematik bir yaklaşımla doğru olarak konu-
labilir. Hikaye, fizik muayene bulguları ve 
görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanıya 
ulaşılmaya çalışılmalıdır.(2,3)

Hikaye:
Omuz muayenesi hikaye alma ile başlar. Hi-
kaye detaylı alınmalıdır. Hastalığın hikayesi 
temel şikayet veya şikayetlerin ne olduğu, 
başlangıcı, herhangi bir travma öyküsünün 
varlığı gibi ayrıntılı bilgi almayı içerir. Hi-
kayeden yola çıkarak hastalığın ön tanısını 
koyabiliriz. 

Hikayeden yola çıkarak ulaşabileceğimiz ön 
tanılardan bazıları aşağıda örnek olarak ve-
rilmiştir.

Yaş;
Hastanın yaşı ve esas şikayeti muayene yön-
teminin seçiminde ve ayırıcı tanıda yönlendi-
rici 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 ro-
tator manşet yırtıkları, glenohumeral eklem 
(GH) ve akromioklavikülar eklem (AK) de 
osteoartriti görülme olasılığı artar. Bu neden-
le “gri saçlılarda manşet yırtığı, beyaz saçlı-
larda büyük manşet yırtığı düşünülmelidir” 
esprisi yapılmaktadır (Şekil 6.1).

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.

Sunum 6.1
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Aktivite düzeyi;
Hastanın spor yapıp yapmadığı, yapıyorsa 
hangi sporla uğraştığı öğrenilmelidir. Tek-
rarlayan baş üstü aktivitelerde anterior omuz 
instabilitesi görülebilir. Ayrıca atıcılarda rota-
tor 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 açısın-
dan sorgulanmalıdır.

Omuz hastalarının ortopedi poliklini-
ğine başvurma nedenleri;
Hasta şikayetleri;
Bir çalışmada omuz ağrısı şikayetiyle orto-
pedi polikliniklerine başvuran hastaların bel 
ve diz şikayetlerinden sonra üçüncü sırada 
olduğu gösterilmiştir. Hastalar aşağıdaki şi-
kayetlerden bir veya birkaçıyla polikliniğe 
başvururlar.(1,2,3) Bunlar;

• Omuz ağrısı
• Hareketlerde kısıtlanma 
• Fonksiyon kaybı 
• Kuvvet kaybı
• İnstabilite 
• Şekil bozukluğu
• Krepitus 

Şekil 6.1: Bu akılda kalıcı espri Prof. Dr. Selçuk 
Bölükbaşı’na aittir. Ancak kendisi de “soru işaretinin” 
cevabını bulamamıştır.

Şikayet paterni;
Her hasta için sorgulanmalıdır. Tanı koyar-
ken ve tedavi planlanırken göz önüne alın-
malıdır. 

Şikayet paternini sorgularken hastalıkla ilgili 
dikkat edilecek noktalar;

• Süresi
• Derecesi
• Arttıran 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 mik-
rotravmalara neden olan sorunlar olabilir, 
bunlar sorgulanmalıdır. Baş üstü aktiviteler 
sırasında ağrısı olan hastalarda olası neden 
rotator manşet yırtığı veya instabilitedir. 

Rotator manşet patolojisi;
Bursit veya tendonit rotator manşet yırtıkla-
rına eşlik ederek akut ağrı oluştururlar. Bir-
çok hastada tam kat rotator manşet yırtığı 
olmasına rağmen, bu durum her zaman ağrı-
ya neden olmaz. Buna karşılık parsiyel yırtık 
olan hastalarda ağrı şikayetine sık rastlanır. 
Rotator manşet hastalığına genellikle ağrı, 
kuvvet kaybı ve hareketlerde kısıtlanma eş-
lik eder.

Sıkışma sendromu:
Kolun ön kısmında yoğun bir ağrı olarak his-
sedilir. 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 radi-
külopati akla gelmelidir. Aşırı epizodik ağrı 
ve inflamasyon kalsifiye tendonite bağlı ola-
bilir.

Omuz instabilitesi;
Travmatik veya aşırı kullanmaya bağlı olabi-
lir. Omuz instabilitesinin hikayesi önemlidir. 
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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 ins-

tabilite şikayetleri yaşadığı,
• Yaralanma nedeni ve arttıran etmenler 

nelerdir?
• Çıkık hikayesi varsa redüksiyon uygulan-

mış mı yoksa spontan mı redükte olmuş 
sorgulanmalıdır.

Kuvvet kaybı;
Kuvvet kaybı hastanın doktora başvurma 
nedenidir. Hastalar ağrıyı, güçsüzlük olarak 
da yansıtabilirler. Rotator manşet yırtıklı has-
talar 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 (tüber-
külüm majusun akromiona sürtünmesi), gle-
nohumeral artritlerde ve akromioklaviküler 
eklem artritinde krepitasyon alınabilir.

Dead Arm sendromu;
Dead arm sendromu, atıcılarda akseleras-
yon fazında kolda gelişen güçsüzlük olarak 
tanımlanır. İnstabilite, SLAP veya internal 
sıkışma sendromuna mı bağlı olduğu tartış-
malıdır.

Yansıyan ağrılar;
Omuza vücudun birçok yerinden ağrı yansı-
yabilir. Bu bölgeler;

• Boyun
• Göğüs kafesi
• Kalp
• Sırt 
• Kol

Elde veya dirsek altında olan uyuşukluk, ka-
rıncalanma servikal hastalık veya periferik 
sinir sıkışmasını akla getirmelidir. Son 30 yıl 
içinde Amerikalı yetişkinlerde yapılan çalış-
malarda %8,5 oranında omuz ağrısı varlığı 
tespit edilmiştir. Elde edilen fiziksel bulgu-
lar ağrının kaynağını tespit etmeye yardımcı 
olur. 

Ağrının tek veya birden fazla eklemde ol-
ması, süreklilik arz etmesi ya da belirli hare-
ketlerde olması ağrıya sebep olan mekaniz-
maların 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 faktörler-
dendir.

Ağrı ya da diğer semptomlar spontan baş-
layabileceği gibi akut travma veya aşırı kul-
lanım sonucunda da ortaya çıkabilir. Ayrı-
ca; baş üstü seviyede çalışmak, 40 yaş üstü 
olmak, Tip II veya Tip III akromion olması, 
skapulotorasik hareketler de uyum bozuklu-
ğu subakromial sıkışma sendromu için risk 
faktörü iken, genel ligamentöz laksite omuz 
instabiltesinin gelişimi için bir risk faktörü 
olarak düşünülebilir.(2) 

Fizik muayene;
Fizik muayene sırasında aşağıdaki muayene-
ler sırasıyla yapılmalıdır.

Muayene inspeksiyon, kemik, eklem ve yu-
muşak dokuların palpasyonu, eklem hareket 
açıklığı, özel testler, kas testleri ve nörolojik 
muayene (kas kuvveti, refleks ve duyu mua-
yenesi) şeklinde devam eder.(1,2,3)

• İnspeksiyon
• Palpasyon
• Eklem hareket genişliği
• Kuvvet testi
• Provokatif testler

İnspeksiyon
Glenohumeral, akromioklaviküler ve ster-
noklaviküler ve skapulotorasik eklemde, 
kemik ve yumuşak dokulardaki şişlik, renk 



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi66

değişikliği, deformite veya şekil bozukluğu 
ve kas atrofisi yönünden her iki omuz kuşa-
ğı bölgesi karşılaştırmalı olarak gözlemlenir 
(Şekil 6.2). 

Ayrıca yüksek skapula, skolyoz, kifoz, kanat 
skapula varlığıda kaydedilir. Aksiller sinir 
lezyonlarında deltoid kasının atrofisi tipiktir.

Gözlemle muayenede hastanın ayakta ön-
den, yandan ve arkadan duruşu (postür) de-
ğerlendirilerek vücudun iki kısmı arasındaki 
asimetriler ve normalden olan sapmalar be-
lirlenmelidir. 

Subakromial bursanın şişlik ve inflamas-
yonu, GH eklem sinoviti romatoid artiritte 
deltoid atrofisi ile birlikte fark edilebilir. AK 
eklemde 6 tip ligamentöz yaralanma ve spra-
in tanımlanmıştır(4) (Şekil 6.3). Bu durum ins-
peksiyon ve palpasyonla ayırt edilebilir.

Palpasyon(2,3,5,6)

Palpasyon hastanın tarif ettiği ağrı paterni-
nin lokalizasyonu, hassasiyet olup olmadığı, 
anatomik yapıların bütünlüğü (örneğin; aşil 
tendon rüptürü), ısı farklılığını belirlemek, 
ve nörovasküler yapıları değerlendirmek 
(Örn: kan basıncı, periferik sinirin perküsyo-
nu ağrı ve parestezi oluşturabilir) için yapılır. 
Deltoid tendiniti nadir görülmekle birlikte 
rotator manşet patolojilerinde yansıyan ağrı 
genellikle deltoid kasının insersiyo bölgesin-
dedir. Anterior ve posteriorda palpasyonla 
test edilecek kemik, eklem ve yumuşak do-
kuların palpasyonuyla hassasiyet ve şekil bo-
zukluğu olup olmadığı kaydedilmelidir. 

Sistematik olarak kas, eklem ve kemik çıkın-
tılar palpe edilir. Rotator manşet tendonla-
rının rahat palpe edilebilmesi için kol farklı 
şekillerde pozisyonlanabilir. Biseps tendonu 
omuz ekleminin proksimal ön yüzünden 
palpe edilir. Palpe edilmesi gereken diğer yu-
muşak dokular; deltoid kası, korakoklavikü-
ler ligament, bisepsin uzun başı, supraspina-
tus, infraspinatus, trapez, serratus anterior, 
romboid ve subskapularis kasları (Şekil 6.4).

Deltoid kası;
Omuzun, ana motor kasıdır. Omuza abdük-
siyon, fleksiyon ve ekstansiyon yaptırır. Ro-
tator manşet sorunlarının ağrısı deltoid in-
sersiyosunda yansıyan ağrı şeklinde kendini 
gösterir. Atrofisi, kullanmamaya bağlı olabil-
diği gibi aksiller sinir yaralanması sonucu da 
gelişebilir.

Korakoklaviküler ligament;
Akromioklavküler ekleme güç uygulandı-
ğında trapezoid ve konoid ligamentlerden 
oluşan korakoklaviküler ligament en önemli 
stabilizatör yapılardan biridir. Tip III ve üze-
rindeki akromioklaviküler eklem dejeneras-
yonlarında bu bağın kopması sonucu insta-
bilite 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” bul-

Şekil 6.2: Klavikula kırığı Şekil 6.3: Tip III akromioklaviküler eklem yaralanması 
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gusu olarak da bilinen deformite gelişir ve 
biseps kası distalde bir şişlik olarak görülür.

Supraspinatus kası;
Otururken el sırtının bele yerleştirilmesi sup-
raspinatus tendonunun palpasyonunu ko-
laylaştırır, 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 rota-
torüdür. Teres minör kası ile birlikte sinerjist 
olarak çalışır. İnfraspinatus kası yokluğunda 
kol gövde yanında eksternal rotasyon yapıla-
mazken teres minör yeterli çalışmıyorsa kol 
abdüksiyon pozisyonunda eksternal rotas-
yon yapılamaz.

Trapezius kası;
Spinal aksesuar sinir tarafından inerve edi-
lir. Bu sinirin yaralanmasında gelişen omuz 

Şekil 6.4: Omuz muayenesinde palpasyon 
bölgeleri. A) Akromioklaviküler eklem, B) 
Korakoklaviküler ligament, C) Subakromi-
al bursa, D) Supraspinatus tendonu, E) 
Trapez kası, F) Biseps uzun başı tendonu, 
G) Subskapularis tendonu

Video Şekil 6.4
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ağrısı, omuz düşüklüğüne ve brakial pleksu-
sun gerilmesine bağlı olarak karşımıza çıkar. 
Zayıflığında tip I ve tip III skapular diskinezi 
görülür.

Serratus anterior;
Kostaların dış yüzünden başlar ve uzun tora-
sik sinir tarafından inerve edilir. Zayıflığında 
tip II skapular diskinezi izlenir.

Romboid majör ve minör;
İnterskapular bölgeden palpe edilebilir. Za-
yıflığında skapulanın aşağı rotasyonu ve ad-
düksiyonu zayıflar.

Subskapularis kası;
Sırtüstü yatış pozisyonunda pasif kol elevas-
yonu sırasında skapulanın torakal yüzünden 
subskapularis kasının palpasyonu yapılabi-
lir. Omuzun en kuvvetli internal rotatorüdür. 
Zayıflığında elle karına bastırma veya eli bele 
götürme hareketi yapılamaz. 

Eklem palpasyonunda önde sternoklaviküler 
eklemden başlanıp arkada skapulotorasik ek-
lem yönünde ilerlenilmelidir. Palpe edilmesi 
gereken eklem ve kemik çıkıntıları şunlardır;

Sternoklaviküler eklem;
Bu eklem üst ekstremitenin tüm hareketle-
rine katılmaktadır. İnflamatuar hastalıklar, 
travma ve özellikle çıkıklar, sternoklaviküler 
eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığına yol aça-
bilir. Bu durum tüm üst ekstremite hareketle-
rinde kısıtlılıkla sonuçlanabilir.

Korakoid çıkıntı;
Genellikle görülmez. Çok zayıf, kas atrofi-
si olanlarda veya posterior omuz çıkığında 
görülebilir. Genellikle klavikula 1/3 orta ve 
lateral birleşim noktasının 2 cm inferiorun-
dadır.

Klavikula;
“S” şeklindedir ve cismi cilt altında palpe 
edilebilir. Kırık, kaynama kusurları açısından 
değerlendirilmelidir.

Akromioklaviküler eklem;
Her iki akromioklaviküler eklem simetriktir. 
Asimetrik ise, kronik enflamasyon, dejenera-
tif artrit, travmatik kırık veya çıkıklara bağlı 
olabilir.

Akromion;
Anterior, posterior ve lateral kenarları palpe 
edilebilir. Glenohumeral eklem çıkıklarında 
özellikle lateral kenarı daha belirgin hale gel-
mektedir.

Skapula;
Posteriordan bakıldığında spina skapula, 
skapulanın en belirgin yapısıdır. Spina ska-
pulanın üstünde supraspinatus altında ise 
infraspinatus ve teres minör kasları bulunur. 
Omuza iç rotasyon yaptırıldığında medial 
kenarı belirgin hale gelir. Normalde olma-
ması gereken posizyonlarda skapula medial 
kenarı sivrileşiyorsa buna, kanat-skapula adı 
verilir ve sıklıkla serratus anterior, trapezius 
veya romboid kas zayıflığına bağlı olarak or-
taya çıkar. Kanat skapula varlığında, skapula 
alt kenarı superomediale yer değiştirmişse 
serratus anterior, inferolaterale yer doğru de-
ğiştirmişse trapezius zayıflığına sekonderdir. 
Skapulanın ardışık protraksiyon (omuzlar 
önden birbirlerine yaklaştırıldığında) ve ret-
raksiyon (omuzlar birbirlerinden uzaklaştı-
rıldığında) hareketleri sırasında skapulotora-
sik eklemden ses gelmesi skapular snapping 
olarak bilinir ve sıklıkla bu bulgu superome-
dial köşesinde olur.

Anterior ve posterior eklem çizgisi;
Posterior eklem çizgisi ağrısı glenohumeral 
artritte tipiktir. Anterior glenohumeal insta-
bilitede ise anterior ağrı olabilir.

Eklem hareket genişliği (EHG)(1,2,3)

Omuz kompleksi glenohumeral, sternoklavi-
küler, akromioklaviküler ve skapulotorasik 
eklemden oluşur. Önceden tasarlanmış mua-
yene bu eklemler ile skapulanın postüral asi-
metrisini, kas kısalığına bağlı kısıtlanmaları, 
defisitleri ve eklem hareketlerini kısıtlayan 
yumuşak doku bariyerlerinin belirlenmesine 
yardımcı olur. 

Eklem hareket genişliği (EHG) mutlaka öl-
çülmeli, eğer asemptomatikse karşı ekstre-
mite ile karşılaştırılmalıdır. Skapulotorasik 
ve skapulohumeral hareket gözlemlenerek 
senkronize olup, olmadığı belirlenmelidir. 
Genel bağ gevşekliği her hasta için mutlaka 
değerlendirilmeli, eğer varsa kontraktür-
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ler ortaya konulmalıdır. Bazı kontraktürler 
altta yatan sorunun habercisi olabilir. Örne-
ğin, posterior kapsüler kontraktürü, anterior 
omuz instabilitesinde ve anterior mikrotrav-
malarda görülür. İç rotasyon kısıtlanır. Aktif 
ve pasif EHG ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 

Eklem hareket genişliğinin aktif ve pasif ola-
rak değerlendirilmesi eklem hareketlerinin 
bozulmasının eklem çevresindeki kasılabilen 
veya kasılamayan dokulardaki bir problem-
den mi kaynaklandığını belirlemeye yardım-
cıdır. 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 hareketleri-
nin belirlenmesi için değerlendirme bilateral 
yapılmalıdır. 

Abdüksiyon;
Tam abdüksiyon genellikle 1600 kadardır. 
900’den sonra hastaya dış rotasyon yapması 
söylenir, böylece abdüksiyon sırasında tü-
berkülüm majus akromionun altından kur-
tulmuş olur.

Fleksiyon;
Glenohumeral eklemde fleksiyon 160-
1800’dir. Artrit, adeziv kapsülit ve rotator 
manşet yırtığı nedeniyle aktif hareket kısıtlı 
ise pasif olarak da değerlendirilmelidir. Kas 
zayıflığı, tendon yaralanması (Örn: skapular 
stabilizatörlerin paralizisi) aktif omuz fleksi-
yonunu kısıtlayabilir. 

ASES fleksiyon ve abdüksiyon yerine total 
elevasyonun değerlendirilmesini önermek-
tedir.

Elevasyon;
Skapular düzlemde kolun yukarı kaldırıl-
masıdır. Kol fleksiyonu koronal düzlemden 
30-450 anteriorda olacak şekilde yapılır. Has-
ta rahat hissettiği şekilde ekstremitesini kal-
dırır. Sırtüstü pozisyonda pasif, ayakta iken 
aktif elevasyon daha kolay değerlendirilir 
(Şekil 6.5).

Şekil 6.5: Aktif elevasyon eklem hareketinin değer-
lendirilmesi. Sol tarafta elevasyon kısıtlı olduğu izlen-
mektedir.

Eksternal rotasyon (nötral abdüksiyon 
ve supin pozisyonda);
GH eksternal rotasyonu (ER) hem kol addük-
siyonda hem de 900 abdüksiyonda değerlen-
dirilir. Normal sınırlar kol addüksiyonda 
45-900’dir. Dominant kolda biraz daha fazla 
olabilir. İki taraf karşılaştırılmalıdır. Rotator 
manşetin büyük yırtıklarında hasta bu pozis-
yonda ER yapamayacaktır. Böyle bir durum-
da kol dirsekten desteklenerek pasif hareket 
yaptırılır. 900 abdüksiyon pozisyon olarak 
atış, raket sporları ve yüzme gibi baş üstü 
sporlarına benzerlik göstermesi bakımından 
diğerine göre daha fonksiyoneldir. Başüstü 
seviye sporlarında ER 900’yi aşabilir. Domi-
nant kolda 200 daha fazladır. Atış sporların-
da bu sınırın 1350’yi bulduğu bilinmektedir. 
ER’u kısıtlı hasta bu hareketi üst gövdesi 
ile kompanse etmeye çalışacaktır. Anterior 
omuz instabilitesi varsa hasta yapmak iste-
meyeceği için bu hareket yanlış negatif ola-
caktır (Şekil 6.6 ve 6.7).



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi70

Şekil 6.6: Omuz eksternal ve internal rotasyon eklem 
hareket genişliğinin gövde yanında aktif ve pasif de-
ğerlendirilmesi

Şekil 6.7: Omuz eksternal ve internal rotasyon eklem 
hareket genişliğinin 90o abdüksiyonda değerlendiril-
mesi

İç rotasyon;
Başparmağın posteriorda ulaştığı en üst ver-
tebranın spinöz çıkıntısı kaydedilerek ölçü-
lür. Bu nokta erkeklerde torakal 9 kadınlar-
da ise torakal 7 spinöz çıkıntı seviyesidir(2,3). 
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 patolo-
jik olmayabilir. Bu hareket humerustaki ke-
miksel değişiklikler sonucu da kısıtlanabilir. 
Omuz ekleminin rotasyonel eklem hareket 
açıklığı belirlenirken toplam omuz rotas-
yonu konsepti hatırlanmalı. Beyzbol ve elit 
tenisçilerde eksternal rotasyonun arttığı in-
ternal 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 6.7). 

Addüksiyon;
Gövde önünde kolun çaprazlandığı (Cross-
chest) addüksiyon ölçümü daha fonksiyonel-
dir. Omuz 900 fleksiyonda iken hastanın elini 
karşı omuzuna kadar götürmesi beklenir. AK 
patolojilerinde ağrılı ve limitlidir.

Ekstansiyon;
Fleksiyonun tersidir ve ayakta yaklaşık 40-
600 kadardır.

Hastada subakromial sıkışma veya rotator 
manşet yırtığı şüphesi varsa fleksiyondan 
ziyade abdüksiyon kısıtlanır; ağrılı ark olup 
olmadığı gözlemlenmelidir (Şekil 6.8). Büyük 
yırtıklar varsa iki hareket birlikte kısıtlanabilir.
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Şekil 6.8: Subakromial sıkışma sendromu olan bir 
hastada ağrılı ark değerlendirmesi

Şekil 6.9: Omuz elevasyonunun posteriordan gözlemi

Şekil 6.10: Omuz abdüksiyonunun skapulohumeral 
eklem elevasyonuyla kompansasyonu

Glenohumeral eklemin abdüksiyonu en iyi 
posteriordan gözlemlenir (Şekil 6.9). Hasta-
da kol elevasyonunu gerçekleştirme paterni 
izlenir. Klinikte sık rastlanılan bir durum da 
ağrı, kuvvet kaybı, rotator manşet yırtığı ve 
artrit nedeniyle abdüksiyon yapamayan va-
kaların genellikle bu durumu skapulohume-
ral eklem elevasyonuyla kompanse etmeleri-
dir (Şekil 6.10).

Skapulotorasik eklem muayenesi;
Glenohumeral eklem hareketleri sırasında 
klavikulanın ve skapulanın hareketleri göz-
lemsel veya ölçümle değerlendirilmelidir. 

Skapula statik ve dinamik olarak değerlendi-
rilmelidir. İstirahat pozisyonunda her iki ska-
pulanın duruşunun simetrik olup olmadığı 
kaydedilir. Ek olarak, skapula hareketliliği 
diğer tarafla karşılaştırmalı olarak yan yatış 
pozisyonunda anterior-posterior, inferior-su-
perior ve infero-medial yönde pasif kaydır-
ma ile değerlendirilmelidir. 

Skapulotorasik eklemler de protraksiyon ve 
retraksiyon sırasında skapulanın orta hattan 
uzaklaşması ve yaklaşmasına göre karşılaştır-
malı olarak incelenir. Hareket sırasında deri 
katlantılarının az olduğu tarafta skapula ha-
reketinin daha az olduğu düşünülebilir (Şekil 
6.12). En sık kullanılan testlerden biri skapu-
lar kayma testidir. Omuz ekleminin 00, 450 ve 
900 abdüksiyon pozisyonunda skapulanın in-
ferior açısının aynı seviyedeki vertebral spi-
nöz prosesustan uzaklığı karşılaştırılır.(7)

El dorsalinin sırt bölgesine yerleştirildiği 
omuz ekleminin aşırı internal rotasyon po-
zisyonunda skapulanın medial kenarının be-
lirginleşmesi normaldir.

Ayakta kol gövde yanında ve internal rotas-
yonda, dirsek 900 fleksiyonda iken eksternal 
rotatörlere kas testi uygulandığı sırada ska-
pulanın inferior açısının belirginleşmesi ska-
pulanın stabilizasyon sorununu düşündür-
melidir. Test diğer tarafla karşılaştırılmalıdır. 

Skapula pozisyon ve hareketlerindeki bozuk-
luk skapular diskinezi olarak adlandırılır.(8,9) 
Görsel olarak belirlenen skapular diskinezi-
nin tipi kaydedilmelidir. 
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Şekil 6.11: İstırahat pozisyonunda skapula hareketlili-
ğinin değerlendirilmesi

Şekil 6.12: A) İstırahat pozisyonunda skapulaların 
gözlemi retraksiyonda B) Skapular hareketin gözlemi

Skapular diskinezinin varlığı kol elevasyonu 
ve depresyonu yapıldığı sırada iki taraf ska-
pulanın 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 

6.14).

Gelişimsel bozukluklar nedeniyle de skapu-
lar asimetriler görülebilir. Yüksek skapula bu 
gelişim bozukluklarının en çok bilinenidir 
(Şekil 6.13). Diskinezinin postüral ve anato-
mik bozukluklardan, sinir yaralanmaların-
dan ya da propriosepsiyon kaybından mı 
kaynaklandığı belirlenmelidir. Atış sporu ya-
pan kişilerde yumuşak doku kontraktürleri 
nedeniyle skapulanın orta hattan uzaklığı iki 
taraf arasında farklılık göstermektedir. 

Klinik olarak skapulohumeral ritm ve skapu-
lar kinezi omuz hareketlerinin kalite göster-
gesi olarak kabul edilir. Skapular diskinezi 
üst ekstremite fonksiyonlarının direk göster-
gesi olmasa da skapulanın duruşunu boza-
rak yaralanmalara zemin hazırlaması açısın-
dan önemsenmelidir.

Skapula yardımlı test
Kol elevasyonu ağrılı olan hastalarda skapu-
lanın dışa rotasyonu ve posterior tiltine elle 
yardım yapılarak hareketin artıp artmadığı 
veya ağrının azalıp azalmadığı kontrol edilir. 
Bu test skapulada normal biyomekanik hare-
ketliliğin kazanılması ile eklem hareketinin 
arttırılabileceğini düşündürür.(10) (Şekil 6.15).

Skapular retraksiyon testi
Ayakta elevasyonun tam yapılamadığı ve ağ-
rılı olduğu durumlarda skapulaya pasif ret-
raksiyon yaptırarak hareket miktarında ve ağ-
rıdaki değişiklik kaydedilmeli.(11) (Şekil 6.16).

Skapular repozisyon testi
Kol elevasyonu sırasında elle skapulaya bir 
miktar posterior tiltle birlikte eksternal rotas-
yon yaptırılarak kuvvet ve ağrıda değişiklik 
olup olmadığı test edilir.(12)
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Şekil 6.13: Gelişim bozukluğuna (yüksek skapula) 
bağlı gelişmiş skapular asimetri

Şekil 6.14: Skapular diskinezi. A; tip 1, B; tip II ve C; 
simetrik skapula görülmektedir

Şekil 6.15: Skapula yardımlı test

Şekil 6.16: Skapular retraksiyon testi

Şekil 6.17: Jobe “empty can”testi
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Hareket sırasında krepitasyon sesi farklı ana-
tomik bölgelerden gelebilir.

Bunlar;

• Glenohumeral eklem
• Subakromial boşluk
• Skapulotorasik eklem

Kuvvet muayenesi:
Rotator manşet kasları:
Supraspinatus;
Jobe testi ile değerlendirilir. Skapular düz-
lemde dirsekler ekstansiyonda başparmak 
aşağı bakarken dirençli kol elevasyonu yaptı-
rılır. Kuvvet kaybı varsa ağrıya sekonder kas 
inhibisyonu veya kas fonksiyon bozukluğu 
düşünülmelidir(13) (Şekil 6.17 ve 6.18). 

İnfraspinatus;
Kol gövde yanında dirsek 900 fleksiyonda 
hastanın dış rotasyona direnmesi istenir. Za-
yıflığı rotator manşet rüptürü veya supraska-
pular sinirin spinoglenoid çentik seviyesin-
deki patolojisi sonucu olabilir.(2,3) (Şekil 6.19).

Teres minör (Hornblower belirtisi);
Teres minör kasının izole fonksiyonunu test 
etmek için uygulanır. Omuz 900 abdüksiyon, 
dirsek pasif olarak 900 fleksiyonda eksternal 
rotasyona alınıp bırakıldığında hastada teres 
minör yırtığı varsa bu pozisyonu koruyamaz 
ve kol nötral pozisyona gider(14) (Şekil 6.20).

Şekil 6.18: Supraspinatusa el dinamometresi ile kuv-
vet testi

Subskapularis:
Lift-off testi veya diğer iç rotatorlarla birlikte 
kol gövde yanında dirsekler 900 fleksiyonda 
hastanın iç rotasyona direnmesi istenir(2,3,15) 
(Şekil 6.21).

Şekil 6.19: İnfraspinatusa el dinamometresi ile kuv-
vet testi

Şekil 6.20: Hornblower’s testi 
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Şekil 6.21: Subskapularisin el dinamometresi ile kuv-
vet testi

Şekil 6.22: Eksternal rotasyon gecikme belirtisiDış rotasyon ve abdüksiyon kuvveti-
nin değerlendirilmesi:
Eksternal rotasyon gecikme belirtisi
Rotator manşet yırtıklarında dirsek 900 flek-
siyon, omuz 200 elevasyon ve hafif dış rotas-
yonda tutulup bırakılır, hasta dış rotasyonda 
ekstremitesini tutamaz ise, bu bulgu masif ro-
tator manşet rüptürü lehinedir(16) (Şekil 6.22).

Lift-off testi:
Omuz iç rotasyon addüksiyon ve ön kol pro-
nasyondadır. Hastadan elini sırtından uzak-
laştırması istenir. Uzaklaştıramıyorsa bu 
Subskapularis yırtığı veya yetmezliğinin bir 
bulgusu olarak kabul edilir(15) (Şekil 6.23).

Abdominal kompresyon testi:
Omuz iç rotasyon, addüksiyon ve ön kol 
pronasyonda iken hastanın elini karnına bas-
tırması istenir. Bastıramaması Subskapularis 
yırtığı veya yetmezliğinin bir bulgusu olarak 
kabul edilir(15) (Şekil 6.23).

Şekil 6.23: A) Karın bastırma ve B) Lift off testi
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Şekil 6.24: Drop arm testi

Drop arm:
900 abdüksiyon ve maksimum dış rotasyon-
da hastanın kolunu tutması istenir. Tutamaz 
ise rotator manşet rüptürü düşünülmelidir(17) 
(Şekil 6.24).

İç rotasyon kuvvetinin değerlendiril-
mesi:
Pektoralis majör, latisimus dorsi ve subska-
pularis kasları iç rotasyon yaptırır. Omuz 
sorunlarında sıklıkla subskapularis kası test 
edilir. Subskapularis kas kuvvetini test etmek 
için sıklıkla kullanılan iki test aşağıda açık-
lanmıştır. 

Normal omuz fonksiyonunun gerçekleştiri-
lebilmesi için skapula stabilizasyonu önem-
lidir. Omuz eklemi ve üst ekstremiteden 
oluşan distal mobilitenin gerçekleşebilmesi 
spinal kolon ve torakal kafes üzerinde skapu-
lanın stabil bir zemin oluşturması ile müm-
kündür. Kinetik halkanın tüm komponentleri 
ele alınmalı ve omuz kompleksinin hareket 
ve dinamik stabilizasyonunu sağlayan kas-
lara kuvvet testi yapılmalıdır.(2,3,5) Bu kaslar 
şöyle sıralanabilir: 

• Trapez
• Teres majör ve minör 
• Latissimus dorsi 
• Romboideus majör ve minör 
• Serratus anterior 
• Biseps 
• Deltoid 

Provokatif testler:
Omuz ekleminde farklı anatomik yapılar 
özel muayene yöntemlerini gerektirir. Yu-
muşak doku ile ilgili ayırıcı tanı cerrahi te-
davinin de özelleşmesine olanak sağlar. Bu 
aşamada rotator manşet hastalığı testleri, 
AK eklem patolojilerini belirleme testleri, bi-
seps patolojilerini belirleme testleri, instabi-
lite 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. Orto-

pedistin alanla ilgili bilgi ve tecrübesi, tercih 
ettiği görüntüleme yöntemleri kesin tanı ko-
nulmasında kolaylık sağlayacaktır.

Rotator manşet hastalığı ile ilişkili olarak aşa-
ğıdaki testler yapılmalıdır.(17,18,19,20)

• 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 korakoakromi-
al ark altında rotator manşet ve biseps tendo-
nu sıkışır. Omuz sıkışma sendromunu değer-
lendirmede kullanılan testler.

Neer Sıkışma belirtisi 
Kol internal rotasyonda skapula sabitlenir 
ve zorlamalı elevasyon (fleksiyon) yaptırılır. 
Ağrının olması testin pozitif olduğunu omuz 
sıkışma sendromu olduğunu göstermektedir 
(Şekil 6.25).
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Şekil 6.25: Neer sıkışma bulgusu

Şekil 6.26: Hawkins sıkışma testi

Şekil 6.27: Pasif cross-chest addüksiyon testi

Neer Sıkışma testi:
Sıkışma bulguları olan Subakromial bölgeye 
10 cc %1’lik lidokain enjeksiyonu sonrası sı-
kışma bulgularının kaybolması testin pozitif 
olduğunu göstermektedir. Bu test subakro-
mial sıkışma sendromu varlığını destekle-
mektedir.

Hawkins sıkışma testi: 
900 elevasyonda, dirsek 900 fleksiyonda, 
omuz addüksiyon ve iç rotasyona zorlanır 
(Şekil 6.26).

Ağrılı ark: 
Omuz abdüksiyonu sırasında 60-1200ler ara-
sında omuzda ağrı gelişmekte ise buna ağrılı 
ark bulgusu adını veriyoruz. 

Bu dört test sırasında ağrı oluşuyorsa testler 
pozitif olarak kabul edilir. Supraspinatus ka-
sında kuvvet kaybı (Jobe testi) ve subakromi-
al bursada hassasiyet varsa sıkışma sendro-
mu tanısı konur.

Akromioklaviküler eklem patolojileri:(21)

Akromioklaviküler eklemde ağrılı durum 
palpasyonla tarama yapıldıktan sonra bu 
testle doğrulanır. Subakromial sıkışmayı tak-
lit edebilir. Horizontal addüksiyonda (pasif 
cross-chest addüksiyon testi) (Şekil 6.27).

Akromioklaviküler ekleme yapılacak enjek-
siyon sonrası semptomlarda gerileme görül-
mesinin tanısal değeri vardır.

Biseps patolojilerini belirleme testleri:
Subakromial sıkışmaya, rotator manşet has-
talığına ve glenohumeral eklem instabilitesi-
ne sıklıkla eşlik eder. İzole tendinit nadiren 
görülür. Biseps sorunlarını ortaya koymak 
için uygulanan testlerden bazıları şunlar-
dır;(22-27)
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Şekil 6.29: Yergason testi

Şekil 6.30: Jerk testi

Şekil 6.28: Speed testi

Speed testi:
900 abdüksiyon, 450 elevasyonda dirsek eks-
tansiyonda ve ön kol supinasyonda iken di-
renç karşısında ağrı oluşması testin pozitif 
olduğunu göstermektedir(22) (Şekil 6.28).

Yergason testi: 
Aktif supinasyona dirsek 900 fleksiyonda ve 
ön kol pronasyonda iken direnme sırasında 
omuz anteriorunda, bisipital olukta ağrının 
olması testin pozitif olduğunu göstermekte-
dir(23) (Şekil 6.29).

İnstabilite testleri:
İnstabilite, genel ligament laksitesinden ayırt 
edilmelidir.(19,20)

Relokasyon testi: 
Supin pozisyonda endişe testi sonrası pos-
teriora doğru humerus başı itilir, ağrı veya 
endişe bulgusu kaybolursa relokasyon testi 
pozitif olarak değerlendirilir. Spesifik bir test 
değildir.(3,23)

Posterior ve anterior zorlama testi:
Posterior ve anterior instabilite için kullanılır. 
900 fleksiyon, addüksiyon ve internal rotas-
yonda omuz anterior veya posteriora doğru 
zorlanır. Omuz posterior veya anteriora çı-
karsa test pozitiftir. Jerk/Atlama testi olarak 
da bilinir25 (Şekil 6.30).

Anterior instabilite:
Anterior endişe (apprehension) bulgusu:
Supin veya oturur pozisyonda, 900 abdük-
siyonda, dirsek 900 fleksiyon da iken, omuz 
posterioruna direkt olarak kuvvet uygulaya-
rak dış rotasyona zorlanır. Hasta omzunun 
çıkacağı korkusunu yaşar. Sadece ağrının ol-
ması anterior instabilite için tipik değildir(3,23) 
(Şekil 6.31).

Anterior çekmece testi:
Bir elle skapula sabitlendikten sonra hume-
rus pasif olarak anteriora itilir. Humerus ba-
şının glenoid kavite seviyesinden fazla yer 
değiştirmesi testi pozitif yapar(3,28) (Şekil 6.32).
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Şekil 6.31: Endişe testi

Şekil 6.32: Anterior çekmece testi

Şekil 6.33: Posterior çekmece testi Şekil 6.34: Sulkus bulgusu

Posterior instabilite:
Posterior çekmece testi: 
Bir elle skapula sabitlendikten sonra hume-
rus pasif olarak posteriora itilir. Glenoid ka-
vite seviyesinden fazla yer değişikliği testi 
pozitif yapar (3,28) (Şekil 6.33).

Jerk testi;
Hastanın omuzu 900 abdüksiyon ve internal 
rotasyonda iken dirsek üzerinden aksiyal 
yüklenme ile horizontal addüksiyon yaptı-
rılır. Test sırasında öğütme hissi, ağrı veya 
humerus başının posteriora fazla yer değiş-
tirmesi testi pozitif yapar(25).

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 inferi-
or omuz instabilitesi değerlendirilir(3,28) (Şekil 
6.34).

Ligamentöz laksite açısından her iki omuz 
değerlendirilmelidir. Hasta genel ligamentöz 
laksite, psikiyatrik ve nöral patolojiler açısın-
dan da mutlaka araştırılmalıdır.
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Şekil 6.35: O’Brien bulgusu. Hasta ön kol pronasyonda iken zorlama sırasında ağrı hissetmesi, ancak bu ağrı-
nın kol supinasyonda iken olmaması SLAP patolojisi lehinedir.

Habitüel çıkık: 
Hasta kendi isteğiyle omuzunu çıkartabil-
mektedir. Habitüel çıkık anterior, posterior 
veya çok yönlü olabilmektedir.

Superior labrum anterior posterior 
(SLAP) patolojileri:
Artroskopik girişimlerin yaygınlaşması lab-
ral patolojilerin fark edilmesine yol açmış-
tır. Özellikle superior labrum patolojilerinin 
omuz ağrısındaki önemi anlaşılmıştır. Bunlar 
arasında en sık karşılaştığımız superior lab-
rum anterior posterior (SLAP) lezyonlarıdır. 
SLAP lezyonların ortaya çıkarmada kullanı-
lan birçok test vardır, ancak bu testlerin hiç-
biri tek başına yeteri kadar spesifik ve sensitif 
değildir. Özellikle O’Brien testi akromiokla-
viküler eklem patolojileri için tanımlanmış 
olsa da SLAP lezyonlarını göstermede önem-
li ve kullanışlı bir testtir. Pratikte sıklıkla 
O’Brien testi, Speed, Dinamik Speed ve Yer-
gason testlerini kullandığımızdan bu testler 
örnek olarak verilmiştir.(24-27)

O’Brien bulgusu (aktif kompresyon 
testi);
Omuz 900 fleksiyon ve 150 addüksiyonda, 
dirsek tam ekstansiyonda, kol iç rotasyonda 
başparmak yere bakarken, hastanın inferior 
zorlamaya direnmesi istenir. Ardından aynı 
pozisyonda kol dış rotasyonda hastanın in-

ferior zorlanmaya direnmesi istenir. Ön kol 
iç rotasyonda iken dış rotasyondakine göre 
ağrının daha fazla olması SLAP lezyonu var-
lığını desteklemektedir(24,26) (Şekil 6.35).

Speed;
Superior labrum lezyonlarını belirlemek için-
de kullanılır.(22)

Dinamik speed; 
Speed testinin baş üstü sevide uygulanan ver-
siyonudur. Önkol supinasyonda iken dirençli 
dirsek ve omuz fleksiyonu yaptırıldığı sırada 
omuz eklemin içinde ağrı oluşması superior 
labrum lezyonları lehinedir(3,23) (Şekil 6.36).

Biseps sıkma testi;
Kol 900 ve 1200 elevasyonda eksternal rotas-
yon pozisyonunda iken dirençli dirsek flek-
siyonu sırasında ağrı oluşması superior lab-
rum lezyonunu düşündürür(29) (Şekil 6.37).

Yergason; 
Biseps uzun başının bisipital oluktaki stabi-
litesini değerlendirmek için uygulanan bir 
testtir. Dirsek 900 fleksiyon ve ön kol pronas-
yonda iken bir elimiz hastanın dirseğini sa-
bitler diğer elimiz ise hastanın elbileğini tu-
tar. Hasta kolunu dış rotasyona ve ön kolunu 
supinasyona getirirken karşı kuvvet uygula-
nır. Bu durumda biseps uzun başı instabil ise 
oluk lateraline kayar ve hasta ağrı hisseder.(23)
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Şekil 6.36: Dinamik speed testi

Şekil 6.37: Biseps sıkma testi A) 900 abdüksiyonda B) 1200 abdüksiyonda uygulanır.

Nörolojik muayene:
Patolojinin servikal bölge ile ilgili problemlerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırt et-
mek için özellikle baş ve boyun ile torakal bölgeyi içeren ayrıntılı bir nörolojik muayene 
yapılmalıdır. Özellikle C5-6 radikülopati ağrısı omuz ağrılarını taklit edebilir. Servikal dist-
raksiyon (Şekil 6.38) ve spurling testi (Şekil 6.39) radikülopatiyi ayırmada sıklıkla kullanılan 
testlerdendir. Servikal ve üst torakal seviye motor, duyu ve refleks muayenesi yapılmalı (Şe-
kil 6.40) ayrıca periferik sinir patolojileri yönünden de değerlendirilmelidir.(2,3)

Şekil 6.38: Servikal distraksiyon testi Şekil 6.39: Servikal kompresyon, Spurling testi
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Giriş
Kas-iskelet sistemi problemleri arasında 
omuz ağrısı doktora başvurularda en sık 
üçüncü şikayet olarak bildirilmektedir.(1) 
Tüm Avrupa’da pratisyen hekim tarafından 
omuzda tendinit tanısı alan hastaların %50’si 
fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimine yön-
lendirilmektedir.(2) 

Daha önce omuz ağrısıyla başvuru yapan has-
talarla ilgili epidemiyolojik çalışmalar sıklıkla 
birinci basamak sağlık hizmeti verilen yerler-
de yapılmıştır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon 
polikliniğine omuz ağrısı şikayetiyle başvu-
ran 766 hastalık bir çalışmada,(3) omuz ağrı-
sıyla gelen hastaların %55’inin kadın olduğu 
ve ortalama yaşın 49 olduğu bildirilmiştir. En 
fazla subakromial sıkışma sendromu (%36), 
miyalji (%17), adeziv kapsülit (%11) tanılarıy-
la başvurulduğu görülmüştür. Subakromial 
ağrı ve adheziv kapsulit en sık 40-60 yaş ara-
sı hastalarda, miyalji de özellikle 40 yaş altı 
hastalarda tespit edilmiştir. Labral yırtıklar 
ve instabilite problemleri hastaların %8’inde 
saptanmış ve 50 yaş üstünde çok nadir ol-
duğu özellikle genç hastalarda görüldüğü 
bildirilmiştir. Rotator kafın total yırtığı (%8) 
ve glenohumeral osteoartrit (%4) daha çok 70 
yaş üstü hastalarda tespit edilmiştirtir.(3)

Omuz patalojilerinde özellikle gece ağrısının 
eşlik etmesi, üst ekstremite hareketlerinin 
kısıtlanması ve tüm bunların yaşam kalitesi 
üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle hızlı 
tanı konulup, hastanın günlük yaşamdaki 
kısıtlılığının hızlıca giderilmesi gerekmekte-
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dir.(4,5) Klinik pratikte yaygın olarak hastala-
rın büyük bir kısmına sadece fizik muayene 
yapılarak, invaziv olmayan özel testlerle tanı 
konulmaya çalışılmaktadır.(3,6) Bu testlerin 
güvenilirliği ve etkinliği yapan kişinin de-
neyimine göre değişmektedir.(7) Fizik mua-
yenede yapılan invaziv olmayan bu testlerin 
sonucunda elde edilen sonuç tedavi planı 
yapılabilmesi için yeterli bulunmazsa ultra-
sonografi (USG), artrografi, bursografi, man-
yetik rezonans görüntüleme (MRG) ve man-
yetik rezonans artrografi gibi tanı testlerinin 
yapılması önerilmektedir. Ancak poliklinik 
şartlarında bu testler yaygın olarak yapıla-
madığı ve hiç birisinin tam olarak geçerli ve 
güvenilir olmadığı bildirilmektedir.(8) Omuz 
patalojisinin kesin tanısının konulması için 
altın standart olduğu düşünülen artroskopik 
ya da açık cerrahide bile rotator kaf içindeki, 
intrasubstans yırtıklara tanı konamamakta-
dır.(6) Klinik pratikte poliklinik şartlarında 
yapılan özel testlerle konulan ön tanıya göre 
medikal tedavi ve/veya fizik tedavinin, eg-
zersizlerin eşlik ettiği bir tedavi programı 
yapılıp alınan sonuçlara göre hastanın cer-
rahiye yönlendirilip yönlendirilmeyeceğine 
karar verilmektedir.(9,10)

Son yıllarda fizik tedavi kliniklerinde USG 
kullanımının yaygınlığının artmasıyla bir-
likte tedavi öncesi ultrasonla hastalar daha 
sık değerlendirilmeye başlanmıştır. USG de-
ğerlendirmesinde saptanan bulgulara göre 
hangi fizik tedavi ajanının ve egzersiz prog-



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi86

ramının seçileceği daha doğru bir şekilde 
belirlenebilmekte, bununla birlikte uygula-
nabilecek algolojik işlemlerin kararı verile-
bilmektedir. USG eşliğinde uygulanabilen 
algolojik işlemlerin yardımıyla fizik tedavi 
ve rehabilitasyon programlarının hızlı sonuç 
vermesi sağlanabilmektedir. 

Bu derlemede fizik tedavi hekiminin omuz 
ağrısı olan hastaya yaklaşımı ve takibi ayrın-
tılı olarak incelenecektir.

Anamnezden ayırıcı tanıya 
Omuz ağrısı olan hastanın poliklinik değer-
lendirmesinde ağrının yeri ve şekliyle ilgili 
ayrıntılı bir anamnez almak gerekir. Anam-
nezin alınması sırasında hastanın diğer pa-
talojiler açısından ayırıcı tanısı başlamalıdır. 
Bir çok hasta omuz ağrısı olduğunu söyledi-
ğinde aslında trapezius kas bölgesinin ağrı-
masından yakınır, bu hastalarda olası boyun 
patalojisi açısından hastanın araştırılması ge-
rekir. Özellikle uzun süredir var olan kronik 
omuz ağrılarında hastanın omuz eklemine 
bağlı patalojisiyle birlikte trapezius kası ve 
skapula lateral bölgesinde, deltoid kas üs-
tünde miyofasiyal ağrıya bağlı tetik noktaları 
olabilir.(3) Bu tetik noktaların kola doğru ya-
yılan ağrı yapabilmesi nedeniyle hasta soru-
nunu omuz ağrısı olarak bildirebilmektedir. 
Bu hastalar omuz için ileri bir görüntüleme 
yöntemine yönlendirildiğinde, hastanın yaşı-
na ve günlük yaşamındaki aktivite düzeyine 
bağlı olarak görüntüleme yönteminde pozi-
tif bulgular rahatlıkla saptanabilir ve tedavi 
seçeneklerine karar verirken yanlış karar-
lar alınabilir. Unutulmamalıdır ki MRG’de 
supraspinatus tam kat rüptürü tespit edilen 
hastaların bir kısmı asemptomatiktir,(11) yine 
40-65 yaş arası populasyonda superior lab-
ral anterior posterior (SLAP) lezyonunun 
MRG’deki varlığı hastanın semptomatik ol-
masını gerektirmez.(2) Basit bir anamnezle 
hastanın yanlış yönlendirmesine izin verme-
den asıl sorununa yaklaşıp çözüm bulunabi-
lir. 

Hastanın ağrısının süreci sorgulandığında 
özellikle ağrının gece daha belirgin olması 
rotator kaf lezyonları ve adeziv kapsülit için 
tipiktir.(13)Gece ağrısının olması kırmızı bay-

raklar açısından her koşulda dikkatli olma-
yı gerektirir. Hastanın var olan diğer kronik 
hastalıkları, malignite hikayesi, romatizmal 
hastalık hikayesi, sistemik semptomların var-
lığı (ateş, halsizlik, kilo kaybı, sabah tutuklu-
ğu…) sorgulanır. Hasta 50 yaşın üzerinde ve 
omuzlarında, kollarında güçsüzlük şikayeti 
varlığında, kalça bölgesi ağrısı ve güçsüzlüğü 
de sorgulanarak toplumda sıklığı azımsana-
mayacak düzeyde olan polimiyalji romatika, 
kronik statin ya da kortikosteroid kullanımı-
na bağlı gelişebilecek miyopatiler açısından 
araştırılmalıdır.(14,15) Hastanın omuz ve kalça 
çevresi güçlerine bakılmalı ve şüphelenil-
diğinde ayrıntılı elektronörofizyolojik ve 
laboratuar değerlendirmeler yapılmalıdır. 
Hastanın omuzdaki ağrısının akut travma-
tik olmayan bir şekilde başlaması ve sürekli 
gece gündüz devam eden bir ağrı olması yine 
romatolojik patalojiler ve nöritler açısından 
uyanık olmamızı gerektirir. Bu hastalar mu-
ayene edildiğinde herhangi bir periferik sinir 
kompresyonu ya da inflamasyonu olmasa da 
ağrıya bağlı omuz çevresi kaslarda güç kaybı 
olacağı unutulmamalıdır. Özellikle ileri yaşta 
aşırı dejenerasyonla birlikte kristal artropati 
ataklarının olabileceği ve eklem içine dökü-
len kristallerle hastanın belirgin ağrısının 
olabileceği akılda tutulmalıdır.(16)

Ağrının şekli sorgulandığında parestezi var-
lığı, yanıcı, batıcı karakterde kol boyunca 
olan nöropatik karakterde ağrı şikayetinin 
olması, buna eşlik eden kolda güçsüzlük şi-
kayeti sinir patalojileri açısından dikkatli ol-
mayı gerektirir.(17) Brakial pleksusa bağlı nö-
ropraksiller, servikal radikülopatiler, kronik 
fibromiyaljisi olan hastalarda bu şikayetlerin 
olabileceği unutulmamalıdır. Özellikle akut 
veya yeni olmuş travma durumunda ayrın-
tılı bir nörovasküler değerlendirme yapmak 
uygun olur. Travmatik olmayan durumlar-
da da nörovasküler durumlar ayırıcı tanıda 
düşünülmelidir. Boyun ağrısına bağlı servi-
kal kök irritasyonuyla olan radikülopatiler 
omuz bölgesine ve kola yayılan ağrılara ne-
den olabilir. Birlikte olan parestezi, güçsüz-
lük ve reflekslerde azalma görülebilir. Omuz 
bölgesinde periferik sinir kompresyonuna 
bağlı parestez ve lezyonun distalinde olan 
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kas güçsüzlüğüyle giden ağrılar görülebilir. 
Özellikle uzun torasik sinir, aksiller sinir ve 
supraskapular sinir kompresyonu ortaya çı-
kabilir.(17) 

Ağrının lokalizasyonuna göre omuz patalo-
jisine karar verilebilir. Mesela baş üstü akti-
vitelerle artan anterolateral omuz ağrısı çok 
sık görülür. Buna sıklıkla subakromial sıkış-
ma sendromu ve rotator kaf lezyonlarında 
rastlanır. Eğer birlikte olan dış rotasyon ve 
abdüksiyon kuvvet kaybı varsa rotator kaf 
tendon yırtığı öncelikli düşünülür. Ağrıyla 
birlikte olan belirgin eksternal rotasyon ve 
abduksüyon hareket kısıtlılığı varsa donuk 
omuz-adeziv kapsülit daha çok akla gelme-
lidir. Labral yırtıklarda ağrı derinde ve tam 
lokalize edilemez ve instabilite ve takılma 
hissi olabilir. Akromioklaviküler eklem deje-
nerasyonu ya da ayrılmasında ağrı o bölgede 
kolaylıkla lokalize edilebilirken, biseps ten-
donu uzun başı patalojilerinde de alışveriş 
sırasında ağır taşımakla omuz ön kısmında 
iyi lokalize edilebilen bir ağrı olur.(17) Omu-
zun arka kısım ağrılarında eklem içi pata-
lojiler genellikle ağrı yapmaz. Teres minör, 
infraspinatus kas patalojilerinde fokal olarak 
ya da skapulaya yayılan ağrılar olabilir. Tra-
peziusda daha belirgin hissedilen ağrı daha 
çok servikal patalojilerle ilgidir (radikülopati 
ve strain).

Kişinin yaşı da son derece önemlidir. Spor 
yaralanmalarına bağlı aşırı kas strainleri ve 
glenohumeral subluksasyon en sık adölesan 
ve genç yetişkinlerde görülür. Akromiokla-
viküler ligamentlerde spraine bağlı omuz-
da ayrılma da gençlerde daha fazla görülür. 
Orta ileri yaşta daha çok rotator kaf lezyon-
ları, supraspinatus tendinopati, parsiyel ya 
da tam kat yırtıkları görülür. Donuk omuz ve 
semptomatik osteoartrit de daha ileri yaşta 
gözleniyor. Polimiyaljia romatika, romatoid 
artrit ve nadiren hipo-hipertiroidiye bağlı 
artritler, kristal artropatiler ileri yaşta karşı-
laşılabilen diğer patalojilerdir.(17)

Fizik muayeneden tanıya
Hastanın değerlendirmesine inspeksiyonla 
başlanır. Omuz her yönden inspeksiyonla 
değerlendirilir. Her iki omuz simetrik olma-

lıdır. Hastanın dominant omuzunun nondo-
minat omuzundan daha aşağıda olabileceği 
unutulmamalıdır. Hasta ağrılı omzunu daha 
yüksekte tutabilir. Hastanın duruş bozuklu-
ğu varlığına, akromionun, klavikulanın du-
ruşlarına tek tek bakılır. Kas atrofisi, kemik 
yapıların belirginleşmesi gözlemlenir. Ak-
romioklaviküler eklem, skapuloklaviküler 
eklem şişlik ve renk değişikliği açısından de-
ğerlendirilir. Anterior omuz çıkığı varlığında 
akromion lateral kenarı belirgin hale gelir. 
Deltoid kas atrofisi omuz patalojilerinde ve 
aksiller sinir hasarında görülebilir. Subakro-
mial (subdeltoid) bursa normalde görünme-
yen bir yapıdır ancak inflamasyonu duru-
munda omuzun anterior bölümünde şişlik 
olarak kendini gösterebilir. Biseps kasının 
uzun başı rüptüründe kasın distal kesiminde 
karakteristik bir şişlik oluşur, dirsek fleksiyo-
nu ile belirgin hale gelir. Skapulanın medial 
kenarının belirgin hale gelmesi en çok kanat 
skapulada ve serratus anterior kasının zayıf-
lığında meydana gelir.(18)

Hastanın aktif eklem hareket açıklığı kişisel 
farklılıklar gösterebileceği için her iki taraf 
birbiriyle karşılaştırılarak değerlendirilir. 
Eklem haraket açıklığının tam ve ağrısız ol-
ması glenohumeral eklemin normal oldu-
ğunu, rotator kaf tendonlarının sağlam ve 
fonksiyonel olduğunu gösterir.(17) Hastanın 
glenohumeral ekleminde sorun varsa omuz 
abdüksiyon hareketini 900’ye kadar yaptık-
tan sonra skapulotorasik hareketi kullanarak, 
skapulayı yukarı kaldırarak omuz hareketi-
ni tamamlaya çalışabilir. Tam iç rotasyonun 
değerlendirilmesi için hastanın elini sırtına 
götürmesi istenir. Normalde elin bayanlarda 
T7’ye erkeklerde T9’a kadar gelmesi gerekir. 
İç rotasyon adeziv kapsülitte ilk kaybedilen 
harekettir.(17) Eksternal ve internal rotasyon 
hastanın kolu tam addüksiyondayken ve ab-
düksiyona getirilerek iki şekilde de bakılma-
lıdır. Skapular retraksiyon ve protraksiyon 
hareketleriyle skapulanın hareketi değerlen-
dirilir. Glenohumeral eklemin bu hareketlere 
hiç bir katkısı yoktur. Bunun ardısıra yapıl-
ması sırasında snapping skapulada palpe 
edilirken hissedilen bazende duyulabilen bir 
ses olur.(18)
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Travmatik olmayan omuz problemlerinde 
omuz çevresi sırayla palpe edilmelidir. Ak-
romioklaviküler eklem, sternoklaviküler 
eklem hassasiyeti değerlendirilir. Servikal 
vertebralar, spina skapula ve çevresindeki 
kaslar, akromion ve subakromial aralık, bisi-
pital oluk ve humerusun tuberositleri sırayla 
palpasyonla değerlendirilir.(17) Palpasyonla 
belirlenen ağrılı bölgeler ve tetik noktalar 
fizik tedavi planı yapılırken göz önünde bu-
lundurulur.

Nörolojik muayenede periferik sinir patalo-
jileri, servikal radikülopatiler açısından mut-
laka kas güçlerine bakılır. Bununla birlikte 
omuzdaki aşırı ağrı ve tendon rüptürleri 
varlığında da kas gücünde kayıp olabileceği 
unutulmamalı. Diğer bölgelerin muayene-
siyle kas gücü kayıplarının klinik korelasyo-
nu gerekir. 

Omuzu değerlendirirken kullanılabilecek 
bir çok özel test bulunmaktadır. Bu testlerin 
çoğunun belli bir tanı için patognomonik ol-
duğu bildirilse de tanısal kesinlikleriyle ilgili 
yapılan çalışmaların sonuçları çelişkilidir.(19) 
Özellikle akut yaralanmış omuzda bu test-
lerin bir çoğu aynı anda pozitifleşebilmekte 
ve spesifiteleri belirgin olarak düşmektedir.
(17) Omuz değerlendirmesinde bir kaç testin 
uygulanmasıyla tanının belirlenmesi gerek-
mektedir, fizik tedavi hekimlerinin değerlen-
dirmede kullandıkları testlerle ilgili önerile-
rini Tablo 7.1’de görebilirsiniz.(17)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon süreci
Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekimi gereki-
yorsa ileri tanısal testleri de kullanarak tanıyı 
koyduktan sonra, tedavi hedefini, tedavinin 
başlangıcında belirler. Fizik tedavi ve reha-
bilitasyon hekiminin liderliğinde, fizyotera-
pistler ve iş uğraşı terapistlerinin de olduğu 
disiplinlerarası bir takım kurmak gerekir.(20,21) 
Tedavinin asıl amaçları ağrı ve inflamasyo-
nun azaltılması, hareketin restorasyonu ve 
korunması, kas güçlendirme, fonksiyonel 
restorasyon olmalıdır. Güç ve enduransın 
arttırılması için doktor denetiminde sportif 
egzersizlerin uygulanması gerekebilir.(10)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon hekiminin ön-
celikli hedefi ağrıyı azaltmak olmalıdır. Üst 
ekstremitenin istirahati, günlük yaşam akti-
vitelerinin düzenlenmesi, oral ilaçlar, lokal 
enjeksiyonlar ve fizik tedavi modaliteleri bu 
amaç için kullanılabilir. 

a) Steroid olmayan anti inflamatuar (SOAI) 
ilaçların kısa süreli olarak etkili olduğu 
bildirilmektedir. Bu hastaların ayrıntılı 
değerlendirmesinde fizik tedavi uygula-
yamayacağımız, ağrının yeterince kontrol 
altına alınamadığı durumlarda kısa süreli 
oral kortikosteroid tedavisi kullanılabilir.
(22,23) Bununla birlikte hastanın nöropatik 
ağrı açısından değerlendirilerek, pregaba-
lin tedavisi seçenekler arasında tutulabilir.
(23) Stroke sonrası(24) ya da meme kanseri 
sonrası görülebilen nöropatik karakterde 
ağrılar(25) dikkatli değerlendirilip nöropa-
tik ağrı tedavisinde kullanılan ajanlar te-
davi seçenekleri içerisinde düşünülebilir. 

b) Lokal enjeksiyonlar: Fizik tedavi başlan-
gıcında hastanın ağrısı değerlendirilerek 
rehabilitasyondan kısa sürede etkili bir so-
nuç alınabilmesi için supraskapular blokaj 
ve ağrının çok yoğun olduğu durumlarda 
intraartiküler kortikosteroid tedavisi açı-
sından değerlendirilebilir.(10,26-28)

c)  Fizik tedavi modalitelerinden sıcak (inf-
raruj) ve soğuk uygulamalar, transkuta-
nöz elektriksel sinir stimulasyonu (TENS), 
ultrason, masaj bu konuda en sık kullandı-
ğımız ajanlardır.(29) Son yıllarda bu tedavi-
lerlin yanısıra düşük ve yüksek yoğunluk-
lu LASER terapiler, yüksek yoğunluklu 
radyofrekans terapileri, ve pulsed elektro-
manyetik alan tedavileri, ESWT tedavileri 
devreye girmiştir. 

Laser terapisinin adeziv kapsülitte kısa sü-
reli ağrı kontrolünde ve egzersizle kombine 
edildiğinde laser olmayan gruba göre omuz 
ağrısı ve fonksiyonel kapasitede daha etkili 
olduğu bildirilmiştir.(30) Yine rotator kaf lez-
yonlarında, subakromial sıkışma sendro-
munda laserin etkili olduğu bildirilmektedir.
(31) Laserle omuz ağrısında yapılmış çalış-
malar incelendiğinde Dünya Laser Terapi 
Birliği (WALT) öneri dozlarının en alt sını-
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Tablo 7.1: Omuz Fizik Muayenesi İçin Özel Testler

Neer testi Subakromial sıkışma

Sprinter test Subakromial sıkışma

Avuç yukarı testi Bicipital tendinit

Jobe test Supraspinatus tendiniti

Düşme testi İnfraspinatus tendiniti

Subskapular kaldırma testi (Lift-of test) Subskapularis tendiniti

Patte test External rotator test

Abdominal kompresyon test (Press-belly) İnternal rotator test

Anterior endişe testi Anterior kapsül instabilitesi

Pozitif re-centration test Anterior kapsül instabilitesi

Sulkus testi İnferior kapsüler instabilite

Posterior endişe testi Posterior kapsüler instabilite

rında kullanıldığı görülmekte ve dozların 
optimum düzenlendiği tedavilerde laserin 
kendi başına ve diğer fizyoterapi ajanlarıyla 
kombinasyonda etkinliğinin belirgin arttığı 
bildirilmektedir.(32) Yüksek yoğunluklu LA-
SER terapisiyle ilgili hala yeterince çalışma 
bulunmamaktadır. Yüksek yoğunluklu lase-
rin subakromial sıkışma sendromunda ağrıyı 
ve disabiliteyi azalttığı,(33,34) adeziv kapsülitte 
ağrı üzerinde etkili olduğu da bildirilmekte-
dir(35) (Şekil 7.1). 

Bununla birlikte adeziv kapsülitte ve rotator 
kaf sendromunda pulsed elektromanyetik 
alan tedavisinin, TENS ve diğer elektroterapi 
ajanlarının etkinliğinin tartışmalı olduğu, eg-
zersiz programlarına ek tedaviler olarak ve-
rilebileceği bildirilmektedir.(30-31) Subakromial 
sıkışma sendromunda ultrasonun etkili oldu-
ğu bildirilmiştir.(10) Kalsifik tendinitte elektro-
manyetik alan tedavisinin, ultrasonun(36) ve 
ESWT’nin(10) etkili tedavi yöntemleri olduğu 
bilinmektedir.

Şekil 7.1: Düşük yoğunluklu laser terapisi
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d) Terapötik egzersizler konservatif tedavi-
nin en önemli bölümüdür. Egzersizlerle 
ağrı, eklem hareket kısıtlılığı ve kas gücü 
kaybında iyileşme sağlanabilir.(37) Artros-
kopiyle egzersizin karşılaştırıldığı çalış-
malarda takipler sonunda iki grup ara-
sında belirgin fark olmadığı, hastaya göre 
düzenlenmiş iyi bir egzersiz programının 
çok etkili olabileceği bildirilmiştir.(38) Dü-
zenli ev egzersizi yapan ve düzenli kont-
rol edilen hastalarla yoğun fizik tedavinin 
karşılaştırıldığı bir çalışmada iki grup ara-
sında belirgin fark olmadığı gözlenmiştir.
(39) Bu nedenlerle fizik tedavi porgramları 
ve artroskopi planlarında egzersizin çok 
önemli bir yeri vardır ve hastaya uygun 
egzersiz programlarının planlanması ve 
takip edilmesi gerekmektedir. 

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programına 
aldığımız hastalarda prognozu etkileyen fak-
törleri araştırdığımızda omuz ağrısının cid-
diyeti ve hastanın başlangıçtaki fonksiyonel 
seviyesinin etkili olduğunu bildirilmektedir.
(40)

Omuz hastalıklarına göre doğru reha-
bilitasyon programının seçimi
1. Rotator kaf lezyonu ve subakromial 
sıkışma sendromu
Subakromial sıkışma sendromu rotator kafın 
ve subakromial bursanın sıkışması sonucu 
ortaya çıkan, omuz ağrısıyla karakterize sık 
görülen bir sendromdur. Özellikle omuzun 
anterolateral kısmında ağrı görülür ve hu-
merus orta bölgesine doğru yayılır. Özellikle 
gece ağrısı olur.(13) Bunun yanında çalışmalar 
tam kat yırtık olan hastaların bile asempto-
matik olabileceğini bildirmektedir.(11) Omuz 
abdüksiyon gücünün değerlendirmesi ro-
tator kaf hasarının derecesinin belirlenme-
sinde çok net sonuç vermez, tam kat yırtık 
olan hastaların bile tama yakın dirençle ab-
düksiyon yapabildiği gösterilmiştir.(9) Hala 
cerrahi tedavinin, konservatif tedaviden ağrı 
ve fonksiyonel kazanç açısından üstün ol-
duğu gösterilememiştir..(41-44) Asemptomatik 
rotator kaf yırtıklarının cerrahi tedavisi öne-
rilmemektedir.(45) Bu nedenle ayırıcı tanı çok 
önemlidir. Hastanın omuz bölgesindeki ağrı-

nın subakromial sıkışmadan- rotataor kaf lez-
yonundan kaynaklandığına kesinlikle emin 
olmak gerekir. Bazı araştırmacılar koservatif 
tedaviden hiç bir fayda görmeyen hastaların 
cerrahi tedaviden de fayda göremeyebilece-
ğini bildirmektedir.(46) Başka bir çalışmada 
parsiyel artroskopik tamir yapılan hastaların 
2 yıllık takibi sonucunda %50’sinin cerrahi-
nin sonucundan memnun olmadığı bildirilir-
ken, buna neden olan faktör araştırıldığında 
teres minördeki yağlı dejenerasyonun bunda 
tek etkili olan faktör olduğu bildirilmiştir.(47) 
Tüm bu nedenlerle cerrahiye hastayı yollar-
ken ne kadar beklemek gerektiği ve cerrahiye 
uygun hasta seçimi ile ilgili kesin bilgiler ol-
maması omuz ağrısına fizik tedavi hekiminin 
yaklaşımındaki önemli zorluklardır. 

Subakromial sıkışma tanısı konulduktan 
sonra akut dönemde omuz elevasyonunu 
gerektiren aktivitelerde kısıtlama ve istirahat 
önerilmelidir. Omuz askıları adeziv kapsüli-
te neden olabileceği için önerilmemekte, kısa 
süreler için oral SOAI ilaçlarla tedavi dene-
nip eğer yeterince etkili olmazsa bir kaç gün 
ya da hafta içinde lokal enjeksiyon tedavileri 
yapılabilmektedir.(48) Hastaya kendi yapa-
cağı pasif egzersizler, codman egzersizleri 
eklem hareket açıklığının sürdürülmesi için 
öğretilir, ağrı azaldığında pasif ve aktif asistif 
egzersizler ve sonrasında dirençli egzersiz-
ler rotator kaf kaslarını kuvvetlendirmek ve 
humerus başını stabilize etmek için verilir. 
Skapular stabilizatörlerin güçlendirilmesi de 
önemlidir.(49) Tüm bunlarla birlikte ağrının 
kontrolü ve egzersizlerin etkinliğinin arttı-
rılması için elektorterapi yöntemleri, laser ve 
ESWT gibi yöntemler kullanılabilir. 

Eğer bu tedavilerle ağrıda rahatlama ol-
mazsa ileri görüntüleme yöntemleri sonrası 
plazmadan zengin plazma ve cerrahi düşü-
nülmelidir. Dierks ve arkadaşları semptom-
lar 6 haftaya uzadığında ileri görüntüleme 
yöntemlerinin yapılarak tanının kesinleştiril-
mesi gerektiğini bildirmiştir.(41) Görüntüleme 
yöntemi sonrası subakromial sıkışma tanısı 
kesinleşen hastalara subakromial aralığa ve 
supraspinatus yırtığı olan bölgeye ultrason 
eşliğinde plazmadan zengin plazma (PRP) 
enjeksiyonu yapılabilir. Subakromial aralığa 
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yapılan PRP enjeksiyonu ile kortikosteroid 
enjeksiyonunun karşılaştırıldığı çalışmalarda 
PRP enjeksiyonun ağrı ve fonksiyon açısın-
dan kortikosteroidden üstün olduğu gösteril-
miştir. MRG sonuçları karşılaştırıldığında iki 
grup arasında iyileşme açısından istatistiksel 
anlamlı fark olmadığı saptanmıştır. Kortikos-
teroidin kontredike olduğu durumlarda PRP 
enjeksiyonu yapılabileceği vurgulanmıştır. (50, 

51)

6-8 haftalık bir süre konservatif tedavinin et-
kinliğini anlamak için yeterli olabilir.(9) Cer-
rahi kararı verirken kasların durumu, hasta-
nın yaşı ve aktivite düzeyi önemlidir. Daha 
genç yaşta, beden kitle indeksi düşük olan 
ve semptomların 1 yıldan kısa süreli olduğu 
hastaların daha çok cerrahiye yollandığı gö-
rülmüştür. Rotator kafın yırtığının büyüklü-
ğü cerrahi kararı verirken etkili faktörlerden 
birisi değildir.(52) Yine daha genç hastaların 
yaşlı hastalara göre cerrahiye yanıtının daha 
iyi olduğu gözlenmiştir.(53)

1. Akromioklaviküler bozukluklar
Akromioklaviküler (AC) eklemde düşük 
derecede eklemde ayrılma, dejeneratif deği-
şiklikler, distal klavikulanın osteolizisi gibi 
sorunlar sık karşılaşılan AC eklem hastalık-
larıdır. Ayrıntılı hikaye, fizik muayene ve AC 
ekleme lokal anestezik enjeksiyonu tanıda 
yardımcı olabilir.(54) Direk grafide AC eklem-
de dejeneratif görüntü olması kesin tedaviyi 
gerektirmez çünkü asemptomatik olarak da 
bu bulgular saptanabilir.(55) Başlangıçta anal-
jezik ilaçlar ve fizik tedavi ajanları tedavi için 
kullanılır, baş üstü aktivitelerden ve hori-
zontal addüksiyondan hastanın kaçınmasını 
sağlamak önemlidir. Omuz hareketlerinin 
devamlılığını sağlamak için eklem hareket 
açıklığı egzersizleri ve güçlendirme egzer-
sileri verilir. AC eklem içine kortikosteroid 
enjeksiyonu yapılabilir.(10)Çoğu AC eklem so-
runu konservatif yöntemlerle çözülebilse de 
eğer fizik tedavi ve enjeksiyonların faydası 
olmazsa cerrahi tedavi düşünülmesi gereke-
bilir.(56)

2. Kalsifik tendinit
Ultrason terapisinin kalsifik tendinitte ağrı 
ve fonksiyon üzerinde 2 ay içinde etkili ol-
duğu, hatta kalsifikasyonun azaldığı da bil-
dirilmektedir.(48) ESWT tedavisinin kalsifik 
tendinitte etkili olduğu da bir çok çalışmada 
gösterilmiştir.(10)

3. Donuk omuz
Donuk omuz primer hiç bir nedene bağlı 
olmadan ya da meme operasyonu, diyabe-
tes mellitus, proksimal humerus kırığı gibi 
patalojilere sekonder olarak ortaya çıkabilir. 
Özellikle 40-60 yaş arası bayanlarda görülür.
(57) Donukluğun geliştiği dönem, omuzun 
donuk olduğu dönem ve iyileşme dönemi 
şeklinde 2-3 yıl kadar sürebilir. Ağrılı tutuk 
omuz (4 hafta), günlük yaşam aktivitelerini 
kısıtlayan ciddi omuz ağrısı, gece ağrısı, pa-
sif ve aktif omuz eklem hareket açıklıklarının 
kısıtlanması (fleksiyon 1000’nin altında, eks-
ternal rotasyon 500’nin üstünde), radyolojik 
görüntülemelerin normal olması tanı koydu-
rucu klinik özellikleridir.(57)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon programı do-
nuk omuzun evresine göre belirlenir. SOAI 
ilaçlarla ağrı ve inflamasyon giderilebilir. 
Kontrendikasyon yoksa eklem içi kortikos-
teroid 10-14 günlük aralıklarla 3 veya 4 kez 
uygulanabilir. Lokal enjeksiyonlar fizyo-
terapinin erken başlamasına yardımcı ola-
bilir. Mümkün olduğu kadar çabuk eklem 
kapsülünü germe, eklem mobilizasyonu ve 
aktif eklem hareket açıklığı egzersizlerine 
başlamak gerekir. Bununla birlikte egzersiz 
programı öncesi uygulanabilecek yüzeyel ve 
derin ısıtıcılar, masaj ve laser gibi yöntem-
ler germe egzersizlerinin ağrısız bir şekilde 
yapılabilmesine yardımcı olabilir. Daha ileri 
dönemde güçlendirme egzersizleri progra-
ma eklenir. Tedavi 8 hafta ya da daha uzun 
sürebilir, özellikle diyabetes mellitus ve hipo-
tiroidi olanlarda süreç uzayabilir.(10) Adeziv 
kapsülitte hidroterapi, su içi germe egzer-
sizlerinin uygulanmasının belirgin faydası 
olur(57-59) (Şekil 7.2). Konservatif tedavinin 6 
ay etkili olmaması durumunda cerrahi yön-
temlerin düşünülmesi gerekir.(9)
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5. Glenohumeral instabilite
Glenoid labrum kapsül ve omuzdaki liga-
mentlere bağlı olan omuz ekleminin fibro-
kartilaj yapısıdır. Labrum genellikle omuz 
patalojilerinden etkilenir. Superior labrum 
etkilendiğinde Superior Labral Anterior 
Posterior (SLAP) lezyon adını alır. Labrum 
superior kısmıyla birlikte biseps brakii ten-
donunun uzun başının proksimal yapışma 
yerinde lezyon eşlik eder. En sık SLAP II 
lezyon görülür. Omuz instabilitesi ortaya çı-
kabilir ya da çıkmayabilir. Antior inferior ve 
posterior inferior labrum patalojileri özellik-
le instabiliteyle ilişkilidir. Anterior bölgede 
Bankart’s lezyonu, posteriorda Kim’s lezyo-
nu görülebilir. Posterosuperior labral pataloji 
Walch’s internal sıkışma sendromunu içerir. 
Tedavi için kesin kabul görmüş bir yöntem 
yoktur.(60) Öncelikle fizik tedavi ve rehabili-
tasyon uygulamaları ile konservatif yöntem-
lerle hasta takip edilir. Yeterince iyi bir cevap 
alınamazsa hastalar cerrahi için yönlendirilir.
(10,61)

Fizik tedavi ve rehabilitasyon yöntemlerinin 
instabilite durumlarında etkili tedaviler ol-
duğu düşünülmektedir.(62,63) Skapulotorasik 
diskinezinin düzeltilmesi ve glenohumeral 
eklemin dinamik stabilizatörlerinin güçlen-
dirilmesi önemlidir. Amaç dinamik kontro-
lün sağlanması ve humerus başını glenoid 
içinde pozisyonlamaktır.(62,63)

Glenohumeral instabilite olan durumlarda 
kas güçlendirme egzersizleri günlük yaşam-
da glenohumeral dislokasyonlara engel ola-
bilir. Anterior instabilite olan durumlarda 
internal rotatorlar ve adduktorlar (pektoralis 
majör, subskapularis, latissimus dorsi ve te-
res majör), posterior instabilite olan durum-
larda eksternal rotatorlar (posterior deltoid, 
infraspinatus, teres minör) asıl güçlendiril-
mesi hedeflenen kas gruplarıdır.(10,64) Rehabi-
litasyonun başarısı instabilitenin tipi ve has-
tanın yaşıyla bağlantılıdır. Yaş ilerledikçe 
doku sertliği arttıkça instabilite yavaş bir 
iyileşme gösterir.Ancak hastalarda 6-12 aylık 
hastaya göre düzenlenmiş iyi bir rehabilitas-
yon programına ragmen hala ağrı devam edi-
yor ve persistan çıkıklar oluyorsa cerrahiye 
yönlendirmek gerekir. Devamlı dislokasyon 
nedeniyle ileri dönemde erken glenohumeral 
dejenerasyon gelişmesi olasıdır.(65) 

SLAP lezyonlarinda konservatif tedavinin 
ne kadar devam etmesi gerektiğiyle ilgili 
bir kesin kanı yoktur. Lezyonun tipi, birlikte 
olan patalojiler, hastanın yaşı, mesleği, spor-
tif aktivite düzeyi, fizik tedavi gerekliliğinin 
sıklığı ve yoğunluğu operasyon kararının 
alınmasında etkilidir.(66) Doğru zamanlama 
kişisel bir karardır, hastadan hastaya değişe-
bilir. Burada önemli olan günlük yaşamı ve 
sportif aktiviteyi engelleyen inatçı semptom-
ların varlığında operasyon kararı alınmalıdır.
(66)

Fizik tedavi hekiminin tedavi algoritması
Anamnez ve fizik muayene sonrası en iyi 
sonucun alınabilmesi için bir kaç aşamanın 
geçilmesi gerekir (Şekil 7.3). Hastanın ön ta-
nısı belirlendikten sonra birinci aşamada 
hasta bilgilendirilmeli ve günlük yaşam ak-
tiviteleri düzenlenmeli, ilaç kullanması için 
kontrendike bir durum yoksa medikal tedavi 

Şekil 7.2: Hidroterapi-su içi egzersiz uygulaması
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ve/veya lokal enjeksiyonlar ve basit ev eg-
zersiz programı verilmelidir. Semptomlarda 
iyileşme olmazsa ve medikal tedaviye kont-
rendike bir durum varsa hasta fizik muaye-
ne bulgularına göre bir kaç hafta boyunca 
fizik tedavi ve rehabilitasyon programına 
alınmalıdır. Hastanın semptomlarına göre 
tedavi süreci belirlenir. Gerekirse hastanın 
ara kontrollerine göre kullanılan fizik tedavi 
ajanları ve egzersizleri değiştirilip yeniden 
düzenlenir. Eğer semptomlar gerilemezse ya 
da kötüleşirse hasta yeniden klinik olarak de-
ğerlendirilir ve ileri tanı metodlarına geçilir 
(direk grafi, ultrasonografi, MRG, tomografi, 
elektrofizyolojik değerlendirmeler). Sonraki 
aşamada cerrahi tedavi düşünülebilir.(10)

Omuz patolojilerinde ultrasonun fizik-
sel tıp ve rehabilitasyondaki yeri
Son yıllarda tanı ve tedavi amaçlı USG fizik 
tedavi ve rehabilitasyon uzmanları tarafın-
dan günlük pratikte çok yaygın olarak kul-
lanılmaya başlanmıştır.(67) USG ile rotator kaf 
patalojileri, subdeltoid, subkorakoid, subs-
kapular bursitler rahatlıkla değerlendirebilir, 
AC eklem dejenerasyonu görülebilir.(68,69)

Hastadan alınan iyi bir anamnez ve yapılan 
detaylı omuz muayenesi sonrasında kas-
iskelet sistemi USG incelemesi tanısal açıdan 
oldukça faydalı olmaktadır. Omuz anterior 

Şekil 7.3: Tedavi Algoritması 

bölgesinde presyonla ağrısı olan, iç-dış rotas-
yonla ağrı şiddeti artan bir hastada yapılan 
omuz USG’sinde ağrı kaynağı olarak sıklıkla 
subskapular tendinopati ya da subskapular 
bursit tespit edilebilmektedir. Kas iskelet sis-
temi USG’si sadece tanısal değil aynı zaman-
da tedavi aşamasında bursit ya da hematom 
aspirasyonunda, enjeksiyonun istenilen yere 
doğru bir şekilde yapılmasında klavuz ola-
rak kullanılabilmektedir. Subskapular bur-
site bağlı ağrısı olan, gece ağrısı ön planda 
olan bir hastada, USG ile patolojinin görün-
tülenmesi ve sonrasında USG eşliğinde ef-
füzyonun aspire edilip, kortizon enjeksiyonu 
yapılması hasta için oldukça yüz güldürücü, 
hızlı ve kesin bir tedavi olabilmektedir. Kü-
çük volümlü bursitlerde öncelikle fizik tedavi 
planlanıp, tedaviye yeterli yanıt alınamaz ise 
bursit aspirasyonu ve kortizon enjeksiyonu 
yapılabilir. Ancak büyük volümlü bursitler-
de bursit aspirasyonu ve kortizon enjeksiyo-
nu ilk basamak tedavi olarak düşünülebilir.

Omuz anterior bölgede sık karşılaştığımız 
diğer bir ağrı kaynağı biseps tendon patoloji-
leridir. Klinik muayenede biseps palpasyonu 
ağrılı olan, Yergason ve Speed gibi biseps ten-
don patolojisini düşündüren test pozitifliğin-
de USG’de biseps tendonu hem aksial hem 
de longitudinal pencerede effüzyon, tendon 
ekojenitesi, tendon kalınlığı ve tendon lo-
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kalizasyonu açısından incelenir. USG’de sık 
karşılaştığımız biseps tendon patolojileri 
tendinit ya da tenosinovittir. Kronik durum-
larda, fizik tedavi ve medikal tedaviye yanıt 
alınamayan olgularda USG eşliğinde biseps 
tendon kılıfına peritendinöz kortizon enjek-
siyonu uygulanabilir (Şekil 7.4).

Omuz lateral bölgede sık karşılaştığımız ağrı 
nedenleri supraspinatus tendon patolojileri 
ve subakromial bursittir. Klinik muayenede 
subakromial alan presyonla ağrılı olan, Ne-
er-Hawkins testleri pozitif olan olgularda 
USG’de supraspinatus tendonu hem aksial 
hem de longitudinal pencerede yırtık, tendon 
ekojenitesi, tendinozis, kalsifik tendinit ve 
tendon kalınlığı açısından incelenir. Dinamik 
USG incelemesinde omuz abdüksiyonu sı-
rasında supraspinatus kas-tendon komplek-
sinin akromion altında takılıp takılmadığı, 
kayma hareketi sıkışma sendromu açısından 
değerlendirilir. USG’de sık karşılaştığımız 
supraspinatus tendon patolojileri parsiyel 
yırtıklar, tendinit ve sıkışma sendromudur. 
Büyük volümlü subakromial bursitlerde bur-
sit aspirasyonu ve kortizon enjeksiyonu ilk 
basamak tedavi olarak düşünülebilir (Şekil 
7.5). USG eşliğinde supraspinatus tendonu-
na yönelik rejeneratif tedaviler (%1 sodyum 
hyaluronik asit, PRP, cGF…) uygulanabilir. 

Omuz ekleminde effüzyon olup olmadığı 
koltuk altı (aksiller) görüntü penceresi ve 
posterior görüntü penceresinde incelenir. 
Eklem içi effüzyon ve bursit varlığında fizik 
tedavide ağırlıklı olarak soğuk uygulama ve 
anti-ödem etkili elektroterapi yöntemleri ter-
cih edilir. Omuz ağrısı ile gelen ve gece ağrısı 
belirgin olan hastalarda USG’de eklem içi ef-
füzyon ve bursit açısından detaylı inceleme 
yapılmalıdır. AC eklem patolojileri açısından 
da omuz USG’si hem tanısal hem de girişim-
sel ağrı tedavisinde klavuz olarak kullanıla-
bilmesi bakımından oldukça faydalıdır. 

USG’nin omuz patalojilerinin tanısı yanında 
uygulanan lokal enjeksiyonların başarısında 
önemli bir yeri vardır. Patalojinin tam yeri 
belirlenir ve effüzyon açısından bilgi verir, 
böylece fizik tedavi ajanlarının uygulama 
yerine en doğru şekilde karar verilmesine, 

Şekil 7.4: Subdeltoid Bursit

Şekil 7.5: Biseps Tendonu Effüzyonu

tedavinin takibine, en uygun fizik tedavi 
ajanlarının seçimine önemli ölçüde katkısı 
bulunmaktadır. 

Sonuç
Değişik omuz patalojilerde farklı tedavi yön-
temlerinin tercihi gerekebilse de fizik tedavi 
hekiminin başlangıçtaki amacı ağrının gide-
rilmesi, eklem hareket açıklığının korunması 
ve hastanın günlük yaşama katılımının art-
tırılması olmalıdır. Fizik tedavi ve rehabili-
tasyon hekimi omuz ağrısına bağlı ortaya 
çıkabilecek disabilitenin önlenmesinde ya 
da ortaya çıkmış kısıtlılıkların giderilme-
sinde önemli bir yere sahiptir. Omuz ağrısı 
olan hastaların bir kısmı kalıcı engellilik için 
adaydır ve ancak disiplinler arası ortak çalış-
mayla bu hastaların ileri dönemde karşılaşa-
bileceği sorunlar en alt seviyeye indirilerek 
altta yatan omuz patalojisinin tam ve doğru 
bir şekilde tedavi edilmesi sağlanabilir. 
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Giriş
Hastalık ya da patolojik duruma ek olarak ge-
nel sağlığı ve yaşam kalitesini değerlendiren 
ölçekler tıp literatüründe omuzun sağlığının 
son durumunu belirlemede sıkça kullanılmak-
tadır. Literatürde omuzun son durumunu be-
lirlemek amacıyla geliştirilmiş 30’dan fazla son 
durum ölçeği mevcuttur. 

Bu ölçeklerin bir kısmı hastanın içinde bulun-
duğu sağlık durumunu dikkate alarak kendi 
beyanına diğer bir kısmı ise hastanın semp-
tom ve bulgularına gore klinisyen tarafından 
gözlem veya muayene sonuçlarına göre puan-
lamaya dayanır. Bu sayede hasta veya klinis-
yen açısından hastalık durumunun subjektif 
verileri, sayısal bir ölçeğe dönüştürülmüş olur. 
Hastalığın fonksiyonel duruma ve sağlığa et-
kisini belirlemede objektif testler daha geçerli 
olsada(1) duygu durumunun, günlük ve sosyal 
aktivite düzeyini ne oranda etkilediğinin tes-
pit edilmesi yaşam kalitesinin belirlenmesi 
açısından gereklidir. Hastanın her yönüyle 
değerlendirilebilmesinde ölçekler klinisyene 
hem kayıt altına alınabilecek objektif veriler 
sunmakta, hem de standardizasyon sağlamak-
tadır.(2,3) Diğer bir yandan prognoz veya teda-
vinin etkinliğini karşılaştırma olanağı sunar. 
Ancak ölçeklerin doğru şekilde kullanılabil-
mesi için iki husus akılda tutulmalıdır. Bunlar-
dan ilki başka dillerde oluşturulan ölçeklerin 
Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışmasının 
yapılmış olması gerekliliğidir.(3) İkinci ve diğer 
önemli husus ise uygun ölçüm aracının tercih 
edilebilmesi için ölçeklerin hangi parametrele-
ri değerlendirdiğinin bilinmesidir. Bu nedenle 
bu bölümde omuz patolojilerinin değerlendi-
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rilmesinde sıklıkla tercih edilen anketler ve 
kısaca özelliklerinden bahsedilecektir.

Omuz ağrı ve disabilite indeksi 
Omuz ağrı ve disabilite indeksi (Shoulder 
pain and disability index) Roach ve arka-
daşları tarafından 1991 yılında omuz disfonk-
siyonlarında ağrı ve özrü değerlendirmek için 
oluşturulmuştur. Günlük yaşam aktivitelerini 
sorgulayan ölçek, 13 soru ve 2 alt ölçeği kap-
samaktadır (Ağrı; 5 soru, Özür; 8 soru). Her 
bir parametre 0’dan (hiç ağrı yok / hiç zorluk 
yok) 10’a (düşünülebilen en kötü ağrı / aşırı 
zor yardıma ihtiyaç duyuyor) değişen, nüme-
rik analog skalası ile numaralandırılmaktadır. 
Ağrı alt parametresi 50, özür alt parametresi 
ise 80 puandan oluşmakta ve ölçeğin toplam 
puanı alt parametrelerin ortalaması alınarak 
hesaplanmaktadır. Ölçekte alınacak yüksek 
puan yüksek ağrı ve özre işaret etmektedir.(4) 
Birçok dilde geçerli ve güvenilir bulunan omuz 
ağrı ve disabilite indeksi’nin Türkçe versiyon 
çalışması Bumin ve arkadaşları tarafından ya-
pılmıştır (Ek-1).(5)

1988 Rowe skoru
Omuz instabilitesinde klinik skorlamanın ölçü-
mü için geliştirilen Rowe Skorun 4 versiyonu 
bulunmaktadır.(6-9) İlk versiyonu 1978, son ver-
siyonu ise 1988 yılında Rowe tarafından oluş-
turulmuştur.(6,7) Yapılan çalışmalara göre 1988 
yılında geliştirilen versiyonun diğer versiyon-
lara göre daha yüksek anlamlı skora sahip 
olduğu belirtilmektedir.(10) 1988 Rowe Skoru 
ağrı, stabilite, fonksiyon, hareket ve kuvvet 
olmak üzere 5 alt parametreden oluşmaktadır. 
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 Ek-1 Omuz Ağrı ve Disabilite İndeksi (SPADI)

Lütfen geçen hafta omuz probleminizi en iyi belirten puanı işaretleyin.

AĞRI SKALASI

Ağrınız ne kadar şiddetlidir?

Ağrınızı en iyi tanımlayan rakamı daire içine alınız. 0=hiç ağrı yok 10= düşünülebilen en 
kötü ağrı.

Ağrınızın en kötü hali 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etkilenmiş taraf üzerine yatarken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yüksek raftaki bir şeye uzanırken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Boynunuzun arkasına dokunurken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Etkilenmiş kolla iterken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toplam skor: /50 x 100= _%

(Eğer hasta tüm sorulara cevap vermemişse mümkün olan skoru böl. Örneğin 1 soru ek-
sikse 40 üzerinden böl.)

DISABILITE SKALASI

Ne kadar zorluk çekiyorsunuz?

Durumunuzu en iyi tanımlayan rakamı daire içine alınız. 0=hiç zorluk yok 10= aşırı zor, 
yardıma ihtiyaç duyuyor.

Saçınızı yıkarken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sırtınızı yıkarken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Atlet ya da kazak giyerken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Önden düğmeli gömlek giyerken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pantolonunuzu giyerken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yüksek bir rafa bir eşya koyarken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.5 kg’lık ağır bir eşyayı taşırken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arka cebinizden bir şey çıkarırken 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Toplam disabilite puanı: / 80 x 100= %

(Eğer hasta tüm sorulara cevap vermemişse mümkün olan skoru böl. Örneğin 1 soru ek-
sikse 70 üzerinden böl.)

Toplam Spadi skor: / 130 x 100= %
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Ağrı, stabilite ve fonksiyon alt parametreleri 
hasta tarafından doldurulurken, hareket ve 
kuvvet alt parametreleri klinisyen tarafından 
değerlendirilmektedir. Hareket alt paramet-
resi gonyometrik ölçümle, kuvvet alt paramet-
resi ise karşı taraf omuzun kıyaslanmasıyla 
puanlanmaktadır. Anketin 100 olarak belirle-
nen toplam puanı mükemmel (100-85 puan), 
iyi ( 84-70 puan), zayıf (69-50 puan) ve kötü (49 
puan ve aşağısı) olarak yorumlanmaktadır.(6) 
1988 Rowe Skorun geçerli ve güvenilir Türkçe 
versiyonu bulunmamaktadır.

Western Ontario rotator manşet ölçeği 
Western Ontario rotator manşet ölçeği 
(Western Ontario rotator cuff indexi) 2003 
yılında Kirkley ve arkadaşları tarafından rota-
tor manşet patolojisi olan bireylerde hastalığa 
özgü yaşam kalitesini ölçmek için tasarlanmış-
tır.(11) Rotator manşet yaralanmalı bireylerde 
semptom ve fonksiyonel limitasyonun değer-
lendirilmesi için en çok tercih edilen ve en 
hassas anketlerden biridir.(12,13) Anketin 5 alt 
parametresi ağrı/fiziksel semptomlar (6 soru), 
spor/ rekreasyon (4 soru), iş durumu (4 soru), 
sosyal durum (4 soru) ve duygusal durum (3 
soru) alanlarından oluşmaktadır. Sorulara 100 
mm’lik görsel analog skalası üzerinde cevap 
verilmektedir. En iyi skor 0 olarak tanımlan-
makta ve hastanın omuzla ilgili yaşam kalite-
sinde azalma olmadığı anlamına gelmektedir. 
Maksimum ve en kötü skor ise 2100 olarak 
belirtilmekte ve hastanın omuzla ilgili yaşam 

kalitesinde ciddi bir azalma olduğuna işaret 
etmektedir.(10) İngilizce, Portekizce, Persçe, 
Fransızca ve Norveççe dil uyumu bulunan an-
ketin(2) Türkçe versiyonu da geçerli ve güveni-
lir bulunmuştur (Ek-2).(14)

Modifiye Constant-Murley skoru
Constant-Murley skoru 1987 yılında omuz 
patolojilerinde ağrı ve özrü değerlendirmek 
amacıyla oluşturulmuştur.(15) Omuz artroplas-
tisi, rotator manşet patolojileri, adeziv kapsülit 
ve proksimal humerus kırıklarında kullanımı 
yaygındır.(3) Omuz fonksiyonunun değerlen-
dirilmesinde en iyi ölçüm aracı olduğu belir-
tilmektedir. Birden fazla versiyonu bulunan 
anketin 2008 yılında modifiye versiyonu oluş-
turulmuştur.(16) Constant skoru temel itibariy-
le subjektif ve objektif ölçüm parametrelerin-
den oluşmaktadır. Subjektif değerlendirmeler 
ağrı (15 puan) ve günlük aktiviteleri (20 puan) 
kapsarken, objektif değerlendirmeler hareket 
genişliği (40 puan) ve kas gücünden (25 puan) 
oluşmaktadır. Sağlıklı bir bireyin alabilece-
ği maksimum puan 100 olarak belirlenmiştir. 
Anketin toplam puanının 80-100 mükemmel, 
65-79 iyi, 51-64 vasat ve 0-50 arasının kötü ol-
duğu ifade edilmekle beraber(15) normatif veri 
oluşturan çalışmalar da mevcuttur (Tablo 8.1).
(17,18) Klinikte yaygın olarak kullanılan Modifi-
ye Constant Skoru’nun Türkçe versiyon, ge-
çerlik ve güvenirlik çalışması Çelik tarafından 
yapılmıştır (Ek-3).(19) 

Tablo 8.1: Constant Skoru Yaşa Göre Normatif Veriler 

Yaş Constant Skoru

Erkek Kadın

18-29 95 88

30-39 95 87

40-49 96 86

50-59 94 84

60-69 92 83

>70 88 81
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Ek-2 Western Ontario Rotator Manşet Ölçeği (Western Ontario Rotator Cuff Index 
(WORC)

BÖLÜM A: FİZİKSEL BELİRTİLER
Hasta için açıklamalar:
Aşağıdaki sorular omuz probleminize bağlı yaşadığınız fiziksel belirtilerle ilgilidir. Tanımla-
nan tüm durumlarda geçen hafta içindeki belirtilerinizin derecesini aşağıdaki çizgi üzerinde 
işaretleyiniz.
Lütfen yanıtlarınızı “/” ile işaretleyiniz.
1. Omzunuzda ne kadar keskin ağrı hissediyorsunuz?
Ağrı Yok  _______________________________________________________ Çok şiddetli ağrı

2. Omzunuzda hissettiğiniz sürekli, rahatsız edici ağrının şiddeti ne kadardır?
Ağrı Yok  _______________________________________________________ Çok şiddetli ağrı

3. Omzunuzda (kolunuzda) ne kadar güçsüzlük hissediyorsunuz?
Güçsüzlük yok  ____________________________________________Çok şiddetli güçsüzlük

4. Omzunuzda ne kadar tutukluk hissediyorsunuz?
Tutukluk yok  ______________________________________________ Çok şiddetli tutukluk

5. Omzunuzda ne kadar çıtırtı, kütürtü veya sürtünme hissediyorsunuz?
Hiç  ______________________________________________________________ Aşırı derecede

6. Omzunuz nedeniyle boynunuzda ne kadar rahatsızlık hissediyorsunuz?
Rahatsızlık yok ___________________________________________ Çok şiddetli rahatsızlık

BÖLÜM B: SPOR/BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ
Hasta için açıklamalar
Bu bölüm geçen hafta içinde omuz probleminizin spor veya boş zaman aktivitelerinizi ne 
kadar etkilediğini içermektedir.
Lütfen her soru için yanıtlarınızı “/” ile işaretleyiniz.
7. Omuz probleminiz form düzeyinizi (kondisyon, zindelik) ne kadar etkiledi?
Hiç etkilemedi _____________________________________________ Aşırı derecede etkiledi

8. Omzunuz bir şeyi güçlü veya uzağa fırlatma yeteneğinizi ne kadar etkiledi?
Hiç etkilemedi _____________________________________________ Aşırı derecede etkiledi

9. Birisi veya herhangi bir şey etkilenmiş omzunuza çarptığında ne kadar güçlük çekiyorsunuz?
Hiç   _____________________________________________________________  Aşırı derecede

10. Şınav çekmek ya da diğer zorlayıcı egzersizleri yaparken omzunuz nedeniyle ne kadar 
güçlük çekiyorsunuz?
Hiç   _____________________________________________________________  Aşırı derecede

BÖLÜM C: İŞ
Hasta için açıklamalar
Bu bölüm omuz probleminizin ev civarındaki veya dışındaki işinizi ne kadar etkilediğiyle 
ilgilidir.
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Geçen hafta içindeki uygun dereceyi “/” ile belirliniz.
11. Ev ya da bahçeyle ilgili günlük aktivitelerinizde ne kadar zorluk çekiyorsunuz?
Hiç           ______________________________________________________       Aşırı derecede

12. Kolunuzu başınızın üzerine kaldırmanızı gerektiren işlerde ne kadar zorlanıyorsunuz?
Hiç           ______________________________________________________       Aşırı derecede

13. Etkilenen kolunuzu telafi etmek için diğer kolunuzu ne kadar kullanıyorsunuz?
Hiç        ______________________________________________________________       Sürekli

14. Ağır cisimleri yerden veya omuz seviyesinin aşağısından (altından) kaldırmakta ne kadar 
zorluk çekiyorsunuz?
Hiç           ______________________________________________________       Aşırı derecede

BÖLÜM D: YAŞAM TARZI
Hasta için açıklamalar
Bu bölüm omuz probleminizin yaşam tarzınızı ne kadar etkilediği veya değiştirdiğiyle ilgi-
lidir.
Yine, geçen hafta içindeki uygun miktarı lütfen “/” ile belirtiniz.
15. Omzunuz nedeniyle uyumakta ne kadar zorluk çekiyorsunuz?
Hiç           ______________________________________________________       Aşırı derecede

16. Omzunuz nedeniyle saçınıza şekil vermekte ne kadar zorluk çekiyorsunuz?
Hiç           ______________________________________________________        Aşırı derecede

17. Aile bireylerinizle veya arkadaşlarınızla şakalaşıp oynamada (yerde yuvarlanmak, güreş-
mek) ne kadar zorluk çekiyorsunuz?
Hiç           ______________________________________________________       Aşırı derecede

18. Giyinirken veya soyunurken ne kadar zorluk çekiyorsunuz?
Hiç        __________________________________________________________   Aşırı derecede

BÖLÜM E: DUYGULAR
Hasta için açıklamalar
Aşağıdaki sorular omuz probleminize bağlı olarak geçen hafta nasıl hissettiğinizle ilgilidir. 
(Lütfen yanıtlarınızı “/” ile belirtiniz.)
19. Yapmaya çalışıp da omzunuz nedeniyle yapamadığınız şeyler ile ilgili olarak ne kadar 
hayal kırıklığı hissediyorsunuz?
Hiç   _____________________________________________________________ Aşırı derecede

20. Omzunuz nedeniyle kendinizi ne kadar üzüntülü veya moralsiz (keyifsiz) hissediyorsu-
nuz?
Hiç   _____________________________________________________________ Aşırı derecede

21. Omzunuzun mesleğiniz veya işiniz üzerindeki etkisi hakkında ne kadar endişe duyu-
yorsunuz?

Hiç   _____________________________________________________________ Aşırı derecede
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Ek-3 Modifiye Constant-Murley Skoru

A. AĞRI
24 saat içinde günlük yaşam aktiviteleriniz sırasında hissettiğiniz en yüksek ağrı düzeyini 
aşağıdaki 

15 cm’lik çizgi üzerinde işaretleyiniz (0-15 puan) (0=ağrı yok, 15 = dayanılmaz ağrı)

Ağrı yok   0   1   2  3  4  5  6  7  8  9  10   11   12  13  14  15   Dayanılmaz Ağrı

B. GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİ
Aşağıdaki 4 soru geçen haftaki günlük yaşam aktiviteleriniz ile ilgilidir (Lütfen size en uy-
gun cevabı işaretleyiniz).

1. Omzunuz uykunuzdan uyandırıyor mu? (0-2 puan)

Uyandırmıyor 2 Ara sıra uyandırıyor 1 Her gece uyandırıyor 0

2. Omzunuz normal günlük aktivitelerinizin ne kadarını yapmanıza izin veriyor (0-4 puan) 
Cevabınızı aşağıdaki 15 cm’lik çizgi üzerinde işaretleyiniz (0= hepsini, 15 puan= hiçbirini)
(0-3: 4 puan, 3-6: 3 puan, 6-9: 2 puan, 9-12: 1 puan, 12-15: 0 puan)

Hepsini   0    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11    12     13    14     15  Hiçbirini

3. Omzunuz eğlence aktivitelerinizin ne kadarını yapmanıza izin veriyor (0-4 puan) (Ceva-
bınızı aşağıdaki 15 cm’lik çizgi üzerinde işaretleyiniz (0= hepsini, 15puan= hiçbirini) (0-3: 4 
puan, 3-6: 3 puan, 6-9: 2 puan, 9-12: 1 puan, 12-15: 0 puan)

Hepsini  0    1     2     3     4     5     6     7      8      9     10     11    12     13     14     15 Hiçbirini

4. Elinizi hangi seviyede rahat kullanıyorsunuz? (0-10 puan) (Cevaplardan birini seçiniz)

Bel seviyesinin altında 0 Bel seviyesinin üstünde 2 Sternum/xiphoide kadar 4

Boyuna kadar 6 Başın üstüne kadar 8 Başın üstünde 10

Toplam Subjektif Skor ( A+B, 0-35 puan)

C. HAREKET
• Kolunuzla 4 farklı aktif ve ağrısız hareket yaptığınızda; 1400’ye kadar ağrı ile veya 1100 

ağrısız yapabiliyorsanız, eklem hareket açıklığını (EHA) 1100 olarak kaydedin.
• Testi yapan kişi istenilen hareketi hastaya gösterir ve daha sonra hastadan aynı hareketi 

yapması istenir.
• Tüm hareketler hasta ayakta iken, parmak uçları karşıya bakarken ve ayaklar omuz ge-

nişliğinde açıkken yapılmalıdır.
• Fleksiyon ve abdüksiyon uzun kollu gonyometre ile değerlendirilir. Hareketler sadece 

etkilenmiş kolda yapılır (0-20 puan).
• Referans noktaları kolun ekseni ve torakal omurganın spinöz prosesleridir.

0°-30°     31°-60°    61°-90°    91°-120° 121°-150° 151°-   EHA
Fleksiyon
Abdüksiyon
Puan 0 2 4 6 8 10
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Eksternal rotasyon yardımsız yapılır. Eller başa dokunmadan, başın arkasında ve üstünde 
konumlandırılmalıdır (0-10 puan). Hareketler aynı anda her iki kolla yapılır fakat sadece 
etkilenmiş taraf değerlendirilir. Eller başın arkasında, dirsekler önde başlanır. Hareketler ağ-
rısız yapılmalıdır. Tamamlanan her hareket için 2 puan verilir.

Eller başın arkasında, dirsekler önde 2

Eller başın arkasında, dirsekler arkada 2

Eller başın üstünde, dirsekler önde 2

Eller başın üstünde, dirsekler arkada 2

Kolların tam elevasyonu 2

İnternal rotasyon yardımsız yapılır. Hasta elini belirlenmiş anatomik noktalara yerleştirir 
(0-10 puan). 

Hareketler sadece etilenmiş kolda ve dış taraftaki bacaktan başlanarak yapılır. Hareketler 
ağrısız yapılmalıdır.

El bacağın yan tarafında 0

El kalçanın arkasında 2

El sakroiliak eklemde 4

El belde 6

El 12. torasik vertebrada 8

El interskapular seviyede 10

D. KUVVET (0-25 puan)
• Kuvvet dinamometre ile değerlendirilir. Değerlendirme hasta ayakta iken, parmak uçları 

karşıya bakarak ve ayaklar omuz genişliğinde açıkken yapılmalıdır. Kol 900 abdüksiyon-
da ve skapular planda olmalıdır. 

Eğer kol 900’ye kadar kaldırılamıyorsa “0” puan verilir.

• El bileği pronasyona getirilir, avuç içi yere bakar ve dirsek mümkün olduğu kadar düz-
leştirilir.

• Dinamometrenin bandı hastanın el bileğinin etrafına yerleştirilmelidir. Böylece ulnanın 
uzun başı boyunca yerleştirilmiş olur.

• Hastadan kolunu yukarıya doğru maksimum kuvvetle 5 saniye boyunca çekmesi istenir. 
Çekme sırasında sözlü teşvikler verilir (örnek: hazır 3-2-1 çek, çek, çek).

• Üç deneme yapılarak hastanın aldığı en yüksek puan kaydedilir. Her bir deneme arasında 
1 dakika ara verilir. 

Skor pounda tekabül eder (maksimum 25 puan). Eğer kuvvet kg cinsinden hesaplandıysa 
elde edilen skor 2.2 ile çarpılır.

1. deneme    2. deneme   3. deneme   En iyi skor

Kuvvet(Ibs/kg)

1lbs/pound=0.45 kg=1puan

Toplam Objektif Skor ( C+D, 0-65 puan) Total Constant Skor A+B+C+D
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Kısa form 36 
Kısa form 36 (SF-36) 1988 yılında Ware ve ar-
kadaşları tarafından yaşam kalitesini değer-
lendirmek amacıyla geliştirilen çok amaçlı bir 
ölçektir. 2000 yılında düzenlenmiş bölümü ya-
yınlanan anketin SF-12 olarak adlandırılan bir 
versiyonuda bulunmaktadır. Diğer anketler-
den farklı olarak değişik yaş grubu ve hasta-
lıklarda kullanımı uygun bulunmuştur.(20) SF-
36; 8 alt parametre (fiziksel fonksiyon, sosyal 
fonksiyon, fiziksel rol, emosyonel rol, bedensel 
ağrı, genel sağlık, canlılık ve mental sağlık) ve 
36 sorudan oluşan hasta temelli bir ankettir. 
Her bir alt parametre 0 ile 100 arasında de-
ğişen skorlarla puanlanmakta ve yüksek puan 
daha iyi sağlık düzeyine işaret etmektedir.(20) 
Yaşam kalitesini değerlendiren anketler içinde 
en çok tercih edilen anketlerden biri olarak ta-
nımlanmaktadır. SF-36’nın farklı kültürlerde 
ve farklı hastalıklarda analizi yapılmış (osteo-
artrit, bel ağrısı, kanser, kardiovasküler has-
talıklar, cerrahi prosedürler vb.) 50’den fazla 
dil uyumu bulunmaktadır.(20) Anketin Türkçe 
versiyonuda geçerli ve güvenilir bulunmuştur 
(Ek-4).(22)

Görsel analog skalası
Görsel Analog Skalası akut ve kronik ağrının 
ölçülmesi için geliştirilmiş bir ölçüm aracıdır. 
Analiz için 10 cm’lik çizgi (0- hiç ağrı yok, 10- 
dayanılamayacak ağrı) üzerinde kişinin ağrı 
seviyesini belirtmesi istenmektedir. Ölçüm 
sonucu işaretlenen noktanın 0’a olan uzaklığı-
nın cetvel ile ölçümüne dayanmaktadır. Yaygın 
olarak kullanılan, masraf gerektirmeyen, pra-
tik ve kısa zaman alan bir yöntemdir. Akut ve 
kronik ağrıda geçerlik ve güvenirliği belirlen-
miştir.(23,24)

Rotator manşet yaşam kalitesi ölçeği
Rotator manşet yaşam kalitesi ölçeği (The 
rotator cuff quality of life measure), rotator 
manşet yaralanmalı hastaların yaşam kalite-
sindeki etkilenimi ölçmek amacıyla geliştirilen 
hastalığa özgü bir ankettir. Anket 35 soru ve 
5 alt parametreden oluşmaktadır. A bölümü 
(fiziksel şikâyetler ve hastalık belirtileri) 16 
soruyu, B (iş ile ilgili sorunlar) ve C bölümü 
(spor ve boş zaman aktiviteleri) 4 soruyu, D 
(yaşam tarzı) ve E bölümü (sosyal ve duygu 

durum) ise 5 soruyu kapsamaktadır. Her bir 
soru 100 mm’lik görsel analog skalası üzerin-
den cevaplanırken, düşük puan kötü sağlık 
düzeyine işaret etmektedir.(25) Farklı dillerde 
geçerlik ve güvenirliği belirlenen anketin(26,27) 
Türkçe versiyonu, Çınar-Medeni ve arkadaş-
ları tarafından yapılmıştır.(28)

Amerikan omuz ve dirsek cerrahisi 
birliği standart omuz değerlendirme 
anketi
Amerikan omuz ve dirsek cerrahisi birliği 
standart omuz değerlendirme anketi (The 
American shoulder and elbow surgeons 
standardized shoulder assesment) klinisyen 
tarafından değerlendirilen ve hastanın kendi-
sini değerlendirdiği 2 bölümden oluşmaktadır. 
Hastanın kendisini değerlendirdiği bölüm, ağrı 
(50 puan) ve fonksiyonu (50 puan) sorgular. 
Ölçeğin tamamlanması yaklaşık 5 dakika sür-
mektedir. Ağrı 0-10 arası görsel analog skala 
ile değerlendirilir. Fonksiyon soruları hastanın 
10 günlük yaşam aktivitesini yapabilme du-
rumunu sorgular. Fonksiyon 0’dan (yapamaz) 
3’e kadar (zor değil) değişen dört puanlık Li-
kert ölçekle değerlendirilir. Değerlendirmede 
puanın artması fonksiyonun arttığını göster-
mektedir. Ölçeğin ilk geçerliği, 20-81 yaşları 
arasında, farklı omuz tanısı almış, cerrahi ge-
çirmiş veya geçirmemiş vakalarda yapılmış ve 
geçerli, güvenilir ve değişikliklere hassas oldu-
ğu bulunmuştur.(29,30,31) Ayrıca ölçeğin Türkçe 
kültürel adaptasyonu yapılmış, geçerli ve gü-
venilir olduğu bulunmuştur.(32) (Ek 5)

Basit omuz testi 
Basit omuz testi (Simple shoulder test), 
omuz problemi olan hastalarda fonksiyonu 
ve semptomları değerlendiren 12 soruluk bir 
ölçektir. Ölçekte 2 soru ağrıyı, 7 soru fonksiyo-
nu, 3 soru ise eklem hareket açıklığını değer-
lendirmektedir. “Evet” ve “Hayır” ile puanla-
ması yapılan anketin skoru 0-12 arasındadır. 
Düşük puan daha fazla özrü gösterir. Tamam-
lanma süresi 3 dakikadan azdır ve puanlaması 
kolaydır. Ölçek geçerli, güvenilir ve değişiklik-
lere hassastır.(33-36) Türkçe versiyonu geçerli ve 
güvenilir bulunmuştur.(37) (Ek 6)
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EK-4 Kısa Form-36 (SF-36)

1. Genel sağlığınızı nasıl değerlendirirsiniz? Bir tanesini yuvarlak içine alınız

Mükemmel 1 Çok iyi 2 İyi 3 Orta 4 Kötü 5

2. Geçen yıl ile karşılaştırıldığında, sağlığınızı şu an için nasıl değerlendirirsiniz? Bir tanesini 
yuvarlak içine alınız.

Geçen seneden 
çok daha iyi
 1

Geçen seneden 
biraz daha iyi
 2

Geçen sene ile 
aynı
 3

Geçen seneden 
biraz daha kötü 
4

Geçen seneden 
çok daha kötü
 5

3. Aşağıdaki tipik bir günümüzde yapmış olabileceğiniz bazı aktiviteler yazılmıştır. Sağlığı-
nız bunları yaparken sizi sınırlandırmakta mıdır? Öyleyse ne kadar? Bir tanesini yuvarlak 
içine alınız.

AKTİVİTELER Evet, çok 
kısıtlıyor

Evet, çok az 
kısıtlıyor

Hayır, hiç 
kısıtlamıyor

a. Kuvvet gerektiren aktiviteler, koşma, ağır 
eşyaları kaldırmak, zor sporlar 1 2 3

b. Orta aktiviteler, bir masayı oynatmak, 
elektrik süpürgesi ile süpürmek, bowling, golf 1 2 3

c. Sebze-meyveleri kaldırmak, taşımak 1 2 3

d. Pek çok katı çıkmak 1 2 3

e. Tek katı çıkmak 1 2 3

f. Çömelmek, diz çökmek, eğilmek 1 2 3

h. Pek çok mahalle arası yürüyebilmek 1 2 3

i. Bir mahalleden (sokak) diğerine yürümek 1 2 3

j. Kendi kendine yıkanmak, giyinmek 1 2 3

4. Son 4 hafta içerisinde, fiziksel sağlığınız yüzünden günlük iş veya aktivitelerinizde aşağı-
daki problemlerle karşılaştınız mı? Bir tanesini yuvarlak içine alınız

EVET HAYIR
a. İş ya da diğer aktiviteler için harcadığınız zamanda 
kesinti

1 2

b. İstediğinizden daha az miktar işin tamamlanması 1 2

c. İşin veya diğer aktivitelerin çeşidinde kısıtlama 1 2

d. İş veya diğer aktiviteleri yaparken zorluk olması 1 2

5. Son 4 hafta içerisinde, duygusal problemler (örnek-üzüntü ya da sinirli hissetmek) yü-
zünden günlük iş veya aktivitelerinizde aşağıdaki problemlerle karşılaştınız mı? Bir tanesini 
yuvarlak içine alınız.

EVET HAYIR

a. İş ya da diğer aktiviteler ayırdığınız süreden kesilme oldu mu? 1 2

b. İstediğinizden daha az kısım tamamlanması 1 2

c. İşin veya diğer aktiviteleri eskisi gibi dikkatli yapmama 1 2
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6. Geçen 4 hafta içinde, fiziksel sağlık veya duygusal problemler, aileniz, arkadaşınız, komşu-
larınız veya gruplar ile olan normal sosyal aktivitelerinize ne kadar engel oldu? Bir tanesini 
yuvarlak içine alınız.

Hiç 1 Çok az 2 Orta derece 3 Biraz 4 Oldukça 5

7. Son 4 hafta içerisinde, ne kadar fiziksel acı (ağrı) hissettiniz? Bir tanesini yuvarlak içine 
alınız.

Hiç 1   Çok az 2  Orta 3  Çok 4 İleri derece 5 Çok şiddetli 6

8. Son 4 hafta içerisinde, ağrı normal işinize ne kadar engel oldu? Bir tanesini yuvarlak içine 
alınız.

Hiç 1 Çok az 2 Orta 3 Çok 4 İleri derece 5

9. Aşağıdaki sorular sizin son 4 hafta içerisinde kendinizi nasıl hissettiğiniz ve işlerin nasıl 
gittiği ile ilgilidir. Lütfen her soru için hissettiğinize en yakın olan sadece 1 cevap verin.

Her zaman Çoğu zaman Bir kısım Bazen Çok nadir Hiçbir zaman

a. Kendinizi capcanlı 
hissediyor musunuz? 1 2 3 4 5 6

b. Çok sinirli bir kişi misiniz? 1 2 3 4 5 6

c. Kendinizi hiçbir şey 
güldürmeyecek kadar 
batmış hissediyor musunuz?

1 2 3 4 5 6

d. Kendinizi sakin ve huzurlu 
hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6

e. Çok enerjiniz var mı? 1 2 3 4 5 6

f. Kendinizi çökmüş ve 
karamsar hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6

g. Yıpranmış hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6

h. Mutlu bir insan mıydınız? 1 2 3 4 5 6

i. Yorulmuş hissettiniz mi? 1 2 3 4 5 6

10. Geçen 4 hafta içende, fiziksel sağlık veya duygusal problemler, sosyal aktivitelerinize 
(arkadaşları, akrabaları ziyaret etmek gibi) ne kadar engel oldu? Bir tanesini yuvarlak içine 
alınız.

Her zaman 1 Çoğu zaman 2 Bazı zamanlarda 3 Çok az zaman 4 Hiçbir zaman 5

11. Aşağıdaki cümleler sizin için ne kadar doğru ya da yanlış? Bir tanesini yuvarlak içine 
alınız.

Tamamen 
doğru

Çoğunlukla 
doğru Bilmiyorum Çoğunlukla 

yanlış
Tamamen 
yanlış

a. Diğer insanlardan biraz 
daha kolay hasta oluyorum 1 2 3 4 5

b. Tanıdığım herkes kadar 
sağlıklıyım 1 2 3 4 5

c. Sağlığımın kötüleşmesini 
bekliyorum 1 2 3 4 5

d. Sağlığım mükemmel 1 2 3 4 5



Omuz Sorunlarında Ölçme ve Değerlendirme 109

EK5 - Amerikan Omuz ve Dirsek Cerrahisi Birliği Standart Omuz Değerlendirme An-
keti (The American Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder Assesment) 

(ASES)

Ağrı Değerlendirmesi

Bugün ağrınız ne kadar kötü? (Çizgi üzerinde gösteriniz)

0       10

Ağrı yok                                                                                                                             Çok ciddi ağrı

Günlük Yaşam Aktiviteleri Soruları

Aşağı kutudaki aktivitelerden yapabildiklerini işaretleyiniz

0= Yapamıyorum 1= Çok  zor yapıyorum  2= Biraz  zor  3=  Zor değil

Aktivite Sağ Kol Sol 
Kol

1. Ceket giymek 0 1 2 3 0 1 2 3

2. Ağrıyan ya da etkilenmiş kol üzerinde uyumak 0 1 2 3 0 1 2 3

3.Sırtınızı yıkamak ya da sutyeninizi arkada bağlamak 0 1 2 3 0 1 2 3

4. Tuvalet aktiviteleri 0 1 2 3 0 1 2 3

5. Saç taramak 0 1 2 3 0 1 2 3

6. Yüksekteki raflara uzanmak 0 1 2 3 0 1 2 3

7. 5 kg’ı göğüs seviyenizin üstünde kaldırmak 0 1 2 3 0 1 2 3

8. Baş üstü cisim fırlatmak 0 1 2 3 0 1 2 3

9. Normalde günlük yaşamda her şeyi yapıyor 
musunuz? 0 1 2 3 0 1 2 3

10. Spor yapıyorsanız a, yapmıyorsanız b seçeneğini 
cevaplayınız.
a) Normalde yaptığınız sporları yapıyor musunuz?
b) Halı silkelemek, elektrik süpürgesi kullanmak, çivi 
çakmak gibi işleri yapabiliyor musunuz?

0 1 2 3 0 1 2 3

   Toplam puan: sağ omuz          Toplam puan: sol  omuz

Puanlama

VAS

   0          1           2           3           4           5           6           7           8          9         10

   50       45         40         35         30         25         20         15         10         5         0

VAS: En yüksek puan=50, GYA=30x5/3=50, Toplam skor: 100
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Ek 6- Basit Omuz testi

Evet Hayır

1. Kolunuz vücudunuzun yanında hareketsiz dururken omzunuz rahat mı? � �

2. Omzunuz rahat uyumanıza izin veriyor mu? � �

3. Bluzunuzu pantolonunuza sokmak için elinizle arkanıza rahat uzanabiliyor 
musunuz?

� �

4. Dirseğiniz dışarıya doğru bakarken elinizi başınızın arkasına koyabiliyor 
musunuz?

� �

5. Dirseğinizi bükmeden omuz seviyesindeki bir rafa bozuk para koyabiliyor 
musunuz?

� �

6. Etkilenen uzvunuzla yumuşak bir topu omuz seviyesinin altından 9 metre 
uzaklığa atabilir misiniz?

� �

7. Etkilenen uzvunuzla yumuşak bir topu omuz seviyesinin üstünden 18 
metre uzaklığa atabilir misiniz?

� �

8. Etkilenen uzvunuzla karşı omzunuzun arkasını yıkayabilir misiniz? � �

9. Omzunuz işinizde tam gün çalışmanıza izin veriyor mu? � �

10. Dirseğinizi bükmeden 0.5 kg’ı (0.5 litrelik dolu bir kap) omuz seviyesine 
kaldırabiliyor musunuz?

� �

11. Dirseğinizi bükmeden 3.5 kg’ı (3.5 litrelik dolu bir kap) omuz seviyesine 
kadar kaldırabiliyor musunuz?

� �

12. Etkilenen uzvunuzla 9 kg’ı vücudunuzun yanında taşıyabiliyor 
musunuz?

� �
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Oxford omuz skoru 
Oxford omuz skoru (Oxford shoulder sco-
re), dejeneratif veya inflamatuar omuz prob-
lemlerinde kullanılan, ağrı (4 soru) ve günlük 
fonksiyonları (8 soru) değerlendiren toplam 12 
soruluk bir ölçektir. Her bir soru 0-4 arasında 
değişen 5 puanlık bir kategoride cevaplanır. 
Genel skor 0 (en kötü) ile 48 puan (en iyi) ara-
sındadır ve yüksek skor düşük özrü gösterir. 
Ölçek geçerli, güvenilir ve değişikliklere has-
sastır.(38) Ayrıca ölçeğin Türkçe kültürel adap-
tasyonu yapılmış, geçerli ve güvenilir olduğu 
bulunmuştur.(39)

Western Ontario omuz instabilite indeksi
Western Ontario omuz instabilite indeksi 
(The Western Ontario shoulder instability 
index), omuz instabilitesi olan hastalarda has-
talığa özgü yaşam kalitesini değerlendiren bir 
ölçektir. Fiziksel semptomlar ve ağrı ile ilgili 
10, spor, rekreasyon ve iş aktiviteleri ile ilgili 
4, yaşam tarzı ve sosyal fonksiyonlar ile ilgili 4, 
duygular ile ilgili 3 olmak üzere toplam 21 so-
rudan oluşmaktadır. Her bir soru 0-100 mm’lik 
görsel analog skalası üzerinde cevaplanır. En 
iyi skor 0, en kötü skor 2100’dür. Puanlamada 
düşük skorlar hastanın yaşam kalitesinde her-
hangi bir azalma olmadığını göstermektedir. 
Ölçek geçerli, güvenilir ve değişikliklere has-
sastır.(40) (Ek 7)

Western Ontario omuz osteoartrit indeksi
Western Ontario omuz osteoartrit indeksi 
(The Western Ontario osteoarthritis of the 
shoulder index) Omuz osteoartriti olan has-
talarda hastalığa özgü yaşam kalitesini değer-
lendiren bir ölçektir. Fiziksel semptomlar ve 
ağrı ile ilgili 6, spor, rekreasyon ve iş aktivite-
leri ile ilgili 5, yaşam tarzı ve sosyal fonksiyon-
lar ile ilgili 5, duygular ile ilgili 3 olmak üze-
re toplam 19 sorudan oluşmaktadır. Her bir 
soru 0-100 mm’lik görsel analog skalası üze-
rinde cevaplanır. En iyi skor 0, en kötü skor 
1900’dür. Puanlamada düşük skorlar hastanın 
yaşam kalitesinde herhangi bir azalma olma-
dığını göstermektedir. Ölçek geçerli, güvenilir 
ve değişikliklere hassastır.(41)

The University of California-Los Ang-
les skalası
The University of California-Los Angles 
(UCLA) ölçeği ilk olarak 1981’de Amstutz 
tarafından omuz artroplastisi sonuçlarını de-
ğerlendirmek için kullanılan bir yöntem ola-
rak tanımlanmakla birlikte rotator cuff yırtığı 
gibi pek çok omuz problemini değerlendirme-
de kullanılmaktadır. UCLA değerlendirmesi 
ağrı, fonksiyon, aktif fleksiyon, fleksiyon kas 
kuvveti ve hasta memnuniyeti olmak üzere 5 
bölümden oluşur. Ağrı ve fonksiyonun her bi-
rinin değerlendirilmesi 6 parametre üzerinden 
yapılır. Puanlama hastanın ağrısının şiddetine 
ve fonksiyonel durumuna göre 0-2-4-6-8-10 
olarak yapılır. Aktif fleksiyon açısı ve fleksi-
yon kas kuvveti 0-1-2-3-4-5 puan olarak de-
ğerlendirilir. Hasta memnuniyeti ise 0-5 puan 
üzerinden var/yok olarak değerlendirilir. Tüm 
testin maksimum puanı 35’dir ve düşük özrü 
gösterir. 34-35 mükemmel, 29-33 iyi, 29 altı ise 
zayıf olarak değerlendirilir.(42,43)

Penn omuz skoru 
Penn omuz skoru (Penn shoulder score), 
“ağrı”, ”memnuniyet” ve “fonksiyonu” değer-
lendiren 24 soruluk bir ankettir. Ankette ağrı 
(3 soru) ve memnuniyet (1 soru) 0-10 arası 
görsel analog skala ile değerlendirilmektedir. 
Ağrı için 0 “ağrı yok”, 10 “olabilecek en kötü 
ağrı”, memnuniyette ise 0 “memnun değilim”, 
10 “çok memnunum”anlamındadır. ”Fonk-
siyon” (20 soru) 0-3 arası 4 kategorili Likert 
ölçeği ile değerlendirilmektedir. Alt ölçekte 
0 “zorluk yok’”, 3 “yapamıyorum” anlamına 
gelmektedir. Toplam Penn omuz skoru 0›dan 
100›e kadar değişmektedir. Yüksek skorlar 
daha yüksek memnuniyet ve daha iyi fonksi-
yonu göstermektedir. Ölçek geçerli, güveni-
lir ve değişikliklere hassastır. Ayrıca ölçeğin 
Türkçe kültürel adaptasyonu yapılmış, geçerli 
ve güvenilir olduğu bulunmuştur.(44)

Kol, omuz ve el sorunları anketi
Kol omuz ve el sorunları anketi (Disabiliti-
es of the arm, shoulder, and hand question-
naire) üst ekstremite ile ilgili fiziksel özür ve 
semptomları değerlendirmek için kullanılan 
bir ölçektir. Ölçeğin kullanımı için yaş sınırla-
ması olmayıp önerilen yaş aralığı 18 ile 65’dir. 
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EK 7- Western Ontario Omuz İnstabilite İndeksi (The Western Ontario Shoulder Insta-
bility Index (WOSI)

BÖLÜM A. Fiziksel Semptomlar

Hasta için açıklamalar

Aşağıdaki sorular omuz problemlerinize bağlı yaşadığınız fiziksel belirtilerle ilgilidir.

Tanımlanan tüm durumlarda geçen hafta içindeki belirtilerinizin derecesini aşağıdaki çizgi 
üzerinde işaretleyiniz. Lütfen her soru için yanıtlarınızı “/” ile işaretleyiniz.

1. Omzunuzda baş üstü aktivitelerde ne kadar ağrı hissediyorsunuz?

ağrı yok      aşırı ağrı

2. Omzunuzda ne kadar ağrı veya zonklama hissediyorsunuz?

                 ağrı/zonklama yok     aşırı ağrı/zonklama

3. Omzunuzda ne kadar güçsüzlük veya kuvvetsizlik hissediyorsunuz?

                  kuvvetsizlik yok          aşırı kuvvetsizlik

4. Omzunuzda ne kadar yorgunluk ya da dayanıksızlık hissediyorsunuz?

yorgunluk yok            aşırı yorgunluk

5. Omzunuzda ne kadar çıtırtı, kütürtü veya sürtünme hissediyorsunuz?

                  hiç      aşırı derecede

6. Omzunuzda ne kadar sertlik hissediyorsunuz?

                 sertlik yok           aşırı sertlik

7. Omzunuz nedeniyle boyun kaslarınızda ne kadar rahatsızlık hissediyorsunuz?

                rahatsızlık yok     aşırı rahatsızlık

8. Omzunuzda ne kadar instabilite (çıkma hissi) ya da gevşeklik hissediyorsunuz?

instabilite yok     aşırı instabil

9. Omzunuzu diğer kaslarınızla ne kadar kompanse ediyorsunuz (yerine kullanmak)?

                 hiç                      aşırı 
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10. Omzunuzda ne kadar hareket kısıtlılığı var?

              kısıtlılık yok      aşırı kısıtlılık

BÖLÜM B. Spor \ Boş Zamanl \İş
Hasta için açıklamalar
Bu bölüm geçen hafta içinde omuz problemlerinizin iş, spor ya da boş zaman aktivitelerinizi 
ne kadar etkilediğini içermektedir. Lütfen her soru için yanıtlarınızı “/” ile işaretleyiniz.

11. Omzunuz spor veya boş zaman aktivitelerine katılım miktarınızı ne kadar kısıtladı?

                  hiç kısıtlamadı                                    aşırı kısıtladı

12. Omzunuz spor veya işiniz için gerekli özel becerileri yapma yeteneğinizi ne kadar 
etkiledi? (her ikisinide etkiliyorsa en çok etkileneni düşünerek cevap verin)

                   etkilemedi                                      aşırı etkiledi

13. Kolunuzu aktivite sırasında ne kadar koruma ihtiyacı hissediyorsunuz?

                   hiç                  aşırı derecede

14. Ağır cisimleri yerden veya omuz seviyesinin aşağısından (altından)  kaldırmakta ne 
kadar zorluk çekiyorsunuz?

zorluk yok     aşırı derecede zorluk

BÖLÜM C. YAŞAM TARZI
Hasta için açıklamalar
Bu bölüm geçen hafta içinde omuz problemlerinizin yaşam tarzınızı ne kadar etkilediği veya 
değiştirdiğiyle ilgilidir.

Lütfen her soru için yanıtlarınızı “/” ile işaretleyiniz.

15. Omzunuzun üzerine düşmekten ne kadar korkuyorsunuz?

              korku yok      aşırı korku

16. İstenen form düzeyinizi korurken ne kadar zorluk hissediyorsunuz?

                 zorluk yok                      aşırı zorluk

17. Aile bireyleriyle veya arkadaşlarınızla “şakalaşma veya itişmede” ne kadar zorluk 
çekiyorsunuz?

                 zorluk yok      aşırı zorluk 
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18. Omzunuz nedeniyle uyumakta ne kadar zorluk çekiyorsunuz?

                  zorluk yok      aşırı zorluk

BÖLÜM D. DUYGULAR

Aşağıdaki sorular omuz probleminize bağlı olarak geçen hafta nasıl hissettiğiniz ile ilgilidir. 
Lütfen her soru için yanıtlarınızı “/” ile işaretleyiniz.

19. Omzunuzla ilgili farkındalık düzeyiniz nasıl?

                 farkında değil                   aşırı farkında

20. Omzunuz kötüleşecek diye ne kadar endişelisiniz?

                 endişe yok                   aşırı endişeli

21. Omzunuz nedeniyle ne kadar hayal kırıklığı hissediyorsunuz? 

                  hayal kırıklığı yok           aşırı hayal kırıklığı

Testi tamamladığınız için teşekkürler…

Ölçekte fiziksel semptomlar ile ilgili 5, fonksi-
yonel işler ile ilgili 25 olmak üzere toplam 30 
soru vardır. Ayrıca ölçeğin iş modeli (4 soru) 
ve yüksek performans isteyen spor veya mü-
zisyen (4 soru) olmak üzere iki bölümü daha 
mevcuttur. Ölçekte cevap seçenekleri 1 ile 5 
arasında puanlanmaktadır. Skorlama yapıla-
bilmesi için 30 sorudan en az 27’sinin cevap-
lanmış olması gerekir. Bütün puanlar toplana-
rak, toplam soru sayısına bölünür, bir çıkarılır 
ve 25 ile çarpılarak toplam skor elde edilir. 
Yüksek skor yüksek özrü gösterir. Ölçeğin, 

glenohumeral artrit, rotator manşet tendiniti, 
omuz artroplastisi ve rotator manşet tamirin-
de özel validasyonu yapılmıştır. Ölçek geçerli, 
güvenilir ve değişikliklere hassastır.(31,45) Ayrı-
ca ölçeğin Türkçe kültürel adaptasyonu yapıl-
mış, geçerli ve güvenilir olduğu bulunmuştur.
(46) (Ek 8)

Bu ölçeğin 11 soru ve üç bölümden oluşan kısa 
versiyonuda mevcuttur. Kısa versiyon kısa ve 
uzun versiyonu arasında oldukça yüksek kore-
lasyon (r > 0.97) bulunmuştur.(47)
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EK-8 Kol, Omuz ve El sorunları anketi (Disabilities of the Arm, Shoulder, and Hand 
Questionnaire (DASH)

Açıklama
Bu anket bazı bedensel etkinlikleri yerine getirmenizin 
yanı sıra hastalık belirtilerinizi sormaktadır.

Her soruyu son haftadaki durumunuzu göz önüne 
alarak uygun numarayı yuvarlak içine almak suretiyle 
cevaplayınız.

Son hafta içinde bedensel etkinliği yapma fırsatınız 
olmadıysa, lütfen hangi cevabın en doğru olacağına göre 
en iyi tahmininizi yapınız.

Hangi el veya kolunuzu kullandığınızı dikkate almadan 
sadece bedensel etkinliği yapabilme becerinize göre uy-
gun cevabı verin.
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KOL, OMUZ VE EL SORUNLARI ANKETİ

Lütfen son hafta içindeki aşağıdaki etkinlikleri yapma yeteneğinizi uygun cevabın altındaki 
numarayı daire içine alarak sıralayınız.

Zorluk 
yok

Hafif 
derecede 

zorluk

Orta 
derecede 

zorluk
Aşırı 

zorluk
Hiç 

yapamama

1-Sıkı kapatılmış ya da yeni bir kavanozu açmak 1 2 3 4 5

2-Yazı  yazmak 1 2 3 4 5

3-Anahtarı çevirmek 1 2 3 4 5

4-Yemek hazırlamak 1 2 3 4 5

5-Zor açılan bir kapıyı iterek açma 1 2 3 4 5

6-Yukarıdaki bir rafa bir şey yerleştirmek 1 2 3 4 5

7-Ağır ev işleri yapmak
(duvar silmek, yer silmek,tamirat yapmak vs. ) 1 2 3 4 5

8-Bağ bahçe işleri yapmak,odun kesmek 1 2 3 4 5

9-Yatak yapmak 1 2 3 4 5

10-Alışveriş çantası ya da evrak çantası taşımak 1 2 3 4 5

11-Ağır bir cismi taşımak (4.5 kg’den fazla.) 1 2 3 4 5

12-Yukarıdaki bir ampulü değiştirmek. 1 2 3 4 5

13-Saçları yıkamak veya kurulamak. 1 2 3 4 5

14-Sırtını yıkamak. 1 2 3 4 5

15-Kazak giymek 1 2 3 4 5

16-Yiyecekleri kesmek için bıçak kullanmak 1 2 3 4 5

17-Az çaba gerektiren eğlendirici işler
( iskambil oynamak, örgü örmek vs.)

1 2 3 4 5

18-Kolunuzdan, omuzunuzdan veya elinizden 
güç aldığınız veya darbe vurduğunuz 
eğlenceye yönelik etkinlikler (önünüzde yerde 
bulunan bir conserve kutusu veya küçük bir 
taşa iki elinizle kavradığınız bir sopayla yandan 
vurmak,tenis oynamak,masa tenisi oynamak )

1 2 3 4 5

19-Kolunuzu serbestçe hareket ettirdiğiniz 
eğlendirici işler (suda taş kaydırmak, meyve 
taşlama,çelik çomak oynama )

1 2 3 4 5

20-Ulaşım ihtiyaçlarını kendi başına 
giderebilmek (bir yerden başka bir yere 
gitmek)

1 2 3 4 5

21-Cinsel faaliyetler 1 2 3 4 5

Hiç engel 
yok Az engel Orta 

derecede Bir hayli Aşırı 

22-Son hafta süresince kol omuz ya da el 
sorununuz aile arkadaşlar, komşular veya 
gruplarla normal sosyal etkinliklerinize ne 
ölçüde engel oldu 1 2 3 4 5
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KOL, OMUZ VE EL SORUNLARI ANKETİ

Hiç kısıtlanmış 
hissetmiyorum

Hafif 
derecede 

kısıtlı

Orta 
derecede

kısıtlı 

Çok 
kısıtlı

Bedensel etkinlik 
yapamıyorum

23-Son hafta süresince kol 
omuz ya da el sorununuz 
nedeniyle işinizde ya da diğer 
günlük etkinliklerde kısıtlandınız 
mı?

1 2 3 4 5

Yok Hafif Orta 
derecede Bir hayli Aşırı 

24-El, omuz ya da kol ağrınız 1 2 3 4 5

25-Herhangi belirli bir işi 
yaptığınızda el,omuz ya da kol 
ağrınız

1 2 3 4 5

26-El,omuz ya da kolunuzdaki 
karıncalanma (iğnelenme) 1 2 3 4 5

27-El,omuz ya da kolunuzdaki 
güçsüzlük 1 2 3 4 5

28-El, omuz ya da kolunuzdaki 
hareket zorluğu 1 2 3 4 5

Zorluk 
yok

Hafif 
derecede 

zorluk

Orta 
derecede 

zorluk

Aşırı 
zorluk

O kadar zorluk 
uyuyamıyorum

29-Geçen hafta içinde el, omuz ya 
da kol ağrınız
nedeniyle uyumada ne kadar 
zorlandınız

1 2 3 4 5

Kesinlikle 
katılmıyorum Katılmıyorum

Ne 
katılıyorum 

ne 
katılmıyorum

Katılıyorum Kesinlikle 
katılıyorum

30-Kol, omuz veya el 
problemimden dolayı 
kendimi daha az yeterli, 
daha az yararlı hissediyor 
veya kendime daha az 
güveniyorum.

1 2 3 4 5
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KOL, OMUZ VE EL SORUNLARI ANKETİ

YÜKSEK PERFORMANS İSTEYEN SPORLAR-MÜZİSYENLER

Aşağıdaki sorular kol, omuz veya el sorununuzun müzik aleti çalmanıza, spor yapma veya 
her ikisine olan etkisi ile ilgilidir. Eğer birden çok spor yapıyor, müzik aleti çalıyorsanız (veya 
her ikisi de) bu etkinliklerden sizin için en önemli olanı göz önüne alarak cevaplayınız.

Lütfen sizin için en önemli olan müzik aleti veya sporu belirtiniz:.................

#Bir müzik aleti çalmıyor veya spor yapmıyorum (bu bölümü atlayabilirsiniz)

Lütfen son hafta içinde fiziksel yeteneğinizi en iyi tanımlayan numarayı yuvarlak içine alı-
nız. Zorluğunuz oldu mu?

Zorluk 
yok

Hafif 
derecede 

zorluk

Orta 
derecede 

zorluk

Aşırı 
zorluk

Hiç 
yapamam

1-Spor yaparken  veya müzik aleti 
çalarken her zamanki tekniğinizi 
kullanmada zorluğunuz oldu mu ?

1 2 3 4 5

2-Kolunuz, omuzunuz ve el ağrınız 
nedeniyle müzik aletinizi her zamanki gibi 
çalmada veya spor yapmada zorluğunuz 
oldu mu?

1 2 3 4 5

3- Müzik aletinizi istediğiniz kadar iyi 
çalmada, spor yapmada zorluğunuz oldu 
mu?

1 2 3 4 5

4- Her zamanki süre kadar bir müzik aleti 
çalarken veya spor yaparken zorluğunuz 
oldu mu?

1 2 3 4 5

İŞ MODELİ

Aşağıdaki sorunlar kolunuz, omuzunuz veya el sorununuzun işinizi yapma yeteneğiniz üze-
rindeki etkisini sormaktadır. (eğer ev hanımı iseniz soruları ev işlerini soruları ev işlerini 
düşünerek cevaplayınız.)

Lütfen işinizin/mesleğinizin ne olduğunu belirtiniz:..........................................

#Çalışmıyorum (bu bölümü atlayabilirsiniz)

Lütfen son hafta içinde fiziksel yeteneğinizi en iyi tanımlayan numarayı yuvarlak içine alınız.

Zorluk 
yok

Hafif 
derecede 

zorluk

Orta 
derecede 

zorluk

Aşırı 
zorluk

Hiç 
yapamam

1-İşinizi yaparken her zamanki tekniğinizi 
kullanmada zorluğunuz oldu mu? 1 2 3 4 5

2-Kolunuz, omuzunuz veya el ağrınız 
nedeniyle işinizi her zamanki gibi yapmada 
zorluğunuz oldu mu ?

1 2 3 4 5

3- İşinizi canınızın istediği ölçüde yapmada 
zorluğunuz oldu mu? 1 2 3 4 5

4-İşinizi her zaman ki sürede bitirmede 1 2 3 4 5
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Giriş
Omuz artroskopisi cerrahisinde hasta bilgile-
rinden muayene bulgularına, yapılan cerra-
hinin video kayıtlarına kadar tüm verilerin 
sistematik şekilde saklanması ve arşiv oluş-
turulması büyük önem taşır. Elde edilen veri-
lerin daha sonra kullanılarak literatüre katkı 
sağlayacak hale getirilmesi ancak doğru ve 
kapsamlı arşiv oluşturulması ile sağlanabilir.
(1) Hasta ile ilgili saklanacak veriler genel ola-
rak birkaç başlık altında toplanabilir;

• Hasta bilgileri ve iletişim bilgileri
• Tıbbi geçmiş
• Omuz problemine yönelik anamnez
• Muayene bulguları
• Omuz görüntüleme tanı ve tetkikleri
• Ameliyat videosu

Bunların içerisinde özellikle cerrahi görüntü-
lerin kaydedilmesi ve gerektiğinde işlenmesi 
geriye dönük çalışmalarda kullanılmak üzere 
ve herhangi bir mesleki sorumluluk durum-
larında önemlidir.

Hasta bilgilerinin arşivlenmesi:
Son yıllarda yaygınlığı iyice artıran Hasta 
Bilgi Sistemlerinin, hastanelerde bulunun 
bürokratik kâğıt işlerinin yoğunluğu azalt-
ma ve fiziksel ortam yetersizliği konusunda 
büyük yardımı olmuştur. Ancak tek faydası 
maddi ve fiziksel ortam tasarrufu değildir, 
aynı zamanda verilerin tekrar kullanılması 
gerektiğinde büyük ölçüde fayda sağlamak-
tadır. Hasta Bilgi Sistemleri vasıtasıyla, ka-

9Omuz Cerrahisinde 
Arşivleme

yıtları tutulması planlanan hastaların kişisel 
verileri, tıbbi geçmişi, omuz sorunu hikaye-
si, muayene bulguları depolanabilmektedir. 
Teknolojik imkanlar kullanılarak yapılan bu 
arşivlemenin ileride karşılaşılabilecek sorun-
lar nedeniyle veri kaybının yaşanmaması için 
belli aralıklarla toplanan verilerin yedeklen-
mesi de en az verilerin arşivlenmesi kadar 
önem arz etmektedir.

Görüntüleme tetkiklerinin arşivlenmesi:
Hastaların direkt grafileri ve sıklıkla kullanı-
lan manyetik rezonans görüntülerinin sak-
lanması oldukça önemlidir. Son yıllara kadar 
basılı grafiler oldukça fazla yer tuttuğundan 
bunların dijital ortamda saklanması öneril-
mekteydi. Bu amaçla kullanılan özel, biraz 
da pahalı, tarayıcınız (scanner) yoksa basit 
bir dijital fotoğraf makinesiyle negatoskop 
da asılı direkt grafi veya MRG grafileri flaş 
kullanmadan çekilerek dijital ortama ekono-
mik bir şekilde aktarılabiliyorduk. Ancak son 
yıllarda hasta bilgi sistemleri gibi görüntü 
saklama sistemleri de dijital hale gelmiştir. 
Bu dijital sistemlerin en önemlileri şöyle sı-
ralanabilir;

DICOM (Digital Imaging and Communica-
tions in Medicine); Tıpta Sayısal Görüntüle-
me ve İletişim), medikal görüntülerin işlen-
mesi, saklanması taşınması ve yazdırılması 
için özel olarak tasarlanmış bir protokoldür. 
DICOM formatı sayesinde medikal cihazlar 
arasında sadece görüntüler değil, hasta bilgi-
leri de taşınabilmektedir.(2,3)
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PACS (Picture Archiving and Communicati-
on System); Görüntü Arşivleme ve İletişim 
Sistemi) görüntülerin saklanması, geri çağrıl-
ması, dağıtımı ve gösterilmesi için kullanılan 
yazılım ya da ağlara verilen isimdir. Medi-
kal görüntüler DICOM formatında saklanır. 
PACS sistemlerinin faydaları şöyle özetlene-
bilir; fiziksel ortam olan film kağıtlarına bas-
kı gereksinimini azaltmak ve mümkünse or-
tadan kaldırmak, görüntülere uzaktan erişim 
ve hasta görüntü arşivlerine ulaşım kolaylığı 
sağlamak.

Günümüzde birçok hastanede bu teknolojik 
alt yapılar hasta arşivlemek amacıyla kulla-
nılmaktadır.(2,3)

Az önce de belirttiğimiz gibi dijital kayıplar 
yaşanmaması açısından çalışma planlanan 
hasta gruplarının belli aralıklarla görüntüle-
rinin yedeklenmesi, emeğimizin kaybolma-
ması açısından önemli olduğunu düşünmek-
teyiz.

Ameliyat videolarının arşivlenmesi:
Omuz artroskopisinde medikal kaydedi-
ci cihazlar oldukça fazla türdedir ve birçok 
firmaya ait modeller bulunmaktadır (Şekil 
9.1). Bunların fonksiyonları ve kapasiteleri 
birbirlerinden oldukça farklı olabilir. Mevcut 
şartlarda medikal kayıt amacıyla kullanılan 
modellerin, kişisel amaçlarla kullanılan mo-
dellerden daha pahalı olmaları da şaşırtıcı 
bir gerçektir. Böyle bir cihaza sahip olunması 
kayıt ve saklama konusunda kolaylık sağla-
maktadır. Eğer böyle bir cihazınız yoksa vi-
deo in girişi olan bir dijital video kaydedici 
veya medikal amaçlı olmayan TV yayınlarını 
kaydedebilen daha ucuz (ör Archos 605) ka-
yıt cihazları kullanabilirsiniz (Şekil 9.2). Yine 
bu görüntüleri sabit disklerde saklayacağı-
mız gibi CD veya DVD’lere veri kaybını ön-
lemek için kaydetmek önemlidir.

Kaydedilen görüntülerin düzenlenmesi:
Herhangi bir çalışma için veya bir sunuda 
kullanmak amacıyla birçok video işleme ya-
zılımı kullanılabilir. Buna örnek olarak Win-
dows Movie Maker, Ulead veya MPEG Wi-
deo Wizard (Womble) yazılımları verilebilir 

(Şekil 9.3). Bu yazılımların bazı uygulamaları 
karmaşık olarak görülebilse de emeğimizi 
en iyi şekilde düzenleyebilmek için yazılım 
programlarının kullanımını öğrenmeyede bi-
raz zaman harcamamız gerekmektedir.

Sakladığımız verilerin en az üç yerde (sabit 
disk ve/veya CD/DVD) muhafaza etmemiz 
dijital ortamda veri kaybı ihtimalini önler.

Şekil 9.1: Medikal amaçlı dijital kayıt sistemi. Pahalı 
sistemler olmakla birlikte elinizde varsa artroskopi 
görüntülerini kaydetmeniz ve saklamanız oldukça 
kolaylaşır.

Şekil 9.2: Archos tipi taşınabilir dijital TV kayıt siste-
mi. Kullanımı kolay, taşınabilir, nispeten ucuz basit bir 
sistemdir. Taşınabilir olması nedeniyle rutin kullandı-
ğımız artroskopi ekipmanı dışında da kayıt yapmamı-
zı sağlar.
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Şekil 9.3: MPEG Video Wizard benzeri yazılımlarla kayıt sonrası videolarınızı istediğiniz yerlerden kesebilir, 
birleştirebilir, üzerine istediğiniz yazıyı veya işareti istediğiniz konumda ekleyebilirsiniz, ayrıca istediğiniz 
müziği veya konuşmayı ekleyebilir, istediğiniz fotoğrafları çekebilirsiniz.
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Omuz anatomisi
Omuz, glenohumeral eklem, akromioklaakro 
eklem, sternoklaakro eklem ve skapulotora-
sik eklem ile, bunların çevresindeki oluşum-
ların meydan getirdiği kompleks bir yapıdır. 
Omuz eklemi insan vücudunun hareket ge-
nişliği en fazla eklemi olmakla birlikte aynı 
zamanda en anstabil eklemidir. Omuzun ke-
mik iskeletini humerus proksimali, klaviku-
la, skapula oluşturur.

Proksimal humerus: Proksimal kesimde gle-
noid ile eklem yapan humerus başı bulunur. 
Humerus başı yuvarlak bir yapıya sahiptir; 
ancak posterior-inferior kesiminde hafif bir 
düzlük mevcuttur. Bu yapı; subkondral kırık 
sonucu humerus başı posterior-superiorun-
da oluşan Hill-Sachs deformitesi ile karışa-
bilmektedir. Humerus başının dış tarafında 
supraspinatus, infraspinatus ve teres minör 
kaslarının yapışma yeri olan büyük tüber-
kül yer almaktadır. Humerus başının ön-iç 
tarafında ise subskapular kasın tutunma yeri 
olan küçük tüberkül yer almaktadır. Hume-
rus başının sonlandığı yere anatomik boyun, 
tüberküllerin sonlandığı çevreye ise cerrahi 
boyun adı verilir. Anatomik boyun eklem 
kapsülünün yapıştığı çizgiye uyar. 

Klavikula: “S” harfi şeklinde uzun bir ke-
miktir. Lateral taraftaki yassı ucu ile skapu-
lanın akromionu ile eklem yapar. 

Skapula: Üçgen biçiminde yassı bir kemiktir. 
Omuz eklemi bileşiminde yer alan kısımları 
glenoid çukur, akromion ve korakoid çıkın-
tıdır. 

Dr. Berrak Barutcu, Dr. Ali Yusuf Önal
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‘‘Radyolog Gözüyle’’

a) Glenoid çukur: Humerus başı ile eklem ya-
pan sığ bir oluktur. Hyalin kıkırdak ile ör-
tülüdür. Labrum ise fibröz bağ dokudan 
oluşur ve glenoid fossanın derinliğini 
arttırarak eklem yüzeyini arttırır. Biseps 
tendonu, labruma saat 12 hizasında ve 
komşu supraglenoid tüberküle tutun-
maktadır.(1)

b) Korakoid çıkıntı: Skapulanın anterolateral 
yüzünde yer alır. Pektoralis minör kası, 
biseps braki kasının kısa başının tendon-
larının, korakobrakial kasının ve korako-
humeral, korakoklaakro ve korakoakro-
mial ligamentlerin yapışma yeridir.

c) Akromion: Glenoid çukurun superiorun-
da, skapulanın posterolateral uzantısıdır. 
Deltoid kas ve trapezius kası yapışma 
noktasıdır. Akromionun üç ayrı kemikleş-
me merkezi bulunmaktadır. Kemikleşme 
15-20. yaşta tamamlanmaktadır. Kemik-
leşmede yetersizlik sonucu Os akromi-
ale adı verilen aksesuar kemik oluşur. 
Os akromiale sağlıklı insanlarda %7-15 
oranında görülür, kırık ile karıştırılma-
malıdır. Akromionun anatomik şekilleri-
ne göre dört ayrı tipi bulunur.Bunlar; tip 
1(düz), tip 2 (kıvrık), tip 3 (çengel) ve tip 
4 (konveks)’tür. Tip 3 akromion rotator 
kılıf yaralanmaları ve subakromial sıkış-
ma sendromunda daha sık görülmektedir 
(Şekil 10.1).
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Omuz bölgesinde yer alan bursalar: Omuz 
bölgesinde klinik olarak önemli olabilecek 
üç adet bursa bulunur. Bunlar subakromial/
subdeltiod bursa, subskapular bursa ve sub-
korakoid bursadır.(2)

Rotator kılıf kasları: Subskapularis, supras-
pinatus, infraspinatus ve teres minör kasları-
nın tendonlarının oluşturduğu, omuzu des-
tekleyen ve stabilizasyonunda rol oynayan 
manşet yapıdır. Önemli anatomik bölgeler-
den kuadrilateral ve triangular aralık sınırla-
rını oluşturan kaslar bu yapı içerisindedir.(3,4)

Görüntüleme
Omuz sorunlarının tanısında radyoloji önem-
li bir yer tutmaktadır. Radyolojik tetkikler 
içerisinde manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG) multiplanar görüntüleme yeteneği ve 
yumuşak dokuda yüksek uzaysal çözünür-
lük sağlaması nedeniyle en çok tercih edilen 

yöntemdir. Direkt grafi, ultrasonografi (US) 
ve bilgisayarlı tomografi (BT) diğer kullanı-
lan yöntemlerdir.

Direkt grafi
Direkt grafi omuz sorunu olan hastaya yak-
laşımda sıklıkla tercih edilen ilk radyolojik 
görüntülemedir. En az iki pozisyonda görün-
tü elde edilip, değerlendirilmelidir. Omuz 
ekleminin kompleks anatomisi sebebiyle gö-
rüntülenmek istenen kısma yönelik özellikli 
radyografik teknikler kullanılmaktadır. Kli-
nik bulgular doğrultusunda akromioklaakro 
eklem grafiside incelemeye dahil edilmelidir. 
En sık kullanılan direkt grafi yöntemleri;

- Anteroposterior (AP) grafi: Yumuşak doku 
dansitesinin homojen görünümü ile tüm 
omuz eklemi kemik yapıları ve akromio-
humeral aralık değerlendirilebilir. Akromi-
yohumeral aralık erkeklerde daha fazla ol-

Şekil 10.1: A) Tip I akromion B) Tip II akromion C) Tip III akromion D) Tip IV akromion

A

C

B

D
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mak üzere 8-12 mm aralığındadır ve yaşla 
azalmaktadır. 6-7 mm’den az olması rotator 
kılıf yırtığına işaret eder. Humerus boyun 
kesimi glenoid boyun kesimi ile devamlılık 
gösterir. Bu devamlılığın bozulması rotator 
kılıf rüptürü lehine değerlendirilir.

Anteroposterior grafide değerlendirilebile-
cek diğer patolojiler; dejenerasyon, kalsifik 
tendinit, skleroz/kist, kemik Bankarttır. Pos-
terior çıkıklar tam olarak belirlenememekte-
dir (Şekil 10.2).

- Anteroposterior oblik (Grashey view, true 
AP) grafi: Hasta kasete 45° dönük pozis-
yondadır ve ışın ekleme tanjansiyel olarak 
yönlendirilir. Glenoid ve humerus başının 
superpozisyonunu ortadan kaldırarak gle-
nohumeral eklem aralığının değerlendiril-
mesine olanak sağlar. Hill-Sachs defekti bu 
yöntemle rahatlıkla izlenebilir.

- Aksiller grafi: Anterior ve posterior gleno-
humeral eklem subluksasyonu ya da dislo-
kasyonunu, Ön ve arka glenoid kenar kı-
rıklarını değerlendirmede yardımcıdır. Os 
akromiale sıklıkla aksiller grafide gösteril-
mektedir. Kemik yapıları değerlendirmede 
yetersizdir. Aksiller grafi, AP yönde hume-
rus başı ile glenoid arasındaki ilişkinin en 
iyi değerlendirildiği grafi çeşitidir.

- Skapula lateral (Y) grafisi: Korakoid çıkın-
tı, skapula, akromion ve proksimal hume-
rus şaft kırıklarını göstermede faydalıdır.

- Stryker Notch grafisi: Humerus başı pos-
terolateral kesiminin görüntülenmesini 
sağlar. Hill-Sachs deformitesini değerlen-
dirmede kullanılabilir.

- Akromioklaakro eklem AP ve PA grafisi: 
Eklem dejenerasyonu hakkında bilgi sağ-
lar.

- Supraspinatus çıkım grafisi: Gerçek omuz 
lateral grafisidir. Akromion şekillerine göre 
sınıflandırma imkanı sağlar.

Subakromial sıkışma sendromunda evre 1’de 
direkt grafi bulguları negatif olabilir. İleri 
evrelerde tuberculum majusta kistik değişik-
likler, erozyon ve periost reaksiyonları, akro-
mioklaakro eklemde dejeneratif değişiklikler, 
akromionun alt yüzü boyunca osteofitler, su-
bakromial aralıkta daralma ve akromion 1/3 
anteriorunda sklerotik değişiklikler izlenebi-
lir.(5-7)

Ultrasonografi (US) 
Kişisel deneyime bağlı tetkik duyarlılığı de-
ğişkendir. Tam kat rotator kılıf yırtıkların-
da duyarlılığı yüksekken, kısmi yırtıklarda 
duyarlılık düşüktür. Yabancı cisim saptan-
masında, kistik-solid lezyon ayrımında US 
faydalı bir yöntemdir. Tetkik süresince farklı 
pozisyonel incelemeler yapılabilmesi, bila-
teral görüntüleme olanağı sunması US’nin 
avantajlarındandır. Fizik muayene bulgusu 
lokalizasyonunun görüntülenmesi ile klinik 
korelasyon sağlanır. Herhangi bir nedenle 
MR incelemesi yapılamayan hastalarda US 
değerli bir görüntüleme yöntemi olarak akıl-
da tutulmalıdır.(8)

BT
Kemik anatomiyi göstermede üstündür. Has-
taya pozisyon vermeye gerek yoktur; ÇKBT 
(çok kesitli bilgisayarlı tomografi) ile mul-
tiplanar reformat görüntüler ve 3D görüntü 
elde edilebilir. Radyografilerde; kemik frag-
man saptanan olgularda, kırık lokalizasyo-
nunu göstermede radyografi bazen yetersiz 
kalabilmektedir. Bu durumlarda BT’de elde 

Şekil 10.2: AP direkt grafide kalsifik tendinit.
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edilen reformat görüntülerle omuz eklemin-
deki superpozisyon ortadan kalkar ve kemik 
fragmanın orijini net olarak izlenir.(9) Koronal 
oblik ve sagital oblik reformat görüntüler ile 
komplike omuz fraktürleri rahatlıkla değer-
lendirilebilir. Sternoklaakro eklemin değer-
lendirilmesinde en etkili yöntemdir. Anterior 
omuz dislokasyonunu sonrası oluşabilecek 
glenoid kemik kaybı omuz instabilitesine 
yol açabilmektedir ve BT ile değerlendirilir. 
BT-Artrografi ile SLAP lezyonları, labral lez-
yonlar ve rotator kılıf yırtıkları değerlendiri-
lebilir. Günümüzde MRG ve MR-Artrografi 
glenohumeral instabilitelerin tanısında BT-
Artrografinin yerini tamamen almak üzere-
dir.(10)

MRG
Günümüzde omuz sorunları ile başvuran 
hastada tanı ve tedavi sonrası takipte MRG 
kullanımı gittikçe artmaktadır. Omuz MR gö-
rüntülemede hastanın pozisyonu genellikle 
supin, kollar ise nötral ya da minimal ekstan-

siyondadır. Omuz MRG incelemesinde aksi-
yel, koronal oblik ve sagital oblik planlarda 
görüntüler elde edilerek eklem içi yapılar, ro-
tator kılıf kas ve tendonları, bursalar değer-
lendirilir (Tablo 10.1) (Şekil 10.3-10.5).

Koronal oblik kesitlerde Bankart lezyonları, 
SLAP lezyonları net bir şekilde değerlendi-
rilebilir. Koronal oblik kesit supraspinatus 
kası, kas tendon bileşkesi ve tendonun en 
iyi görüntülendiği plandır. Sagittal oblik gö-
rüntüler supraspinatus yırtığının uzanımı ve 
kasların kalitesini göstermede, subskapularis 
yırtıkları, subkorakoid sıkışmaları değerlen-
dirmede fayda sağlar. MRG incelemede sagi-
tal oblik plandaki yapıların bilinmesi patolo-
jik değişiklikleri yorumlamada fayda sağlar.
(4) Kronik rotator kılıf yırtıklarında kaslarda 
atrofi gelişir. Atrofi düzeyi ileri ise hasta ame-
liyattan fayda görmemektedir. Bu nedenle 
atrofi düzeyini değerlendirmek önemlidir. 
(Tablo 10.2).(11)

Tablo 10.1: Normal kesitsel omuz anatomisinde görüntülenen anatomik yapılar

Kesitler Görüntülenen Anatomik Yapılar

Aksiyel Biseps tendonu, subskapularis ve infraspinatus tendonları, glenohu-
meral eklem, anterior ve posterior glenoid labrum

Koronal Oblik Supraspinatus ve infraspinatus tendon ve kası, biseps tendonu, su-
bakromiyal aralık, bursalar, akromion tipi, akromioklaakro eklem

Sagital Oblik Akromion tipi, rotator kılıf tendonlarının humerus başı ile ilişkisi, gle-
noid labrum, bursalar, glenohumeral ligamanlar, korakoakromial arkus

Tablo 10.2: MRG’de sagital oblik görüntülerde atrofi düzeyi değerlendirmesi.

Evre 0 Yağ infiltrasyonu yok

Evre 1 Birkaç yağ çizgisi

Evre 2 Kas sinyali > Yağ sinyali

Evre 3 Kas sinyali = Yağ sinyali

Evre 4 Yağ sinyali > Kas sinyali
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Şekil 10.3: Normal kesitsel omuz anatomisi: Aksiyel düzlem

A
1. M. Subskapularis 
2. M. İnfraspinatus 
3. M. Deltoideus 
4. Biseps tendonu 
5. Anterior Labrum 
6. Posterior Labrum 
7. Glenoid 
8. Humerus başı

B
1. M. Subskapularis 
2. M. İnfraspinatus 
3. Spina skapula 
4. M. Deltoideus 
5. İnfraspinatus tendonu 

C
1. Klavikula 
2. M. Supraspinatus 
3. M. Deltoideus 

A B C

Şekil 10.4: Normal kesitsel omuz anatomisi: Koronal düzlem

A B C

A
1. Akromion 
2. M. İnfraspinatus 
3. M. Teres minör
4. M. Deltoideus 
5. M. Triceps brakii 

B
1. Akromion 
2. Supraspinatus tendonu 
3. M. Supraspinatus 
4. Spina Skapula 
5. M. İnfraspinatus 
6. M. Deltoideus 
7. Glenoid 
 

C
1. Akromion 
2. Spina skapula 
3. M. İnfraspinatus 
4. M. Teres Minör
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MR-Artrografi
İntraartiküler gadolinyumlu kontrast mad-
de enjeksiyonu sonrası labral ve kapsüler 
patolojiler değerlendirilir. MR-Artrografi 
genellikle omuz ağrısı olan 40 yaş altındaki 
hastalarda ve klinik olarak omuz instabilitesi 
ön tanısı olan hastalarda kullanılmaktadır.(4)

Sıkışma sendromu:
Subakromial sıkışma sendromu; kol abdüksi-
yon ve internal rotasyonda iken yukarı kaldı-
rıldığında subakromial bursa, supraspinatus 
tendonu ve biseps tendonu uzun başının ak-
romion anterioru ile humerus başı arasında 
sıkışmasına bağlı ortaya çıkan ağrılı tablo-
dur. Sıkışma sendromu oluş mekanizmasın-
da ekstrensek ve intrensek faktörler rol oy-
nar. Fırlatma eylemi olan sporlarda internal 
sıkışma olarak adlandırılan bir tip daha ta-
nımlanmıştır. Temelde en çok supraspinatus 
tendonu olmak üzere rotator kılıf tendonları 
etkilenmektedir. 

Rotator kılıf yaralanmaları
Rotator kılıfın iki önemli görevi bulunmak-
tadır. Bunlardan birincisi glenohumeral ek-
lemin hareketine olanak sağlamak ikincisi 
ise humerus başını glenoid fossa içerisinde 
tutarak diğer kas gruplarının fonksiyonuna 
yardımcı olmaktır.(12)

Rotator kılıf yaralanmalarında intrensek (int-
ratendinöz) ve ekstrensek (ekstratendinöz) 
faktörler rol oynar. Kas disfonsiyonu, kas-
ların aşırı kullanımı, dejeneratif tendonopa-
ti intrensek faktörleri oluşturur. Tendonda 
yaşla birlikte oluşan dejenerasyon sonrası, 
tendinozis ile başlayan süreç parsiyel yırtıkla 
devam eder. Sonrasında humerus başının ek-
lem içinde stabilizasyonu bozulur, baş yukarı 
doğru yer değiştirir ve subakromiyal mesafe 
daralır. Supraspinatus tendonu üzerindeki 
bası sonucu tam kat yırtık ortaya çıkar. Bu 
tip yırtıklar eklem yüzünde tendonun fibriler 
yapısının daha ince ve damarlanmanın bur-
sal yüze oranla daha az olmasıdır.(3,13,14) Akro-
mion şekli, glenohumeral instabilite, skapu-
lar kaslarda zayıflık, akromioklaakro eklem 
dejenerasyonu, korakoakromial ligament ile 
sıkışma durumunun meydana gelmesi eks-
trensek faktörler arasındadır. Görüntüleme 
bulguları spesifiktir. Glenoid labrum poste-
rior-superiorunda kıkırdakta defektif görü-
nüm ve humerus başı posterior-superiorun-
da subkondral kistler izlenir. Supraspinatus 
ve infraspinatus tendonlarının eklem yüzüne 
komşu fibrilleri postero-superior glenoid lab-
rum ve humerus başı arasında sıkışır. Gleno-
id labrum posterior-superioru MR’da ABER 

Şekil 10.5: Normal kesitsel omuz 
anatomisi: Sagital düzlem

A
1. Korakoid Çıkıntı
2. Klavikula 
3. Akromion 
4. İnfraspinatus tendonu 
5. M. Teres minör
6. M. Subskapularis 
7. M. Supraspinatus 

B
1. Klavikula 
2. M. Supraspinatus 
3. Akromion 
4. M. İnfraspinatus 
5. M. Subskapularis 
6. M. Subskapularis 

A B
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pozisyonunda görüntülenir.(15) Rotator kılıf 
tendonlarında sinoviyal kılıf ya da paratenon 
bulunmadığından, rotator kılıf tenosinovitin-
den söz edilemez.(4) 

Tendinozis: 
Rotator kılıf tendonları primer kollajen de-
metlerden (en çok tip 1 kollajen) oluşur ve 
T1 ve T2 ağırlıklı görüntülemelerde düşük 
sinyal özelliğindedir.(4) T1 ve T2 ağırlıklı gö-
rüntülemelerde diffüz sinyal artışı tendino-
pati ya da tendinozise işaret eder. T2 ağırlıklı 
görüntülemelerde sinyal artışı vücut sıvıla-
rındakinden azdır. Ayrıca tendonda çap ar-
tışı izlenebilir ve sinyal artışına subakromial 
bursit ya da sıvı eşlik edebilir. Kalsifik tendi-
nozis/bursit durumunda fokal siyah sinyal 
alanları izlenebilir.

Rotator kılıf yırtıkları: 
Tendon ve sıvı T2 ağırlıklı görüntülemelerde 
eş sinyal özelliğindeyse yırtık olarak yorum-
lanır. Yırtıklar tam kat, interstisyel ve kısmi 
yırtıklar olarak 3 kategoride değerlendirilir-
ler. Kısmi yırtıklar intrasubstans (tendon içi), 
eklem yüzünde ve bursal yüzde olmak üzere 
üç gruba ayrılır (Şekil 10.6). Bu yırtıkların bü-
yük bir bölümü eklem yüzeyinde, tendonun 
humerus büyük tüberkülüne yapıştığı alan-
dan yaklaşık bir santimetre medialde “kritik 
zon” da görülür. Yırtığın büyüklüğü, retrak-
siyon ve kas atrofisi cerrahi için kötü prog-
nostik faktörlerdendir.(4) Rotator kılıf yırtık-
larını takiben kaslarda gelişebilecek yağlı 
atrofiyi saptamada MR; US’ye üstündür.(15) 

Masif rotator kılıf yırtıklarında; tendonların 
retraksiyonuna bağlı boşluk ve tendonların 
subakromial aralığa doğru yer değiştirdiği 
gözlenir. Rotator kılıf yaralanmalarında tek 
bir tendon etkilenebileceği gibi birden fazla 
tendon da etkilenebilir. Rotator kılıf yırtıkla-
rı en sık supraspinatus tendonunda görülür 
(Şekil 10.7, 10.8).

PASTA lezyonu (parsiyel artiküler supraspi-
natus tendon avülziyonu) tendonun prok-
simal humerusta büyük tüberküle yapıştığı 
alanda eklem yüzü ile komşu kısmi yırtıktır 
ve atış sporu yapan genç sporcularda izlenir. 
PASTA lezyonu kolaylıkla tam kat yırtığa dö-
nüşebileceği için ve cerrahi tedavi gerektirdi-
ğinden bilinmesi önemlidir.

Supraspinatus kasının ön kısmındaki yırtık 
meydana gelen olgularda, korakohumeral 
ligamanın medial komponenti ve supskapu-
laris tendonun superior fibrilleri de etkilenir 
ve supraspinatus atrofisi ile beraber prognoz 
kötüdür. Rotator aralığı tutan bu yırtıklarda, 
oblik sagital plan dikkatle değerlendirilmeli-
dir.(13)

Önemli nokta: T2 ağırlıklı görüntülerde izle-
nen sinyal artışı her zaman patolojik değildir. 
Supraspinatus tendonu ana manyetik alana 
550 açı ile yerleştiğinde, daha çok koronal 
oblik planda, ortaya çıkan sinyal artışı du-
rumudur. Sihirli açı fenomeni adı verilen bu 
durum patolojik değildir, yırtık ile karıştırıl-
mamalıdır.

Şekil 10.6: Şematik çizimde 
A) Tam kat kalınlık, B) Eklem 
yüz kısmi, C) Bursal yüz kıs-
mi, D) Eklem yüz kısmi ‘‘rim-
rent’’, E) Tendon içi kısmi, F) 
Delaminasyon tip kısmi yır-
tıklar gösterilmektedir.
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Donuk omuz: 
Donuk omuz, eklem kapsülünde fibrozis ve 
kontraktürle omuz ekleminin aktif ve pasif 
hareketlerinde kısıtlılık ile karakterize bir 
hastalıktır. Kontraktür özellikle rotator inter-
val ve korakohumeral ligamenttedir. Donuk 
omuz spontan görülebileceği gibi travma, 
enfeksiyon ya da kalsifik tendonopati sonu-
cu ortaya çıkabilir. Görüntüleme rutin olarak 
yapılmamakla birlikte altta yatan rotator kılıf 
patolojileri ve artropatileri dışlamak için ge-
rekebilir. MR incelemesinde genellikle ante-
riorda ve aksiller reseste eklem kapsülünde 
kalınlaşma, korakohumeral ligamentte ka-
lınlık artışı, subkorakoid üçgen işareti (KHL 
ve korakoid çıkıntı arasındaki yağ üçgeninin 
obliterasyonu) izlenebilir. Gadolinyumlu 
kontrast madde sonrası yapılan MR ince-
lemelerinde sinoviumda artmış kan akımı 
dikkat çeker.(16) Artrografi yapılan olgularda 
eklem boşluğu daralmış görünümdedir.(15)

Şekil 10.7: Supraspi-
natus parsiyel yırtığı; 
koronal A) ve sagital 
B) planda yağ baskılı 
proton dansite görün-
tüler.

Şekil 10.8: Supraspi-
natus tam kat yırtığı; 
koronal A) ve sagital 
B) planda yağ baskılı 
proton dansite görün-
tüler.

A B

A B

Omuz instabilitesi ve labral patolojiler: 
Deltoid kası, rotator kılıf kasları ve proksimal 
humerusa tutuna kaslar (torakodorsalis kası 
ve pektoral kaslar) omuz stabilizasyonunda 
rol oynar.(17) Labrum, akromion, korakoid ve 
korakoakromial ligament ise omuz stabili-
zasyonunda yer alan diğer yapılardır.
Klinik olarak omuz instabilitesi, humerus 
başının glenoid çukurdan semptomatik ay-
rılması şeklinde tanımlanır ve subluksasyon-
dan dislokasyona kadar değişken dereceler-
de olabilir. 
İnstabilite oluş mekanizması TUBS (Trau-
matic, Unilateral, Bankart lesion, Surgery), 
AMBRI (Atraumatic, Multidirectional, Bila-
teral, Rehabilitation, Inferior capsular shift) 
ve AIOS (Acquired, Instability, Overstressed 
Shoulder) olmak üzere 3’e ayrılır. Travmaya 
bağlı olmayan çıkıklar (AMBRI) genellikle 
genç kadınlarda görülür ve labrumda hipop-
lazi, bağlarda gevşeklik söz konusudur.(18) 
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Tekrarlayıcı instabilite, genellikle ilk omuz 
çıkığı 20 yaşından önce gerçekleşen olgular-
da rastlanır ve sıklıkla ilk olayı takip eden iki 
yıl içerisinde gerçekleşir.(18)

a) Anterior instabilite
Omuz çıkıkları; anterior, posterior ve inferio-
ra doğru olabilir. Anterior instabilite, gleno-
humeral eklemde en sık görülen instabilite 
tipidir. Omuz çıkıklarının yaklaşık %85’i an-
teriora doğrudur.

Anterior instabiliteye en sık neden olan 
labral patoloji, anterior-inferior labrum lez-
yonlarıdır (Bankart lezyonu ve varyantları). 
MRG’de beş tip labral ayrılmadan söz edilir. 
Bunlar; Bankart lezyonu, Perthes lezyonu, 
ALPSA(Anterior Labroligamentous Perios-
teal Sleeve Avulsion), GLAD (Glenoid Labral 
Articular Discruption) ve kemik Bankart’tır. 

Bankart lezyonu anterior instabilitelerin 
%90’ına eşlik eder; ancak tek başına çıkık 
oluşumundan sorumlu değildir. Eşlik eden 
kapsüloligamentöz yaralanmalar, osteoarti-
küler defekt vb. bulunur. Bankart lezyonu, 
anterior-inferior kapsül ve inferior glenohu-
meral ligamentin (İGHL) anterior bandının 
glenoid kemikten ayrılması ve anterior ska-
pular periostun rüptürü ile karakterizedir.
(1,18) (Şekil 10.9).

Anterior glenohumeral instabiliteye labral 
lezyonların yanı sıra birçok İGHL lezyonu da 
sebep olabilir. İGHL lezyonlarının önemli bir 
kısmı glenoid tarafta, yukarıda bahsedilen 
Bankart varyantları gibi labral lezyonlarla 
birlikte görülürken; humeral tarafta görülen 
kopma ise HAGL lezyonu (Humeral Avulsi-
on of Inferior Glenohumeral Ligament) ola-
rak adlandırılır.(18)

İGHL tamamen humeral ve glenoid taraftan 
ayrıldığından bu kompleks yaralanma “yü-
zen anterior İGHL” olarak adlandırılır.

Anterior instabilite sonrası görülen kemik 
lezyonlar; Hill Sachs lezyonu, kemik bankart 
lezyonu ve büyük tüberkül ile humerus başı 
superior kırıklarıdır. Hill-Sachs lezyonu ante-
rior çıkıkta, humerus başının glenoidin ante-
rior kenarına çarpması sonucu humerus başı 
posterolateralinde oluşan bir impresyon kırı-

Şekil 10.9: Bankart lezyonu: aksiyel yağ baskılı proton 
dansite A) ve T1 B) ağırlıklı görüntüler

A

B

ğıdır (Şekil 10.10). Bankart lezyonuna glenoid 
kemik anterior inferiorundan kopan kemik 
fragman eşlik ederse kemik Bankart lezyonu 
olarak adlandırılır. Küçük fragmanların tes-
pitinde BT tercih edilmelidir. Fragmanların 
büyüklüğü instabilite nedeni olabileceğin-
den önemlidir.

Superior glenohumeral ligament (SGHL) yır-
tıkları, kronik çok yönlü instabilite ve omuz 
çıkıklarında ve orta glenohumeral ligament 
(OGHL) yırtıkları ile birlikte görülebilir.
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Superior labrum anterior-posterior 
(SLAP) lezyonları
SLAP lezyonları anterior- posterior doğrul-
tuda, genellikle biseps kası uzun başı ten-
donunun glenoide yapışma yeri çevresinde 
görülen, komşu anatomik yapılara uzanım 
gösterebilen, sık görülen bir labral patolo-
jidir. Literaturde yırtık şekli ve genişliği ile 
ilişkili 12 farklı alt tip bulunmaktadır.(4) Her 
ne kadar 12 farklı SLAP lezyonu tanımlanmış 
ise de, ortopedi hekimlerinin birçoğu yaygın 
olarak kullanılması nedeni ile Snyder’in ta-
nımladığı orijinal sınıflamayı tercih etmek-
tedir. Bu sınıflamada 4 tip SLAP lezyonu ta-
nımlanmaktadır (Şekil 10.11-10.15).

Labral varyasyonlar da en sık anterior, ante-
ro-superior kesimlerde görülür. Sublabral re-
ses, sublabral foramen ve Buford kompleksi 

en sık karşılaşılan varyasyonlardır ve labral 
yırtıklarla karışabilir.(19) Glenoidi çepeçevre 
saran labrum; superiorda periferik olarak 
glenoide tutunurken santralde tutunmanın 
gerçekleşmediği durumlarda sublabral fora-
men ya da reses formasyonu oluşur. Labrum 
anterior-superior kısmının yokluğu ve eşlik 
eden kalın kord şeklinde orta glenohumeral 
ligament kombinasyonuna ise Buford komp-
leksi adı verilmektedir.(20)

Biseps tendon patolojileri:
Biseps kası uzun tendonu glenohumeral ek-
lemdeki supraglenoid tüberkülden başlar ve 
2-3 cm’lik bir segmenti intraartiküler seyir 
gösterir.(12) Eklemi terk ettikten sonra inter-
tüberküler olukta seyreder. Glenohumeral 
eklem ile ilişkisi nedeniyle eklem effüzyonu 
ile biseps tendonunda çap artışı birlikte iz-
lenebilir (Şekil 10.16). Kronik rotator kılıf sı-
kışma sendromunda; supraspinatus tendonu 
altında bulunması nedeniyle sıklıkla biseps 
kası uzun başı tendonunda da yırtık sapta-
nır. Yırtık sonucu retraksiyon ile birlikte “boş 
biseps oluğu” bulgusu izlenebilir. İleri evre-
de biseps kası glenohumeral eklem anterio-
runa doğru yer değiştirir.(4) Biseps tendonu 
dislokasyonunda SGHL ve korakohumeral 
ligamanın defektif olması gerekir, bunlardan 
birinin defektif olduğu durum subluksasyon 
olarak adlandırılır.(21)

Pektoral kas yırtıkları
Pektoral kasın klaakro ve sternal olmak üze-
re iki başı bulunur. Pektoral kasın insersiyo 
noktası olan bisipital olukta iki baş birleşir. 
Pektoral kas yırtıkları genellikle ağırlık kaldı-
ranlarda görülür. Yırtık lokalizasyonu tedavi 
şeklinde önemlidir. Yırtıklar kas gövdesinde, 
muskulotendinöz bileşkede ya da tendonun 
humerusa tutunduğu noktada oluşabilir. Hu-
merusta avulsiyon kırıklarının eşlik ettiği du-
rumlarda cerrahi tedavi gereklidir. MRG’de 
T2 ağırlıklı görüntülerde; rotator kılıf yırtık-
larında bahsedildiği gibi sıvı ve tendon eş 
sinyal özelliğinde izlenir. Eğer yırtığa eşlik 
eden hemoraji mevcutsa T1 ağırlıklı görün-
tülerde sinyal artışı dikkati çeker. Humerusta 
insersiyo noktasında izlenen T2 sinyal artışı 
ise eşlik eden avulsiyon kırığının belirtisidir.
(4)

Şekil 10.10: Hill-Sachs lezyonu: aksiyel yağ baskılı 
proton dansite A) ve T1 B) ağırlıklı görüntüler.

A

B
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Şekil 10.11: 

Şekil 10.12: Tip 1 SLAP lezyonu: koronal oblik yağ 
baskılı proton dansite görüntü. 

Şekil 10.13: Tip 2 SLAP lezyonu: koronal oblik yağ 
baskılı proton dansite görüntü.

Şekil 10.14: Tip 3 SLAP lezyonu: koronal oblik yağ 
baskılı proton dansite görüntü

Şekil 10.15: Tip 4 SLAP lezyonu: koronal oblik yağ 
baskılı proton dansite görüntü

Tip 1: Superior labrumda 
saçaklanma var, ayrılma 
izlenmiyor.

Tip 3: Superior labrumda 
kova sapı yırtığı izleniyor.

Tip 2: Superior labrumda 
ayrılma ve saçaklanma 
var.

Tip 4: Superior labrumda kova 
sapı yırtığı ve yırtığın biseps 
tendonuna uzanımı izleniyor.
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Şekil 10.16: Biseps tendinozis: koronal planda yağ 
baskılı proton dansite görüntü

anterior-superiorunda ağrı ile kendini gös-
termektedir. Direkt grafi tanı ve eklem hasarı 
takibinde kullanılan temel inceleme yöntemi 
olmakla birlikte, MRG ve US erken evrede 
bulguların değerlendirilmesinde yararlıdır. 
MRG’de subakromial yağ planlarında si-
linme, eklem aralığında daralma, kapsuler 
distansiyon ve osteofit formasyonu izlenir. 
Osteoartritli olgularda MR incelemede T2 
ağırlıklı görüntülerde sinyal artışı mevcuttur 
(Şekil 10.17).

Klaakro osteolizis
Genellikle ağırlık kaldıranlarda görülür; ak-
romioklaakro eklemin klaakro yüzeyinde 
direkt grafilerde rezorpsiyon, MRG’de ise 
kemik iliği ödemi saptanır.

Akromioklaakro artrit
Akromioklaakro eklem; klavikulanın lateral ucu 
ile akromion arasında oluşan sinovyal bir ek-
lemdir. Eklem aradaki fibrokartilojenöz disk 
aracılığı ile ikiye bölünmüştür. Akromiokla-
akro artrit; dejenerasyon, enfeksiyon, travma 
ve instabilite sonucu ortaya çıkar ve omuz 

Şekil 10.17: Akromioklaakro eklem dejenerasyonu. 
sagital yağ baskılı proton dansite görüntü
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11Omuzda Görüntüleme
‘‘Ortopedist Gözüyle’’

Giriş
Omuz sorunlarının tanısında radyoloji öze-
likle de Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG) önemli yer tutmaktadır.(1-2) Tedavi ön-
cesi 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 grafilerde istenebilir. 
Özellikle klinik bulgularda destekliyorsa ak-
romioklaviküler eklem grafisi de çekilmeli-
dir. En sık kullanılan grafiler;

1. Omuz ön-arka grafisi
2. 300 Kaudal grafi
3. Supraspinatus çıkım grafisi
4. Aksiller grafi
5. Akromioklaviküler eklem grafisi; dejene-

rasyon ve osteofitler izlenebilir.

Boyun ve omuz ağrısı olanlar hastalarda ser-
vikal grafi mutlaka değerlendirilmelidir.

Ön-arka direkt grafi;
Ön arka grafide görülen akromiohumeral 
mesafe (interval) normalde 7 mm’dir (Şekil 
11.1). Bu mesafenin daralması sıkışma send-
romu, rotator manşet yırtığı lehinedir. 

Ön-arka direkt grafide görülebilecek patolo-
jik değişiklikler;(3) 

Dr. Ulunay Kanatlı

• Dejenerasyon (Şekil 11.2)
• Kalsifik tendinit
• Skleroz / Kist
• Kemik Bankart
• Hill- Sachs lezyonu (iç rotasyonda ön arka 

grafide daha kolay izlenir) (Şekil 11.3).

Ön arka grafide humerus boyun ile glenoid 
boyun devamlılığının bozulması humerus 
başının superiora deplase olması rotator 
manşet rüptürü lehine bir bulgudur (Şekil 
11.4). Kalçadaki Shenton hattı bulgusu bura-
da da kullanılmaktadır.

Şekil 11.1: Direkt ön-arka grafide akromiohumeral 
interval miktarı değerlendirilebilir.

Sunum 11.1
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Supraspinatus çıkım grafisi: Gerçek omuz 
lateral grafisidir. Akromionun şeklini belir-
lememizi sağlar. Buna göre akromionu düz, 
oblik ve çengel olarak üç tipe ayırırız (Şekil 
11.5). Ayrıca akromion kalınlığı hakkında 
bilgi verir. Buna göre akromioplasti sırasına 
rezeke edilecek kemik miktarını hesaplaya-
biliriz. Supraspinatus grafisi skapula lateral 
grafi olarak da bilinir.(4)

Şekil 11.3: Ön arka iç rotasyon grafisinde Hill-Sachs 
lezyonu izlenmektedir.

Şekil 11.2: Glenohumeral eklemde ön-arka grafide, özellikle rotator manşet hastalığında görülebilecek radyo-
lojik 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 11.4: Omuzda Shenton hattının bozulması rota-
tor manşet yırtığını desteklemektedir.

300 kaudal grafi (Şekil 11.6); kalsifiye korako-
akromial ligament, anterior akromial spurun 
görülmesini kolaylaştıran bir grafidir. 300 ka-
udal grafisi, hastanın omzunun arkasına yer-
leştirilen kasete x-ray tüpü 300 kaudal olarak 
konumlandırılarak çekilir.(3)

A B
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Şekil 11.5: Supraspinatus çıkım grafisi. Hastanın 
karşı omuzu 450 oblik olarak durur. Kaset çekilecek 
omuzun altındadır. X-ray tüpü kasete dik 200 kaudal 
olarak yönlendirilir. Bu grafi ile akromion tipi ve ka-
lınlığı belirlenir.

Kaset

Kaset

200

450

Şekil 11.6: 300 kaudal grafi. A) Kaset omuzun arkasında, tüp kaudale doğru 300 açılandırılır. B) 
Normal akromion görünümü, C) Eğimli akromion görünümü izlenmktedir. Bu grafi ile kalsifiye 
korakoakromial ligament ve anterior akromion eğimi daha kolay gösterilir.

Kaset

X-ray

X-ray

X-ray

300

A
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Aksiller grafi (Şekil 11.7); anterior akromial 
spur, os akromialenin daha kolay görüntü-
lenmesini sağlar. Aksiller grafi, kol abdüksi-
yonda (tercihen 900), kaset omuzun superi-
orunda yerleşikken aksiller bölgeden kasete 
dik olarak x-ray tüpü konumlandırılarak çe-
kilir.

Akromioklaviküler eklem grafisi; 
Eklem dejenerasyonu ile ilgili bilgi vermek-
tedir (Şekil 11.8). Akromioklaviküler eklemi 
görüntülemede en sık kullanılan grafi Zanca 
grafisidir. Bu grafide hasta ayaktadır, kaset 
hastanın arkasındadır ve tüp omuza 10-150 

kranial olarak konumlandırılarak çekilir.(3)

Ultrasonografi:
Özellikle rotator manşet tam kat yırtıklarda 
önemlidir (Şekil 11.9). Yapanın omuz konusun-
da deyimli olması gerekmektedir. Özellikle 
son zamanlarda kullanılan Üç-boyutlu ultra-
sonografi görüntüleri rotator manşet hakkın-
da oldukça yararlı bilgiler sağlamaktadır.(5)

Bilgisayarlı tomografi (BT):
Kemik lezyonları varlığında bilgisayarlı to-
mografi önem kazanmaktadır. Kemik defekt-
ler kolaylıkla belirlenerek boyutları ölçülebi-
lir. Özellikle üç boyut seçeneği kullanılarak 
kırık şekli ve yeri belirlenebilir (Şekil 11.10). 

Şekil 11.7: Aksiller grafide os akromiale daha kolay 
fark edilir. Şekilde bir mezo-akromion gösterilmiştir.

Şekil 11.8: Akromioklaviküler eklemde dejenerasyon 
ve osteofitler izlenmektedir.

Şekil 11.9: Ultrasonografi ile parsiyel ve tam kat yırtığın sagital görüntülerde belirlenmesi. 
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ArtroBT ile SLAP lezyonları, rotator manşet 
yırtıkları ve labral lezyonlar belirlenebilir. 

Magnetik rezonans görüntüleme (MRG):
Günümüzde MRG omuz sorunlarının de-
ğerlendirilmesinde en sık başvurduğumuz 
görüntüleme yöntemidir. Omuz MRG’si üç 
planda görüntü verir. Bunlar aksiyel (Şekil 
11.11), koronal oblik (Şekil 11.12) ve sagital 
oblik (Şekil 11.13) planlarıdır. Bu planlarda 
MR anatomisine radyologlar kadar ortope-
distlerin de hakim olması gerekmektedir.(6,7) 
Bu nedenle aksiyel, koronal oblik ve sagital 
oblik kesitlerde gördüğümüz anatomik olu-
şumlar şekil 11.11, 11.12 ve 11.13’de özetlen-
miştir. Bu bölgelere ait patolojiler ise kitabın 
ilgili bölümlerinde özetlenmiştir. Videoda 
MRG anatomi özetini izleyebilirsiniz.

Aksiyel Kesitler (Şekil 11.11); Humerus başı 
glenoid ilişkisini gösterir. Artiküler kıkırdak 
ve labrum patolojileri hakkında bilgi verir. 
Os akromiale yine bu kesitte belirlenir. An-
terior labrum üçgen şeklinde görülebilir. 
Posterior labrum ise daha yuvarlak bir yapı 
olarak tanımlansa da üçgen şeklinde de ola-
bilir, hatta hiç izlemeyebilir. Anterior labrum 
ise superiorda yuvarlak şekil alabilir veya hiç 
görülmeyebilir. Üst labrum seviyesinde sub-
labral foramen varlığında, sıvı labrum altın-
da izlenebilir, bu normal bir varyasyondur. 

Korakoid çıkıntı seviyesinde ve inferiorunda 
(glenoid ekvator seviyesi altında), labrum al-
tında sıvı görülmesi ise patolojiktir. Aksiyel 
kesitte subskapularis kası ve tendonu da ko-
layca izlenebilir.(6,7)

Oblik Koronal Kesitler (Şekil 11.12); Parsiyel 
yırtık, tam kat yırtık, yağlı kas atrofisi, bursa-
lar (subakromial, subdeltoid), rotator manşet 
yırtıklarında retraksiyon miktarı ve yırtığın 
boyutu belirlenir. Ayrıca oblik koronal kesit-
lerde akromioklaviküler eklem dejenerasyo-
nu ve akromion tipi belirlenir.(6,7,8)

Oblik Sagital Kesitler (Şekil 11.13); Akromi-
oklaviküler eklemin hemen lateralinden ak-
romion şekli değerlendirilir. Akromion tipi 
ve subakromial spur gözlenir. Akromiokla-
viküler hipertrofi yine bu kesitlerde gözlenir. 
Korakoakromial bağda kalınlaşma varsa be-
lirlenir. 

Rotator manşet yırtıklarında tüm kesitlerde; 
T2 ağırlıklı görünülerde, sıvı ile benzer sin-
yal değişikliği, kas tendon bileşkesinde ret-
raksiyon, subakromial ve subdeltoid bursada 
sıvı izlenir. Kronik ve orta-masif yırtıklarda 
humerus başının proksimale yer değiştirmiş 
olduğu izlenebilir. Kronik yırtıklarda rotator 
manşeti oluşturan kaslarda kullanılmama-
ya bağlı atrofi gelişir. Atrofi ileri düzeyde 
ise yapılacak tendon tamirinden hasta yarar 

Şekil 11.10: Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi ile glenoid eklem yüzü kırığının gösterilmesi.
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Şekil 11.11: Aksiller kesitlerde omuzun MRG anatomisi.

Video Şekil 11.11
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Şekil 11.12: Oblik koronal kesitlerde omuz MRG anatomisi.
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Şekil 11.13: Oblik sagital kesitlerde omuzun MRG anatomisi.
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görmeyecektir. Bu nedenle atrofi miktarının 
ameliyat öncesi değerlendirilmesi önemlidir. 

Atrofi miktarı MRG ile oblik sagital kesitler-
de sınıflandırılabilir. Oblik sagital kesitte (Şe-
kil 11.14-11.15) supraspinatus kasındaki atrofi 
ve yağlı dejenerasyon beş evrede incelenebi-
lir.(6,7,8)

Supraspinatus kas atrofisi evreleri:(9)

• 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

Omuz patolojilerinin MRG ile değer-
lendirilmesi:
Labral patolojiler MRG’de kolaylıkla göste-
rilir. Bazen kontrast madde verilerek uygu-
lanan MR-artrografi labral ayrılmaları daha 
belirgin hale getirerek tanıyı kolaylaştırır. 
Anterior labrumunda glenoid ekvatoru üs-
tünde izlenen defektler veya ayrılmalar her 
zaman patolojik değildir. Sublabral foramen 
veya anterior superior labrumun olmaması 
gibi varyasyonlar sıklıkla izlenmektedir. Gle-

noid ekvator altında (aksiyel kesitlerde kora-
koid çıkıntının inferiorunda) izlenen labral 
ayrılmalar ise patolojiktir. Superior labral pa-
tolojiler ise MRG ile özellikle MR Artrografi 
ile değerlendirilebilir.

Anterior İnstabilite; Labral ayrılma ve ayrıl-
manın tipi MRG ile belirlenebilir. Buna göre 
beş tip labral ayrılma vardır;(10,11)

• Bankart lezyonu; anterior inferior labrum 
ayrılmış, periost glenoidten yırtılmıştır 
(Şekil 11.16).

• Perthes lezyonu; labrum ayrılmış ama peri-
ost sağlamdır (Şekil 11.16).

• ALPSA (anterior labroligamentous periosteal 
sleeve avulsion); periost soyulmuş labrum 
periost ile glenoid arasında medialize ol-
muştur (Şekil 11.16).

• GLAD (Glenoid Labral Articular Distrupti-
on); kapsül ve periost sağlamdır, eklem 
kıkırdağından ayrılma vardır.

• Kemik Bankart

Bir diğer lezyon ise HAGL’dır (Humeral 
Avulsion of Glenohumeral Ligament); Bu 
lezyon da superior glenohumeral ligament 
glenoidten değil, humerusa yapışma yerin-
den ayrılmıştır.

Şekil 11.14: Supraspinatus atrofisi ve dört evresinin 
MRG bulguları.

Şekil 11.15: Rotator manşet kaslarında oblik sagital 
keşide izlenen atrofi ve yağlı dejenerasyon. A) normal 
görünüm, B) Supraspinatus da atrofi, C) supraspina-
tus ve infraspinatus da atrofi ve yağlı dejenerasyon, 
D) supraspinatus da yağlı dejenerasyon.
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SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior) 
lezyonları; SLAP lezyonları, MRG’de, özel-
likle MR-artro grafi ile gösterilebilir (Şekil 
11.17). Temel olarak dört tipi vardır. Bu konu-
ya ilgili bölümlerde daha ayrıntılı olarak yer 
verilmiştir.(10)

Şekil 11.16: Glenohumeral instabilitede labral lezyonlar özetlenmiştir. A) Bankart, B) anterior kemik Ban-
kart, C) GLAD lezyonu, D) ALPSA lezyonu, E) Perthes lezyonu, F) Posterior Bankart.

Rotator tendinopati; Tendinopati MRG’de 
hetorojen tendon kalınlaşması, T2 ağırlıklı 
sekanslarda hiperintens sinyal değişikliği 
şeklinde izlenir.(9)

Şekil 11.17: A) SLAP 2 lezyonu. B) SLAP 22 lezyonuna eşlik eden spinoglenoid kist oluşumu.
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Kalsifik tendinit; Tendinopatinin bir formu-
dur. Tendon kalındır ve tüm sekanslarda 
artmış sinyal yoğunluğu izlenir. Hipointens 
manşet tendonu içerisinde kalsiyum hid-
roksiapatit kalsiyum depoziti izlenir (Şekil 
11.18).(7)

İntratendinöz kist: Tendonda kalınlaşma ve 
tendon içerisinde kist T2 ağırlıklı sekanslarda 
hiperintens olarak görülür.(7)

Magic angle artifaktı: Tendonda kalınlaşma 
yoktur. Tendonun artiküler yüzünde artmış 
sinyal vardır. Lezyon değil artifaktır. Bu etki 

Şekil 11.18: Kalsifiye tendinit A) Supraspinatus ve B) Subskapularis kaslarında.

biseps tendonu, supraspinatus ve labrumun 
eklem kıkırdağına yakın yerlerinde izlenir ve 
yırtıkla karıştırılır (Şekil 11.19).(7)

Parsiyel rotator manşet yırtıkları: Tendon 
içerisinde sıvı vardır, ancak bu sıvı tüm ten-
donu kat etmez. T2 ağırlıklı sekanslarda ten-
donda hiperintens parsiyel defekt vardır. Bu 
defekt bursal yüzde, artiküler yüzde veya 
interstisiyel olabilir (Şekil 11.20).

Tam kat rotator manşet yırtığı:
Hiperintens tam kat defekt T2 ağırlıklı se-
kanslarda izlenir (Şekil 11.20).

Şekil 11.19: Magic angle artifaktı. Parsiyel yırtıkla 
karıştırılır. Normal bir bulgudur. Tendon normaldir, 
eklem kıkırdağına komşu bölgede sinyal artışı vardır.
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Şekil 11.21: Tam kat retrakte rotator manşet rüptü-
rü. Bursal doku yırtığı kapatarak subakromial bölge 
ile glenohumeral eklem ilişkisini kesmiş. Koyu renk ok, 
bursal doku. Beyaz renk ok, retrakte yırtık.

Adeziv kapsülit:
MRG’de kalınlaşmış hiperintens kapsül do-
kusu vardır. Aksiller poş daralmıştır.

Tam kat yırtıklarda subakromial bölge 
ile glenohumeral bölge ilişkisi olma-
ması:
Granülasyon dokusu, fibozis veya yapışık-
lıklar yırtığı kapatmıştır (Şekil 11.21). Yırtık 
olmadığı lehine yanlışlıkla yorumlanabilir.

İnternal sıkışma (İmpingement):
Üçlü bulgu vardır.

1. T2 ağırlıklı sekansta, posterior supraspi-
natus ve infraspinatusta kalınlaşma, hipe-
rintens olarak görülür (tendinozis).

2. Posteriorsuperior labrumda irregülarite 
ve hiperintens yırtık.

Şekil 11.20: A) Parsiyel artiküler yüz, B) İntratendinöz yırtık, C) Bursal uüz yırtığı D) Tam kat rotator manşet 
rüptürü.
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3. Posteriorsuperior humerus başında irre-
gülarite, hipointens skleroz, hipointens 
subkondral kist olabilir. T2 ağırlıklı se-
kanslarda hiperintens olarak izlenir.

Akromioklaviküler artrit:
T2 ağırlıklı sekanslarda hiperintens ödem, 
T2’de kondromalaziyi düşündüren hiperin-
tens defekt ve kistler olabilir. Ekleme ait os-
teofitler de izlenebilir (Şekil 11.22).

Şekil 11.22: Akromioklaviküler dejeneratif artrit MRG bulguları.

Subakromial sıkışma:
Oblik sagital kesitlerde Tip III akromion izle-
nir. Akromion tipini belirlemede oblik sagital 
MRG kesitleri kullanılabilir. MRG ile dört tip 
akromion tanımlanmıştır (Şekil 11.23). Tüber-
külüm majusta hipointens kistler izlenir. Su-
bakromial bölgeyi daraltan kalınlaşmış ko-
rakoakromial ligament (KAL) oblik koronal 
kesitlerde izlenir Video 11.2 QR (Şekil 11.23). 
Tendonda hetorojenik kalınlaşma ve T2’de 
artmış sinyal (tendinopati) izlenir.

Şekil 11.23: Oblik sagital MRG kesitlerinde akromion tipleri.

Video 
Şekil 11.23
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Giriş
Ultrasonografi (US) ucuz, etkin, kolay ve no-
ninvaziv inceleme yöntemi olup omuz ekle-
minin görüntülenmesinde, özellikle rotator 
manşet lezyonlarında tanı koydurucu değeri 
yüksektir. Omuz US tendon bütünlüğünün 
değerlendirilmesinin yanı sıra tendon kalın-
lığı, hareket özellikleri, retraksiyon miktarı 
hakkında da bilgi vererek özellikle tendon 
yırtıkları tendinozis ve bursitlerde efektif 
bir inceleme yöntemi olarak yerini almıştır.
(1-3) Rotator manşet yırtıklarının değerlendi-
rilmesinde doğruluk oranları US uygulayı-
cısının tecrübe ve becerisine bağımlı olmakla 
birlikte; tam kat yırtıklarda %100’e, parsiyel 
yırtıklarda %91’e varan oranlara ulaşmakta-
dır.(4-6) Bu bölümde omuz US incelemesi an-
latılacaktır.

İnceleme öncesi hazırlık:
Hastaya yapılacak işlem hakkında kısa bilgi 
verilmelidir. US yapılacak hasta omuz bölge-
si açık olacak şekilde kıyafetlerini çıkarmalı 
ve tekerleksiz sabit bir tabureye oturtulmalı-
dır. Tetkik yapan hekim ayakta veya hastanın 
oturduğu tabureden daha yüksek seviyede 
mobilizasyon kolaylığı sağlamsı açısından 
tercihen tekerlekli bir tabureye oturmalıdır. 
Önce daha az semptomatik olan taraftan baş-
lamak üzere her iki omuz da incelenmelidir.
(1,7) Omus US prosedürü uygulayıcının tecrü-
besine ve patoloji varlığına bağlı olarak orta-
lama 5 ila 10 dakika arasında tamamlanabilir.

12Omuz Ultrasonografisi
Dr. Ayşe Görmeli

Ultrasonografi tekniği:
İnceleme sırasında tendonun ekojenitesini 
belirleyen faktör, transduserin tendona göre 
açısıdır. Tendonu hiperekojen görebilmek 
için transduserden çıkan ses demetinin ten-
dona dik olması gerekmektedir. Açı 900den 
saptığı zaman tendon hipoekoik görülür 
(anizotropi) ve yanlış pozitif sonuçlara ne-
den olur.(1) Dar yüzeyel görüntüleme alanı ve 
tendon anizotropisi 5-10 MHz frekansa sahip 
transduserlerin omuz US’de kullanımını kı-
sıtlayan faktörlerdir.(8) Günümüzde rotator 
manşet incelemesinde 12-15 MHz frekans 
aralığında yüksek çözünürlüklü lineer trans-
duserler kullanılmaktadır. Ayrıca tetkik sıra-
sında geniş FOV (field of view-görüş alanı) 
kullanılmalıdır.

Ultrasonografik omuz anatomisi:(1)

Omuz US tetkikini başarılı bir şekilde ta-
mamlamak için öncelikle rotator manşetin 
üç boyutlu sonografik anatomisinin iyi bilin-
mesi, incelenecek tendonun doğru lokalize 
edilmesi gerekir. Akromion, spina skapula, 
korakoid ve akromioklaviküler eklem palpe 
edilerek kemik yapılar belirlenmelidir. Ten-
donları değerlendirirken; kısa ve uzun aksta 
iki planda değerlendirme yapılmalı, US pro-
bu ile incelenen tendon arasındaki açının 900 
olması sağlanarak anizotropi önlenmelidir.(7)

Biseps tendonu uzun başı;
Ön kol hastanın uyluğu üzerinde ve avuç 
içi supinasyonda olacak şekilde kol addük-
siyona getirilmelidir. Transduser, vücudun 
aksiyel düzlemine paralel olarak omuz an-



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi154

terioruna yerşleştirilir. Bisipital oluk konkav 
karakteristik görünümü nedeniyle kolayca 
seçilerek, subskapular tendonu supraspina-
tus tendonundan ayırmada anatomik ayraç 
olarak kullanılır. Ayrıca biseps tendonu uzun 
başı bisipital oluk içinde hiperekoik oval yapı 
şeklinde seçilir (Şekil 12.1). Biseps tendonu 
cillten uzaklığı nisbeten fazla olan bir yapı 
olduğundan anizotropi artefaktları da faz-
la görülür. Bu artefaktın önüne geçmek için 
transduser tendonun uzun aksına paralel 
hale getirilerek tendon boyunca takip edil-
melidir.(4,7)

Subskapularis tendonu;
Biseps tendonu longitudinal incelemesini 
bitirdikten sonra transduser tekrar transvers 
plana getirilip bisipital oluğa yerleştirilir ve 
humerus boyunca proksimale doğru hare-
ket ettirilir. Normal subdeltoid bursa deltoid 
kas ile derin planda rotator manşet tendon-
ları arasında ince hipoekoik tabaka şeklinde 
görülür. Subdeltoid bursa altında, küçük tü-
berkül önünde seyir gösteren subskapularis 
tendonu uzun eksende izlenebilir (Şekil 12.2). 
Anizotropiye bağlı artefaktları aşabilmek için 
hastaya pasif ve eksternal rotasyon yaptırıla-
rak tendon bütünlüğü değerlendirilmeli, ay-
rıca transduser 900 döndürülerek tendonun 
kısa eksende de değerlendirmesi yapılmalı-
dır. Kronik anterior omuz çıkıklarında ten-
don bütünlüğü bozulabilir.(9)

Supraspinatus tendonu;
İncelemeye kol addüksiyon, hiperekstansi-
yon ve internal rotasyona getirildikten sonra 
devam edilir.(7,10) Bu pozisyonun amacı sup-
raspinatus tendonunu akromionun altından 
dışarı çıkararak görülebilmesine olanak sağ-
lamaktır. Supraspinatus tendonu subdeltoid 
bursa altında, tuberkulum majusun hipe-
rekojen kemik yüzeyi üzerinde orta derece-
de ekoya sahip bant şeklinde görülür (Şekil 
12.3). Supraspinatus tendonu boyunca longi-
tudinal planda takip edilmeli, tendon insersi-
yosunu ise transvers planda incelenmelidir. 
Sonografik pencere çok dardır, bu nedenle 
transduser pozisyonu çok önemlidir. 

Longitudinal inceleme; transduserin media-
linde akromion, lateralinde tuberkulum ma-
jusun laterali kalacak şekilde yapılmalıdır.

Transduser her zaman humerus başına dik 
konumda tutulmalıdır. Taramaya önde bi-
seps tendonu komşuluğundan başlayarak, 
biseps tendonunun yaklaşık 2.5 cm laterali-
ne kadar devam edilmelidir. Transvers ince-
lemede ise akromion lateralinden başlanır 
ve supraspinatus tendonu boyunca büyük 
tüberküle kadar devam edilir. Biseps tendo-
nunun yaklaşık 1 cm posterolateralinde bu-
lunan kritik zona, doğru US tekniği ile bakıl-
maz ve tendon uygun şekilde gösterilemez 
ise yanlış negatif sonuçlara neden olabilir.(7,11)

İnfraspinatus tendonu;
Görüntüleme için transduser glenohumeral 
eklemin posterioruna, spina skapulaya para-
lel biçimde yerleştirilir. İnfraspinatus tendo-
nunu büyük tüberkülün arkasına gaga şek-
linde yapışır(12) (Şekil 12.4). Omuzun internal 
ve eksternal rotasyonu inraspinatus incele-
mesinde yardımcı olabilir. İnternal rotasyon-
da hipoekoik infraspinatus kası ile hipere-
kojen labrumun daha iyi görülebilmesi için 
uygun pencere oluşturur. Eksternal rotas-
yonda ise hiperekojen infraspinatus tendonu 
ile labrum un ayırımı zorlaşmakla birlikte, 
artrit gibi durumlarda hipoekoik eklem içi 
effüzyon veya sinovyum bu ekojen yapıların 
arasından net olarak seçilebilir.

Teres minör;
Humerus başı düzeyinde trapezoid yapı 
seklinde görülür.(13) İnternal oblik ekosu ile 
infraspinatustan ayırt edilir. İntraartiküler 
effüzyon da bu seviyede daha iyi görülür.(14)

Ayrıca inceleme sonunda akromioklaviküler 
eklemlerin koronal değerlendirilmesi yapılır. 
Transduser omuz eklemi superioruna koro-
nal olarak yerleştirilerek akromioklaviküler 
eklem görülebilir (Şekil 12.6). Dejeneratif 
veya travmatik patolojiler saptanabilir.

Rotator manşet US bulguları:(1)

Normalde rotator manşet tendonları deltoid 
kasa göre hiperekoiktir ve 1.5 mm’den ince 
hipoekoik bir sinovyal tabaka ile sarılıdır. 
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Şekil 12.1: Biseps tendonu uzun 
başını görüntüleme A) Trans-
duser yerleştirme şekli B) Bisipital 
oluk içerisindeki biseps tendonu 
uzun başının (oklar) ultrasono-
grafik görüntüsü.

Şekil 12.2: Subskapularis tendo-
nu görüntüleme A) Transduser 
yerleştirme şekli B) Subskapularis 
tendonunun (oklar) ultrasonog-
rafik görüntüsü.

Şekil 12.3: Supraspinatus ten-
donu görüntüleme A) Transduser 
yerleştirme şekli B) Subskapularis 
tendonunun (SS) ultrasonografik 
görüntüsü. Yıldız ile belirtilen alan-
da açılanmaya bağlı anizotropi 
izlenmektedir.
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Şekil 12.4: Infraspinatus tendonu görüntüleme A) Transduser yerleştirilme şekli B) Infraspinatus tendonu (ISp) 
ultrasonografi görüntüsü.

Şekil 12.5: Teres minör tendonu görüntüleme A) Transduser yerleştirilme şekli B) Teres minör tendonu (TMn 
ve oklar) ultrasonografi görüntüsü.

Şekil 12.6: Akromioklaviküler eklem görüntüleme A) Transduser yerleştirilme şekli B)Akromioklaviküler eklem 
(yıldız), klavikula (Cl) ve akromionun (Acr) ultrasonografi görüntüsü.
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Subakromial-subdeltoid bursanın kalınlığı 
biseps tendonu ve diğer kaf tendonları üze-
rinde aynı kalınlıktadır (Şekil 12.7). 

Rotator manşetin tam kat yırtıklarında ten-
don kemik yüzeyden ayrılır ve genellikle ret-
rakte olur. Buna bağlı olarak kemik üzerinde 

‘çıplak alan’ olarak tanımlanan görünüm or-
taya çıkar.(15) Humerus başının direk akromi-
on ile temasta olduğu durumlar masif yırtığı 
düşündürmelidir. Bursalardaki efüzyon de-
rinliği 5 mm’ye kadar ulaşabilir (Şekil 12.8).

Şekil 12.8: US bulguları; A) Supraspinatus tendonunda tam kat yırtık, eklem aralığından subakromiyal-sub-
deltoid bursaya uzanan efüzyon ve humerus başında dejenerasyon mevcuttur. B) Asemptomatik tarafta sub-
akromiyal-subdeltoid bursada efüzyon. C-D) Artroskopik bulgular; Supraspinatus tendonunda tam kat yırtık 
ve glenohumeral eklem yüzlerinde belirgin dejenerasyon. SSp: supraspinatus tendonu, HH: humerus başı, düz 
oklar: supraspinatus tendonu yırtık kesimleri, kıvrık ok: efüzyon görünümü, SASD: subakromiyal-subdeltoid 
bursa, GH: glenohumeral eklem yüzleri.

Şekil 12.7: Normal bulgular A) US bulguları; Supraspinatus tendonu, subakromiyal-subdeltoid bursa ve hu-
merus başı normal görünümdedir. B) Artroskopik bulgular; Supraspinatus tendonu, biseps tendonu ve hu-
merus başında patoloji saptanmamıştır. SASD bursa: subakromiyal-subdeltoid bursa, B: biseps tendonu, SS: 
supraspinatus tendonu, HH: humerus başı, L: superior labrum.
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Giriş
Omuz artroskopisinde hipotansif bir aneste-
zik yöntemin uygulanması, cerrahi işlem sı-
rasında oluşabilecek kanamayı azaltığından 
daha optimal bir görüntü oluşmakta, böylece 
cerrahda kansız bir ortamda daha rahat ça-
lışabilmektedir. Omuz artroskopisi sonrası 
erken dönemde rehabilitasyon önemli olup 
bu da ancak postoperatif dönemdeki ağrının 
etkin bir şekilde kontrol altına alınması ile 
mümkün olmaktadır. Etkin bir analjezi in-
terskalen aralığa veya eklem içerisine kateter 
yerleştirilmesi ile sağlanabilmektedir. Son za-
manlarda interskalen blok uygulamaları gi-
derek yaygınlaşmakta ve hastaya genel anes-
tezi verilme ihtiyacını oldukça azaltmaktadır.

İnterskalen blok:
İnterskalen blok, brakial pleksusun en prok-
simal yaklaşımı ile uygulanan bloğu olup 
anterior ve middle skalen kaslar arasındaki 
interskalen aralıkta gerçekleştirilmektedir. 
Pleksusun lokalizasyonu için ultrason veya 
sinir stimülatörü kullanılabilmektedir. Ge-
nellikle omuz ve kolun üst kısımlarında 
gerçekleştirilecek cerrahilerde sık olarak kul-
lanılmakta ve mükemmel bir anestezi ve pos-
toperatif analjezi sağlamaktadır. 

C8-T1 liflerinde yeterli blokaj sağlamadığı 
için kolun medial kısmı ve eldeki cerrahiler-
de uygun bir teknik değildir. Eğer uygulana-
caksa mutlaka ulnar sinir blokajı ile kombine 
edilmesi gerekir.

Dr. İrfan Güngör
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Kateter yerleştirmeye uygun bir blok olup 
yerleştirilen kateter sayesinde donuk omuz 
gibi endikasyonlarda düşük konsantrasyon-
larda uzun etkili lokal anestezikler kullanıla-
rak motor blok oluşturmadan etkin bir anal-
jezi sağlayarak hastanın egzersizlerini daha 
rahat yapmasına olanak sağlamaktadır. 

Omuz artroskopisinde ameliyat şezlong, la-
teral veya supin pozisyonunda yapılmakta-
dır. Anestezi yöntemi olarak hastalara genel 
anestezi + interskalen blok veya interskalen 
blok + sedasyon kombinasyonları uygulan-
maktadır. Eğer şezlong pozisyonda opere 
olacak hastalara genel anestezi + interskalen 
kombinasyonu uygulanacak ise laringeal 
maske yerleştirilmemelidir. Zira havayolu-
nun güvenliği açısından bu hastaların entübe 
edilmesi daha uygun bir yaklaşım olacaktır. 
İnterskalen blok başarılı olsa bile özellikle 
uzun süren ameliyatlarda hastalar pozisyona 
bağlı olarak rahatsızlık duyabilir. Bu neden-
le hastalar duruma göre ya sedatize edilmeli 
veya genel anestezi ile kombine edilmelidir.

İnterskalen blok endikasyonları 
•	 Cerrahi 
o Omuz artroskopisi
o Akromioplasti
o Proksimal humerus kırıkları
o  Klavikual 2/3 lateral kısmını içeren 

 cerrahiler
o Omuz çıkıları

Sunum 13.1
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•	 Terapötik
○  Omuz ve üst kol ağrısı (donuk omuz)
○ Uzamış postoperatif analjezi (kontinü 

tekniklerle)

İnterskalen blok kontrendikasyonları:
• Hastanın blok işlemini kabul etmemesi
• İğne ile girişim yapılacak yerde lokal en-

feksiyon
• Kontrlateral tarafta pnömonektomi veya 

hemidiyafragmatik parezi
• Ciddi kronik akciğer hastalığı

Sinir stimülatörü eşliğinde bloğun uy-
gulanışı:
En sık uygulanan blok uygulama teknikleri 
krikoid kartilaj hizasından uygulanan Win-
nie yaklaşımı ve tiroid kartilaj hizasından uy-
gulanan Meier yaklaşımıdır (Şekil 13.1). Win-
nie yaklaşımında krikoid kartilaj hizasında 
anterior ve middle skalen kaslar arasındaki 
interskalen aralıktan iğne ucu medial-poste-
rior-kaudale doğru juguler çentik hedeflene-
rek yaklaşık 2-3 cm derinlikte pleksusa ulaşı-
lır (Şekil 13.2). Meier yaklaşımında ise tiroid 
kartilaj hizasında sternokleidomastoid kası-
nın klaviküler kısmının hemen arkasından 
iğne ucu klavikulanın orta noktası hedefle-
nerek Winnie yaklaşımına göre biraz daha la-
teral pozisyonda ilerletilerek pleksusa 3-5 cm 
derinlikte ulaşılır. Eğer kateter yerleştirilmesi 
düşünülüyorsa daha uygun bir tekniktir. İğne 
giriş noktasının %2 lidokain ile infiltrasyo-
nundan sonra 2-5 cm’lik 22 G blok iğnesi ile 
yukarıda bahsedilen yönde blok iğnesi ilerle-
tilir. Sinir stimülatörünün başlangıç ayarları 2 
mA akım, 0.1 msn akım süresi olacak şekilde 
ayarlanır. Pektoral, deltoid, triseps ve biseps 
kasında kontraksiyon alınana kadar iğne iler-
letilir. Eğer diafram kontraksiyonu görülür-
se iğne ucu fazla anterior yerleşimlidir, geri 
çekilerek biraz daha posteriora yönlendirilir. 
Trapezius kas kontraksiyonu görülürse iğne 
ucu posterior yerleşimlidir, geri çekilerek 
anteriora yönlendirilir. Uygun yanıtlar alı-
nınca stimülatörünün akımı tedrici olarak 
düşürülür ve 0.3 mA’de yanıt alınıyorsa 30-
40 ml %0.375-0.5 konsantrasyonlarda lokal 
anestezik (bupivakain, levobupivakain, ropi-

vakain) her 5 ml’de bir aspire edilerek verilir. 
Blok uygulamasının etkinliği gerek pinpirik 
gerekse motor muayene yapılarak kontrol 
edilir. İnterskalen blok ile sadece omuz ek-
lemi ve derin dokularda anestezi sağlanır. 
Oysa artroskopik portlar interskalen bloğun 
kutanöz dağılımı dışından girer. Eğer hasta-
lar genel anestezi almayacaklarsa ya yüzeyel 
servikal bloğun (C3-C5 vertebralar hizasında 
sternokleidomastoid kasın klaviküler başının 
hemen arkasından cilt infiltrasyonu) ya da 
insizyon hattına lokal anestezik infiltrasyonu 
yapılması gerekir.

Ultrason eşliğinde interskalen blok:
Hasta supin veya semilateral pozisyonda 
iken yüzü blok yapılacak tarafın karşı tarafı-
na çevrilerek yatırılır. Cilt dezenfeksiyonunu 
takiben ultrason (US) probu ile tarama ge-
nellikle karotid arteri tanımlamak amacıyla 
krikoid kartilajın hemen altından ve ster-
nokleidomastoid kasın medialinden başlar. 
Transvers pozisyonda yerleştirilen prob ile 
karotid arter tanımlandığında hafifçe laterale 
doğru prob kaydırılarak anterior ve middle 
skalen kaslar arasında brakial pleksusa ait 
kökler (C5, C6, C7) görülür (Şekil 13.3a, 13.3b). 

İnterskalen aralıkta brakial pleksusu lokali-
ze etmenin kolay diğer bir yolu da klavikula 
üzerinde US probu yerleştirildiğinde, subk-
laviyan arterin lateralinde brakial pleksusun 
trunkusları kolayca görülebilir. Daha sonra 
trunkuslar takip edilerek US probu yuka-
rıya doğru kaydırıldığında krikoid kartilaj 
seviyesinde anterior ve middle skalen kaslar 
arasında pleksusa ait kökler rahatlıkla gö-
rülebilir. Köklere ulaşmak için 5 cm’lik blok 
iğnesi ile in-plane konumda lateralden medi-
ale doğru blok iğnesi ilerletilir. İğne ucunun 
köklere yakın olduğu düşünüldüğünde sinir 
stimülatörü 1 mA, 0.1 msn uyaran süresi ile 
açılarak pektoral, deltoid, triseps ve biseps 
kasında kontraksiyon aranabilir. Uygun 
kontraksiyon görüldüğünde intravasküler 
enjeksiyonu ekarte etmek için aspirasyon ya-
pılır ve kan gelmediği görüldükten sonra 1-2 
ml lokal anestezik enjeksiyonu yapılır. Lokal 
anesteziğin yayılımı mutlaka görülmelidir. 
Aksi halde damar içi enjeksiyon olabilir.
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Şekil 13.1: Winnie yaklaşımı

Şekil 13.2: Meier yaklaşımı

Şekil 13.3a: İnterskalen aralıkta brakial pleksus kök-
lerinin ultrason görüntüsü

Şekil 13.3b: İnterskalen aralıkta brakial pleksus kök-
lerinin şematize edilmiş ultrason görüntüsü

Ultrason kullanımının avantajları:
- İğne ucunun ve lokal anestezik dağılımı-

nın görülebilmesi nedeniyle gerek intra-
vasküler gerekse intranöral enjeksiyon 
riski azalacaktır. Böylece, hem sistemik 
lokal anestezik toksisitesi hem de nörolo-
jik hasar riskinden kaçınılabilecektir.

- Etkin bir blok sağlamak için kullanılan lo-
kal anestezik miktarını azalır.

- Eğer hastada anatomik bir varyasyon var-
sa bunun tanınmasına olanak sağlar.

- Genel anestezi uygulanan ve kas gevşetici 
verilen hastalarda uygulanabilir.

Postoperatif analjezi:
%0.125-0.2 Bupivakain /Levobupivakain 10-
15 mL günde 2-3 kez

Hasta kontrollü analjezi cihazı kullanılırsa

•	 5 mL/saat infüzyon 
•	 2.5 mL bolus 
•	 30 dakika kilit

İnterskalen blok yan etki ve kompli-
kasyonlar
Vasküler ponksiyon: Blok uygulanan bölge 
damardan zengin bir bölge olduğu için siste-
mik lokal anestezik toksisitesinden kaçınmak 
için sık aspirasyonlarla lokal anestezik enjek-
siyonu yapılmalıdır.

Sinir hasarı: Mümkün olduğu kadar blok uy-
gulaması sinir stimülatörü eşliğinde ve hasta 
uyanık, hafif sedatize iken yapılmalıdır. 0.3 
mA altında ve enjeksiyona direnç hissedil-
diğinde enjeksiyon yapılmamalıdır. Uyanık 
olan hastada enjeksiyon sırasında ağrı hisse-
dilmesi yine intranöral enjeksiyonun belirtisi 
olabileceği unutulmamalıdır.
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Horner sendromu: Stellat ganglionun tutul-
masına olarak blok uygulanan tarafta pitozis, 
konjuktivada hiperemi ve nasal konjesyon 
görülür. Hastalar bu konuda bilgilendirilmeli 
ve bu durumun geçici olduğu belirtilmelidir.

Diyafragmatik paralizi: Hastaların büyük 
bir çoğunluğunda görüldüğünden kronik 

akciğer hastalığı olanlarda mümkün olduğu 
kadar blok uygulamasından kaçınılmalıdır.

Spinal veya epidural anestezi: Tekniğine 
uygun olarak yapılmayıp iğne ucunun daha 
fazla mediale yönlendirilmesi ile oluşabilir.

Pnömotoraks: İğnenin fazla medial ve kau-
dale yönlendirilmesi ile oluşabilir.
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Giriş
Ortopedik cerrahi hemşireliği diğer cerrahi 
branşlar gibi ayrı bir ilgi ve eğitim gerektirir. 
Diğer cerrahi branşlardan farklı olarak orto-
pedik cerrahide sıklıkla ve çok çeşitli malze-
meler ve el aletleri kullanıldığından ayrı bir 
eğitim gerektirir. Omuz artroskopisi sırasın-
da kullanılan farklı aletlere hakim olmak ve 
onları doğru bir sırayla cerraha vermek bu 
yöntem için oldukça önemli olan ameliyat 
süresini kısaltmaya yardımcı olur. Omuz 
artroskopisi sırasında süre uzadıkça omuz 
eklemi kullanılan sıvıya bağlı olarak şişme-
si ve cerrahi işlemleri olumsuz etkilemesi 
nedeniyle ameliyat süresinin kısa tutulması 
oldukça önemlidir.

Artroskopi ekipmanı:
Ameliyat öncesi görüntüleme, eklem pompa-
sı, traşlayıcı (shaver), radiofrekans ve kol askı 
sisteminin ameliyathanede olup olmadığı ve 
çalışır durumda olup olmadığı kontrol edil-
melidir.

Görüntüleme sistemi;
Monitör, kamera, ışık kaynağı, kayıt sistemi, 
traşlayıcı, ve 300/700 optikten oluşur (Şekil 
14.1).

Eklem pompası (Arthropump):
Omuz artroskopisinin olmazsa olmazı eklem 
pompası veya pompa-sıvı sistemleridir. Gö-
rüntünün netleştirilebilmesi için ortam sıvı 
veya gaz (karbondioksit) ile doldurulabilir. 
Pnömomediastinum riski yüzünden karbon-
dioksit kullanımından kaçınılmaktadır. Sık-

Hmş. Eren Kahraman
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lıkla izotonik sıvılar, Ringer Laktat tercih edi-
lir. Kan basıncı 100 mmHg ve pompa basıncı 
40 mmHg ise subakromial kanama kontrol 
edilir. Basıncı artırmak ekstravazasyonu artı-
rır ve omuzun şişmesine bağlı olarak anato-
mik referans noktaları kaybolur.

Şekil 14.1: Artroskopi görüntüleme sistemi.
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Eklem pompasının oluşturduğu basınç ya-
nında oluşturduğu sıvı akımıda önemlidir. 
Akım alanı temizler, kan ve debrisi uzaklaş-
tırır. Ekleme giren sıvı distansiyon yaparak 
kanamayı kontrol eder (Şekil 14.2).

Omuz askı sistemleri:
Çeşitli şekillerde eklem askıları piyasada 
bulunmakla birlikte amaçları aynıdır. Tüm 
sistemler eklemi istenilen pozisyonda tutul-
masını ve eklemi istenilen miktarda distrakte 
etmesini sağlamaya yöneliktir (Şekil 14.3).

Ortopedi cerrahi hemşiresi sorumlu-
lukları;
Hemşirenin sorumluluğu hastanın ameliyat 
salonuna kabulüyle başlar. Bunlar;

• Doğru hastanın ameliyat salonuna kabulü,
• Hastanın güvenli bir şekilde operasyon 

masasına alınması,
• Doğru taraf cerrahisi için, hasta ile konuşu-

larak tekrar teyit edilmesi,
• Hastaya güvenli şekilde pozisyon verilme-

sinin sağlanması,
• Verilen pozisyonda basınç noktaları konu-

sunda tüm ekiple ortak hareket edilmesi, 
özellikle cerrahi alana yakın bölgede kulla-
nılan, pozisyon vermeye yardımcı aparat-
ların, koruyucu yüzeylerine dikkat etmek 
gerekir, herhangi bir yıpranma ve açıklık 
hastalarda yanığa neden olabilmektedir.

• Malzeme ile ilgili sorumlulukları;

Kullanılacak tüm malzemeler ve aletlerin 
temini, sağlam ve çalışır durumda olması, 
steril kullanılacakların tarihlerinin kontrolü, 
gibi ameliyat öncesi tüm kontroller hemşire-
nin sorunluluğundadır.

Omuz artroskopisi için gerekli malzemeler;
• Boyama tası
• Boyama klembi
• Çamaşır klembi
• Bisturi sapı (15 no)
• İp makası
• Mosquto klemp üç adet (düğüm çözmek, 

dikiş atılma esnasında ipleri sabitlemek ve 
işaretlemek amacıyla kullanılır)

• Krayl klemp (kaba klemp), 4 adet (örtü se-
tine vaka esnasında cerrahi sahadaki sıvıyı, 
dışarıya tahliye etmek amaçlı, kanal oluş-
turmak için kullanılır).

• Koher klemp, 1 adet (bağlantıları cerrahi 
masaya sabitlemek için kullanılır)

• Portegü
• Çekiç.
• Açık cerrahi veya tendon transferi (Latissi-

mus dorsi) gerekli olabileceğinden ekartör 
ve klempler ana masamızda hazır bulun-
durulur.

Omuz artroskopisi sarf malzemeleri
• Omuz artroskopisi örtü seti, içindekiler;-

işaretleme kalemi, sıvı geçirmeyen masa 
örtüsü, kamera kılıfı, el kılıfı, elastik ban-
daj, lastikli su geçirmeyen hasta örtüsü, ya-
pıştırıcılar, sıvı geçirmeyen gömlek (Şekil 
14.4), 

• 11 no bisturi ucu
• 1 no prolen ya da 1 no pds (ip geçiricilerde 

kullanılmak için)
• 2-0 keskin prolen (cilt kapama dikişi)
• Pompa bağlantı boruları
• Aspiratör hortumu
• Veres iğnesi

Teknik aletler:
• Kamera (300, 4 mm) 
• Metal kamera trokarı. Uygulama trokar 

kanülleri (gri, mor, sarı, turuncu, gibi farklı 
renk ve çaplarda) 

• İp geçiriciler
• Radyo frekans
• Artroskopik el aletleri; 
• Probe (teleskopik) 
• Punch (değişik taraf ve ağızlı örneğin; yiyi-

ci, kesici, tutucu) 
• Mikro kırık el aletleri (900 ve 450)

Bağlantı kurulum malzemeleri;
• Gluteraldehid solüsyonu
• Işık kaynağı
• Shaver
• Kamera kılıf
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Şekil 14.2: Eklem pompa, traşlayıcı ve radyofrekans 
sistemleri

Şekil 14.3: Omuz eklem tutucusu, lateral dekübit po-
zisyonunda kullanılır.

Şekil 14.4: Artroskopik örtü seti ve içindekiler. Göm-
lek, yağıştırıcı, örtü, elastik bandaj, kamera kılıfı, el 
poşeti, işaretleme kalemi.

Omuz artroskopisinde cerrahi masa ha-
zırlanması:
Tercihen en az iki masa kullanılmalıdır. Steril 
gömlek ve kompres bu masalara açılır. Ge-
rekli olan tüm malzemeler (sarf, teknik vb) 
steril şekilde bu masalara açılmalıdır. Cerrahi 
masa örtme kurallarına uygun olarak masa-
lar çift kat örtülür.

İki masa hazırlanır;
1. Ana masa
Ana masa; cerrahın vaka sırasında koyacağı 
tanı, ve karar vereceği sütür tekniğine göre, 
yardımcı materyallerin hazır bulunduğu ma-
sadır (Şekil 14.5). Yardımcı sütür materyalleri, 
cerrahın direktifinden sonra enstrüman ma-
sasına alınır. Ana masamızdan enstrüman 
masasına, yeni bir alet alınırken, muhakkak 
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ayrı bir steril eldiven giyilerek aletler alın-
malıdır. Böylelikle iki masa arasında bulaş-
ma olması engellenir. Bir vaka bittiğinde de 
yeni bir steril eldiven giyilerek ana masa çift 
kat örtü ile örtülür. Bunun nedeni aynı gün 
içinde birden fazla vaka alındığından ve tek 
setle günü geçirmek zorunda kalındığından 
gluteraldehid solüsyonununa en az miktarda 
malzeme atılmasını sağlamaya çalışmamız-
dan dolayıdır.

2. Enstrüman masası:
Enstrüman masası tüm vakalarda muhakkak 
kullandığımız malzemeleri koyduğumuz ve 
vaka boyunca elimizin altında olan masadır. 
Ameliyatta sırasında öncelikle kullanacağı-
mız enstrüman masası, örtü setimizden çı-
kan su geçirmez örtü ile örtülür. Kullanıla-
cak, tüm malzemeler ayrıştırılıp yerleştirilir. 
Ameliyatın ilerleyen bölümlerinde masaya, 
firma sarfları açılacağından enstrüman ma-
sası olabildiğince sade tutulmalıdır Ayrıca ip 
geçiricilerde kullanılan prolenler ve pds’ler 
ortamın ıslaklığı ve üzerine bir aletin bası-
sıyla kolaylıkla geri çıkarlar. Bu da zaman 
kaybına neden olur Gluteraldehid solüsyo-
nundan daha önceden solüsyona atılmış ve 
süresi dolan shaver elceği ve ışık kaynağı 
kablosu, ikinci bir eldivenle giyilerek alınır 
(ikinci eldivenin amacı gluteraldehid solüs-
yonuna bulaşmayı önlemektir) (Şekil 14.6).

Optiklerin hazırlanması:
Ülkemizde kamera başları kamera kılıfına 
geçirilerek kullanılır. Bu nedenle kameranın 
hazırlanması ayrı bir özen istemektedir.

Kamera, tüm vakanın konforu açısından 
kuru olmalıdır, özellikle optik kısmı ve uç 
kısmı itinayla silinip kurulanır. Kamera 
üzerindeki bir leke ya da bir hasar vakanın 
seyrini olumsuz etkiler. Optik aletlerle ya-
pacağımız tüm hareketler içlerindeki hassas 
mercekler nedeniyle, gerek masaya kurulum 
gerekse cerrahi sırasında dikkat etmek gere-
kir. Eklem içerisinde optik aletler zarar gör-
memesi için cerrah özellikle shaver, burr ve 
RF kullanırken uyarılmalıdır.

Kamera, yapıştırıcı bantlar yardımıyla kame-
ra kılıfına sarılır. Bu işlem, belki de vakanın 
hazırlık aşamasının kameranın su almaması 
için en önemli basamağıdır. Omuz atroskopi-
sinde kullanılan kamera yapılan işleme göre 
sürekli yeri değiştirilerek farklı açılarda kul-
lanır. Bu nedenle kılıfla yapıştırılan bölüm 
hem sağlam yapıştırılmalı hem de cerrahın el 
hareketlerini zorlamamalıdır. Yapıştırma iş-
lemi bitince, kamera kablosu, teknisyen yar-
dımıyla, kamera kılıfının içine alınır. İstenirse 
kamera kablosu, kılıfının içine bir adet spanç 
atılabilir. Spanç sıcak soğuk farkından dola-
yı kamera üzerinde oluşacak buharı silmeye 
yardımcı olur (Şekil 14.7).

Şekil 14.5: Ana masanın hazırlan-
ması görülmektedir. 1; firma seti el 
aletleri, 2; firma düğüm el aletleri, 
3; yakalayıcılar, 4; shaver uçları, 5; 
ipler, 6; cerrahi set, 7; eldiven, 8; 
gömlek ve yapıştırıcı, 9; mikrokırık 
el aletleri, 10; spançlar.
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Şekil 14.6: Enstrüman Masasının 
hazırlanması. 1; çekiç, 2; ip geçiri-
ciler, 3; teleskopik prob, 4; makas, 
5; spinal iğne, 6; optik kanülü, 7; 
bisturi, 8; işaretleme kalemi, 9; 
spanç, 10; Koher klamp, 11; ip 
geçirici, 12; kanüller, 13; iplerin 
ucu için klampler, 14; taşıma için 
kullanılan Prolen ipler. 

Şekil 14.7: Optik sistemin hazırlanması. A) Kamera kılıfının ucunun kesilmesi, B) optik başına geçirilmesi, 
C,D,E,F) optik başının yapıştırıcılarla yapıştırılıp çıkıntılı kısımların yapıştırıcı ile güçlendirilmesi, G) kılıf içerisine 
spanç konulması, H,I) dışarıdan kamera başının alınması.
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Omuz artroskopisinde hastanın örtülmesi:
Cerrahi boyama kurallarına göre, uygun so-
lüsyonla hasta omuzu ve çevre alanı boyanır.

Steril yeşil örtülerle hasta çift kat örtüm 
tekniğine göre örtülür. Bu işlemi yaparken, 
eğer hasta lokal anestezi altında ve uyanık 
ise, hastayla iletişim kurarak gerçekleştiri-
lir. Hastaya, yüzünü örteceğimizi ama ört-
me işlemi tam anlamıyla tamamlandığında, 
anestezi ekibinin yüzünü açacağını, işlem bo-
yunca rahatça nefes alabileceğini, bir şikayeti 
olursa anestezi ekibimize iletebileceği anlatı-
lır. Bu açıklamaların hastalardaki anksiyeteyi 
azalttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hastaya ver-
diğimiz pozisyonu bozmaması, gereksiz kol 
ve bacak hareketi yapmaması için uyarılarda 
bulunulmalıdır.

Yeşil örtüler çamaşır klempleri ile sabitlenir. 
Çamaşır klempleri ile yeşil örtüler sabitlenir-
ken; cerrahın çalışacağı alanı daraltmamaya, 
portallerin giriş yerlerini belirleyeceği ana-
tomik oluşumları kapatmamaya, dikiş ya da 
benzeri işlemlerde istenen anlık kol pozis-
yonlarına müsaade edecek genişlikte olma-
sına dikkat edilir. Dışarıda tutulan el, kılıfa 
alınır, elastik bandaj ile sarılır.

Örtü setinin içinden çıkan su geçirmez ör-
tüyle hasta örtülür. Örtü setinin daha naylon 
bir dokusu olduğundan ve sıvıyı emmeyip 
kaydırdığından ters tarafı kullanılır. İlk ola-
rak örtü tam açılmadan, lastik kısmı kola 
geçirilir. Daha sonra önce üst uç kısımları, 
teknisyene uzatılarak yüksekçe bir yerde ter-
cihen serum askılarına sabitlenir. Yüksekte 
olması sıvının akmasını sağlayan kanallar-
da yer çekimi etkisiniyle sıvının daha kolay 
tahliyesini sağlamak için bize yardımcı olur. 
Ardından işlem yapılacak taraftan başlaya-
rak örtü hem açılır, hem de katlanarak kaba 
klempler yardımıyla proksimalden distale 
doğru bir kanal oluşturulur. Örtü setlerin-
de, örtüler kâğıt vasıfta olduğundan, kolay 
yırtılabileceklerinden katlantıları tutturmak 
için çamaşır klempleri tercih edilmemelidir. 
Oluşturulan kanal baş tarafından ayak ucu 
tarafına doğru aşağı meyilli olmalıdır ve bitiş 
noktasına da bir çöp kovası yerleştirilmelidir. 

Örtü iyice ortalandıktan ve kol altında kalan 
örtü potlukları alındıktan sonra, ortasından 
shoulder holder’ın masaya sabitli ayağı ile 
delinerek dışarı çıkması sağlanır. Ardından 
ameliyat edilecek tarafa uygulanan kanal sis-
temi, diğer tarafa da uygulanarak örtme işi 
bitirilir (Şekil 14.8). Kanalların oluşturulması 
gerek cerrah gerek yardımcı cerrahi ekibin 
ıslanmadan, ameliyatı gerçekleştirmelerini 
sağlar. 

Hasta örtülmesi bitirildikten sonra, bağlan-
tılar hasta üzerine alınır. Bu bağlantılar ağır 
malzemeler olduğundan Koher klemp gibi 
güçlü bir klemple masaya tespit edilmelidir. 
Bu aşamada kanalın bütünlüğüde korunma-
lıdır. Aletlerin hasta üzerine yerleştirilirken 
aletleri hastaya zarar ya da rahatsızlık ver-
meyecek şekilde dizilmelidir. 

Masaya bağlantı kurulumu sırasında 
dikkat edilecek noktalar:
• Işık kaynağı kablosu, ışık kaynağına bağla-

nır.
• Kamera kablosu bağlantısı yapılır ve ışık 

kaynağı ile birleştirilir. Görüntü ekranda 
izlenip kontrol edilir, bu sırada beyaz ayarı 
yapılır. 

• Ekranın, cerrah tarafından rahatça görüp 
çalışabileceği alana yerleştirilmesi gerekir.

• Radyo frekans kablosunun bağlantısı yapı-
lır. Çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Kont-
rol ayağı cerrahın rahat çalışabileceği sol 
tarafına yerleştirilir. 

• Artroskopik alandaki sıvıyı belli bir ba-
sınçta tutan pompanın bağlantılarını yap-
madan hava baloncuklarının oluşumunu 
önlemek için pompa bağlantısının havası 
alınır. 

• Shaver elcek kablosu bağlantısını yaparak 
çalışıp çalışmadığı kontrol edilir ve kontrol 
ayağı cerrahın kolay kullanması için cerra-
hın sağ tarafına yerleştirilir.

Ameliyat sırasında hemşirenin takip 
edeceği işlemler:
• Steril şartlar altında ana masa ve enstrü-

man masası kurulup, hastanın örtülmesi-
nin ardından bağlantıların yapılması.
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Şekil 14.8: Hastanın örtülmesi. A,B) Örtü setinin açılıp koldan geçirilmesi, C) Cerrahi taraf oluğunun hazır-
lanması, D) Omuz tutucu gövdesi için yer açılması, E) Karşı taraf oluğun hazırlanması, F) Oluklardan akan 
suyun çöp kovasına gitmesi sağlanır, G,H) Örtme işleminden sonra arka ve ön görünüm.

• Cerrah, lateral dekübit pozisyonunda 
yatan hastanın açıkta bulunan, ameliyat 
olacak omzunu, son kez palpasyonla mu-
ayene eder ve işaretleme kalemi ile giriş 
yapacağı noktaları belirler.

• Omuz ekleminin posteriorunda belirlenen 
portalden 11 nolu bisturi ile dik ve küçük 
bir insizyonla ilk giriş yerinin açar.

• Ardından metal trokarı, yani kamerayı 
taşıyacak olan kanülü, omzu diğer eliyle 
karşıdan destekleyerek insizyondan ilerle-
tir. İlk giriş palpasyon bulgularına dayanı-
larak yapılır. Cerrah metal trokarın, omuz 
kapsülünü geçtiğini hissetmesiyle, metal 
trokarın iç kısmı çıkartılıp, içinden kamera 
ilerletilir. Işık kaynağı takılır ve ekrandaki 
ilk görüntü ile, omuz kapsülünün içinde 
olduğuna emin olununca, su bağlantısı 

açılır. Cerrah, isteğe bağlı olarak, içeriye 
su vermeye başlamadan önce anatomik 
oluşumları görmek isteyebilir, bu nedenle 
cerrah istemeden sıvı açılmamalıdır.

• Omuz artroskopisinde, hastanın daha önce 
yapılan fiziksel muayenesi ve tetkikleri ile, 
şikayet ve sıkıntıların nerden kaynaklandı-
ğına dair önbilgileri olan cerrah, ilk önce 
tanısal artroskopisini tamamlar.

• Veres iğnesi, yeni portallerin yerini belirle-
mede kullanılır.

• İkinci portalin açılması; yeni portal için 
cerrah artık içerdeki gözünü yani kamera-
yı kullanır. İşaretleme sırasında belirlediği 
noktadan, veres iğnesi ile girerek giriş ye-
rini kontrol eder. Ardından 11 no bistüri 
ile insizyon yaptıktan sonra plastik trokarı 
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uygular. Plastik kanüller daha esnek oldu-
ğundan dokuya ve kameraya zarar verme-
mek için tercih edilir.

• Eklem kapsülü içinde yapılan bazı işlem-
ler;

o Biseps uzun başı onarımı
o Biseps tenotomi/tenodez
o Labrum onarımı
o Subskapularis onarımı

• Cerrah bu aşamadan sonra trokarını dışa-
rıya çıkararak tekrar akromion altına su-
bakromiyal bölgeye yönlendirir.

Bu aşamada yapılan bazı işlemler:
o Bursa temizlenmesi
o Akromiyoplasti
o Rotator manşet tamiri
o Akromioklaviküler eklem rezeksiyo-
nu

Omuz artroskopisinde sütür uygulan-
masında hemşirenin dikkat edeceği 
noktalar:
Cerrah, öncelikle tamiri dokular arası mı? 
yoksa doku ile kemik arasında mı? yapacağı-
na karar verir. Dokular arası yapılan tamirde 
sadece sütür materyali kullanılırken doku ile 
kemik arasında yapacağı tamirde ise ankor 
kullanılır.

Ankorlar;
Farklı ankor çeşitleri vardır ve bunların fark-
lı özellikleri bulunur. Bu özelliklerin bazıları 
aşağıda özetlenmiştir.

• Ucu kemiğe çakılan ya da vidalananlar,
• Zamanla kemik içinde eriyen ya da erime-

yenler,
• Arkasında, kemiğe dokuyu dikişle sabitle-

yebileceğimiz ipler bulunanlar,
• Dokudan geçen ipleri, içinden geçirildik-

ten sonra kemik içine çakılarak sabitleyen, 
teknik malzemelerdir.

• Tamirin yapılacağı yere göre çeşitli an-
korlar kullanılır. Bu ankorların kimisi yer 
açıcısıyla, pilot delik açıldıktan sonra vi-
dalanır kimisi ise pilot deliğe direkt olarak 

çakılır. Bazı yerlerde ise, örneğin glenoid 
kemiğinde sağlam bir giriş için, yer delici 
motor ile açılır

Sütür uygulanması:
Bu işlem için kullanılan temel aletler vardır. 
Bunlar:

• Hook; çengel kısmına ip ya da ipler takıla-
rak, diğer portale taşımayı sağlar.

• Geçirici; tamir için dokudan geçireceğimiz 
sütüre kılavuzluk yapacak ipi (prolen) do-
kudan geçirmek için kullanılır. Sarf malze-
me bölümünde belirttiğimiz 1 No prolen 
ya da pds dikişleri, iğneleri kesilerek geçi-
ricilerin içinden geçirilir.

• Tutucu; geçirici ile dokudan geçen dikiş 
materyallerini tutup diğer portalden çı-
kartmayı sağlar.

• Düğüm ittirici; dışarıda oluşturulan dü-
ğümü içeri doğru kaydırıp, oturtmaya ve 
kilitlemeye yarar.

• Kesici; oturtulmuş düğüm arkasında kalan 
fazla ipleri keser.

Omuz artroskopisinde sütür uygulama 
sıralaması
Eğer dokudan dokuya sütür atılacak ise;

Öncelikle shaver yardımıyla dikiş atılacak 
doku üzeri ve ortam temizlenir. İkinci por-
talden geçirici girer, dokudan geçer, üçüncü 
portalden giren tutucuyla, prolen tutulup çe-
kilir. İkinci portalden geçirici prolen içeride 
bırakılarak çıkarılır, böylelikle prolenin bir 
ucu ikinci portalden, içeride dokunun için-
den sonra diğer ucu üçüncü portalden çıkmış 
olur. Üçüncü portalden çıkan uç üzerinden, 
prolene serbest dikiş materyali düğümlenir 
ve ikinci portalden prolen yavaş hareketlerle 
çekilir. Böylelikle sütür materyalide dokudan 
geçmiş olur. Hook ikinci portalden girerek, 
üçüncü portaldeki ucu ikinci portale alır. 
Bunun ardından serbest iplere düğüm atılır. 
Düğüm ucu sütür kesici ile kesilerek sütür 
atma işlemi bitirilir.

Eğer doku ile kemik arasına sütür atılacak ise,

Shaver yardımıyla doku düzeltilir. Kemik 
ankor yerleştirilmesinden önce raspalar yar-
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dımıyla spongioz kemiğe kadar temizlenir. 
Önce ankor yer açıcısıyla uygun yer açılır 
ardından ankor çakılarak veya vidalanarak 
uygulanır. Ankordan çıkan ipler hook yardı-
mıyla diğer portale alınır. Geçiriciyle doku-
dan geçen prolenlerin klavuzluğuyla, anko-
run arkasından çıkan ipler dokudan geçirilir. 
Düğüm atılıp doku tamir edilir ve düğüm 
ardında kalan ipler kesilir.

Özet:
Genel olarak, omuz artroskopisi ve tamiri 
hemşirelik açısından cerrah, ekran ve masa 
arasındaki üçgende, sürekli koordinasyonu 
gerektiren bir ameliyattır. Cerrahın yanında 
ekranı takip edip, bir sonraki adımı tahmin 
etmek ve masada hazırlığını yapmak hem-
şirenin işini kolaylaştırır. Tüm bunların top-
lamında, diyebilirim ki, hemşirelik becerileri 
açısından, görsel olarak da yapılan işin, gö-
rülmesi mesleki doyumu yüksek tutar. 





Giriş
Omuz artroskopik girişimleri dünya çapında 
son 50 yılda ortopedi uzmanları tarafından 
yaygın olarak uygulanan bir yöntemdir. 

Artroskopik girişimler açık cerrahilerden int-
raoperatif görüntüleme ve postoperatif hasta 
konforu ve rehabilitasyonu açısından üstün-
dür. 

Omuz artroskopik girişimleri eğitimi, ön-
celikle uzmanlık eğitimi alınan klinikte bu 
konu ile spesifik olarak ilgilenen ekip mev-
cutsa mümkün olabilmektedir.

Ortopedik cerrahide pratik eğitimler öğren-
me eğrisinde en önemli yeri tutmaktadır.

Pratik eğitimlerde model maketler, hayvan 
ve insan kaynaklı kadavralar. Canlı cerrahi 
uygulamalarına göre daha kolay ulaşılabildi-
ği için sık kullanılmaktadır.

Artroskopik girişimlerde öğrenme eğrisi açık 
cerrahilere göre daha uzun zaman almakta-
dır.

Omuz eklem kompleksi artroskopik girişim-
leri öğrenme eğrisi diğer eklem ve bölgelerin 
artroskopik girişimlerine göre anatomisinin 
daha karmaşık olması ve lezyon türlerinin 
fazlalığı nedeniyle nispeten daha uzundur.(1-3)

Bu durum, omuz artroskopik girişimleri eği-
timinde pratik uygulamaları daha da önemli 
kılmaktadır.

Model maket üzerinde pratik uygulamalar 
bu süreçte önemli yer tutmaktadır. Model 
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maket üzerinde görüntüleme tabanlı eğitim 
süreci sıralama olarak temel basamakların 
yerleşmesine en kolay yoldan katkı sağla-
maktadır.

Omuz artroskopisi eğitiminde basamaklar; 

1. Teorik eğitim
2. Pratik eğitim

Pratik eğitimde yöntemler;

1. Model maket ile eğitim
2. Hayvan kadavrası ile eğitim
3. İnsan kadavrası ile eğitim
4. Canlı cerrahi ile eğitim 

Literatürde tüm cerrahi branşlarda, pratik 
eğitimde hem açık hem skopik cerrahilerde 
maket ile eğitimin kadavra ile eğitime eşde-
ğer pratik beceri kazandırdığını destekleyen 
birçok yayın mevcuttur.

Literatürde model maket üzerinde pratik uy-
gulamaların öğrenme eğrisine katkısının ka-
davra eğitimlerinden istatistiki olarak farklı 
olmadığını gösteren yayınlar mevcuttur.(4) 

Literatürde omuz artroskopik cerrrahi beceri 
eğitiminde model maket ile eğitim önemli bir 
yeri olduğu vurgulanmaktadır. 

Pratik uygulamada maket model kullanımı-
nın diğer yöntemlere göre avantajları tablo 
15.1’de özetlenmiştir:

Sunum 15.1
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Belirtilen avantajlarından dolayı tüm dün-
yada cerrahi beceri kurslarında ve bireysel 
çalışmalarında maketler yaygın olarak kulla-
nılmaktadır.

Literatürde model maket ve simülasyon ile 
eğitim konusunda az olmakla birlikte önemli 
yayınlar mevcttur.

Pedowitz RA ve arkadaşları çalışmalarında 
artroskopik beceri gelişimini ölçmek için bir 
omuz simülatörü ile değerlendirme yapmış-
lardır. Çalışmada cerrahi uzmanlığı eğitimi 
değişik derecelerde 3 ayrı grup için standart 
bir beceri değerlendirme algoritması kullanı-
larak (Mentice Corp, Göteborg, İsveç) video 
monitör ile bilgisayar tabanlı, çift force feed-
back sisteminden oluşan omuz artroskopisi 
simülatörü ile değerlendirme yapılmıştır. 
Modelde mevcut yapılar kıkırdak, labrum, 
ligament, biseps tendon ve rotator manşet 
olarak yapılmıştır. Veriler artroskopi simüla-
törünün artroskopik becerileri kolaylaştırdı-
ğını ortaya koymuştur. Bilgisayar tabanlı si-
mülasyon teknolojisi kullanımının morbidite 
ve ameliyathane meşguliyeti yaratmadan 

cerrahi beceri gelişimi için önemli bir fırsat 
sunduğunu bildirmişlerdir.(1)

Srivastava ve arkadaşları çalışmalarında cer-
rahi simülatörleri resmi değerlendirme eği-
tim programlarına giriş öncesinde çok önemli 
olduğunu vurgulamışlardır. Çalışmalarında 
Mentice Corp Procedicus omuz atroskopi si-
mülatörü değerlendirmesi sunulmuştur. Bu 
çalışmada 3 ayrı grupla acemi, orta derece ve 
uzman cerrahların tekniği değerlendirilmiş-
tir. Uzmanların, etkili bir öğretim aracı olarak 
simülatörü kullanım olarak, cerrahi enstrü-
man kontrolü ve triangulasyonda istatistiki 
olarak daha üstün saptanılmıştır.(2)

Hariri ve arkadaşları çalışmalarında klinik 
ortamda omuz eklemi anatomisi öğrenme-
nin en etkili yöntemini belirlemek için görsel 
tamamlayıcı yöntemlerle, bireysel çalışma 
yöntemlerinin etkinliğini karşılaştırmışlardır. 
Tıp öğrencileri iki grup olarak değerlendiril-
miştir. İlk grup ders kitabından ikinci grup 
cerrahi simülatör veya görüntüleri kullana-
rak omuz eklemi anatomisi çalışmıştır. Cerra-
hi simülatörün anatomi öğrenmek için en az 

Tablo 15.1: Pratik uygulamada maket model kullanımının diğer yöntemlere göre avantajları tabloda özetlen-
miştir.

Belirtilen avantajlarından dolayı tüm 
dünyada cerrahi beceri kurslarında 
ve bireysel çalışmalarında maketler 
yaygın olarak kullanılmaktadır.

Maket - Model Hayvan kadavrası İnsan kadavrası Canlı cerrahi

Birim maliyet Düşük Yüksek Çok yüksek Paha biçilemez 

İstenildiği an ulaşma Mümkün Zor Çok zor Sadece ameli-
yathanede 

Teminde bürokratik zorluk Yok Kısmi Var Var 

İstenildiği sayıda temin imkanı Mümkün Sınırlı sayıda Çok sınırlı Sadece ameli-
yathanede 

İstenilen ortamda çalışılabilme Ofis veya evde 

mümkün

Mümkün değil 
sadece kurs 
veya laboratuvar 
ortamında 

Sadece anato-
mi laboratuva-
rında 

Sadece ameli-
yathanede 

Mükerrer kullanabilme imkanı Mümkün Yok Yok Yok 

Her ortama taşıyabilme imkanı Mümkün Mümkün değil Mümkün değil Mümkün değil

Hijyeniklik ve bulaşıcı hastalık riski Yok Var Var Var

Eğitim esnasında hatayı düzeltebil-
me ve stres azlığı 

Mümkün ve 
ideal 

Kısmi ve Sınırlı Yok Yok
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ders kitabı görüntüleri kadar etkili olduğu ve 
artan öğrenci motivasyon yoluyla öğrenmeyi 
geliştirdiğini savunmuşlardır.(3)

Peter JM Ceponis ve arkadaşları; randomize 
pilot çalışmalarında ortopedik cerrahların 
omuz artroskopisi bilgi ve becerisinin mo-
del ve video tabanlı öğretimi birleştiren bir 
yöntem ile kadavra tabanlı öğretimini karşı-
laştırmışlardır Çalışmaya dahil edilen grup-
ların ön test ve son test değerlendirmelerinde 
istatiski olarak bir fark olmadığını saptamış-
lardır. Omuz artroskopi temel bilgilerini öğ-
renmek için model ve video tabanlı eğitimin 
en az kadavra-tabanlı eğitim kadar etkili ol-
duğunu göstermişlerdir.(4)

Aggarwal ve arkadaşları çalışmalarında si-
mülasyona dayalı tıp eğitiminin bilgi, beceri 
ve uygulamaların, tüm sağlık çalışanları için 
güvenli ve verimli eğitim olanağı sağlaya-
cağını savunmuşlardır. Simülasyon tabanlı 
eğitim başlangıçtaki sentetik modellerden 
şimdi yüksek teknolojik simülasyon model-
lere kadar ilerlediğini ve yeni teknolojilerin 
eğitim için kullanılmasına olanak sağladığını 
belirtmişlerdir. Simülasyon seviyesi öğren-
cilerin ihtiyaçlarına uygun olması gerektiği 
ve tüm dünyada simülasyon merkezlerinin 
geliştirilmesi ile metodolojik olarak güvenli 
ve uygun maliyetli olarak uygun müfredat 
içinde kullanılmasının teşvik edilmesi gerek-
tiğini vurgulamışlardır.(5)

Ateşok ve arkadaşları çalışmalarında ortope-
dik cerrahi teknikleri eğitiminde ustalaşmak 
için uzun bir süre gerektiğini vurgulamışlar-
dır. Ameliyathane dışında ortopedik cerrahi 
becerileri geliştirmek için farklı merkezlerde 
alternatif yöntemler geliştirildiğini bildirmiş-
lerdir. Laboratuvar tabanlı eğitim için uygun 
cerrahi aletler ve implantlar kullanarak, iyi 
bir öğrenme eğrisi hasta güvenliği kaygıları 
en aza indirerek mekan, zaman ve mali kısıt-
lamalar olmadan eğitim imkanı sağladığını 
bildirmişlerdir. Ortopedik simülasyon eğitim 
avantajları destekleyen geçerli kanıtlar sınırlı 
olduğunu ancak genel eğitim ve ortopedik 
cerrahi pratik yeterlilik sağlanması konusun-
da olumlu etkileri olacağını bildirmişlerdir.(6)

Tay ve arkadaşları çalışmalarında atroskopi 
simülasyon eğitim üzerine bir literatür tara-
ması yapmış ve artroskopik eğitiminde kul-
lanılabilecek farklı simülasyon teknikleri için 
çerçeve hazırlamışlardır. Farklı simülasyon 
stratejileri uygulamak için bir yetkinlik sağ-
layan ‘’aşamalı artroskopik simülasyon‘’ ta-
banlı bir çerçeve geliştirmişlerdir. Ortopedik 
simülasyon öğretim programına kurumlar 
arasında eşgüdümlü bir yaklaşım ve ameli-
yathane dışında simülasyon sitemlerinin ba-
şarılı entegrasyonunun eğitimi destekleyece-
ğini bildirmişlerdir.(7)

Frank ve arkadaşları çalışmalarında modern 
artroskopik simülatör eğitim modelleri ile 
öğrenilen becerilerinin ameliyathane bece-
rilerini artırmak için gerekli olan öğrenme 
eğrisi belirlemek ve bu konuda yayınlanan 
literatürü gözden geçirmişlerdir. Artroskopik 
simülatörleri üzerinde uygulamaların artros-
kopik cerrahi performansını artırabileceğini 
ama kesin bir yorum yapmanın mümkün 
olmayacağını bildirmişlerdir. Modellerde öğ-
renilen artroskopik becerilerin ameliyatha-
neye aktarılabilmesi için gerekli olan eğitim 
oturumlarının türünü ve sayısını belirlemek 
için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu 
bildirmişlerdir.(8)

Stirling ve arkadaşları çalışmalarında simü-
lasyon ile eğitim, hasta güvenliği, ameliyat-
hane ergonomik kullanımını ve maliyetleri 
minimize ederken kursiyerlere kontrollü bir 
ortamda cerrahi becerilerini geliştirmek için 
olanak sağladığını savunmaktadır. Kursiyer-
lerin prosedürleri uygulamaya yeterlilik elde 
etmesi için önemli katkısı olduğunu gös-
termişlerdir. Ameliyathane performansına 
doğrudan katkısının değerlendirilmesi için 
kanıtların sınırlı olduğunu ama cerrahi gü-
ven ve uygulamalara aşinalık açısından net 
faydası olduğunu savunmuşlardır. Gelecekte 
ortopedik cerrahların eğitim ve becerilerinin 
değerlendirilmesinde simulasyon yöntemle-
rinin kullanımı ve yöntemlerin geliştirilmesi 
daha önemli hale gelebileceği belirtilmiştir. 
Yazarlar, invivo uygulama öncesinde teknik 
yetenek geliştirmenin bir aracı olarak simü-
lasyon kullanılmasını savunmaktadır ama 
aynı zamanda rutin kullanılmadığı takdirde 
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bir becerinin kaybolabileceğini gösteren ka-
nıtlar sunmaktadır.(9)

Dünyada farklı kliniklerde ondan fazla farklı 
model pratik eğitim materyali olarak tasar-
lanmış ve kullanılmaya devam etmektedir. 
Kullandığımız model maketimiz ‘’ALEX 
SHOULDER MODEL‘’ (Şekil 15.1). Dr Step-
hen J. Sneyder tarafından ilk olarak 2002 yı-
lında makale olarak bildirilmiştir (1) ve 2003 
yılında yayınlanan ‘’Shoulder Arthroscopy‘’ 
kitabında detaylı olarak tanıtılmıştır. İsim-
lendirmesi de Dr. Alessandro Cassandra’nın 
yan profil görüntüsüne benzediği esprisi ile 
belirlenmiştir.

Alex model ile yapılmış olan ve 2007’de ya-
yınlanmış bir çalışmada pratik öğrenme eğ-
risine katkısının kadavra ile eşit olduğu gös-
terilmiştir.(4)

Alex model ile kazanımlar:
Omuz artroskopik girişimlerinde uygulama 
akışı 4 temel basamaktan oluşmaktadır:

1. İntra-operatif artiküler triangülasyon ve or-
yantasyon sağlanması: Artroskopik anato-
minin algılanması, tanımlanması ve mev-
cutsa varyasyonların belirlenmesi.

2. İntra-operatif tanı: Patolojinin tanımlan-
ması varyasyonlardan ayırt edilmesi ve 
dinamik olarak intra-operatif pasif eklem 
hareketleri ile biyomekanik problemlerin 
belirlenmesi.

3. İntra-operatif endikasyon: Hastaya göre ya-
pılacak cerrahi işlem tipinin belirlenmesi

4. Cerrahi teknik işlemin uygulanması.
5. Uygulamanın kontrolü 

Her bir lezyon ve onarım işlemi için model 
maket üzerinde takip edilecek temel yakla-
şım sırası aşağıdaki olmalıdır.

1. Lezyonun tanımlanması
2. Cerrahi endikasyonun konulması
3. Onarım gerekiyorsa dokuların kontrolü 

statik ve dinamik olarak anatomik res-
torasyonun yapılıp yapılamayacağının 
kontrolü

4. Onarım ve düğüm şeklinin belirlenmesi

5. İmplat türünün yapılacak işleme göre 
belirlenmesi 

6. İmplant yerinin belirlenmesi ve hazırlan-
ması

7. İmplantın yerleştirilmesi ve stabilitesi-
nin kontrolü

8. Prolene taşınacak ipin yüklenilmesi ve 
dokudan geçirilmesi

9. İdeal ip taşıyıcı portal kullanım tekniği 
ve ip taşınması

10. Post ve düğüm türünün belirlenmesi
11. Düğümün hazırlanması
12. Düğümün kaydırılması 
13. Düğümün kilitlenmesi
14. Düğümün güçlendirilmesi
15. İplerin kesilmesi
16. Cerrahi prosedürün anatomik kontrolü 

ve onarım stabilitesinin muayenesi.

Omuz artroskopik girişimlerinde temel ola-
rak yapılabilecek işlemler aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir.

Alex shoulder modelde eğitim içerisinde ya-
pılabilecek uygulamaların videosu eklenmiş-
tir.

A. Subakromial mesafede (SAM):
1. Bursektomi ve subakromial plika eksiz-

yonu alanları oryantasyonu
2. Rotator manşet debritmanı 
3. Kalisifiye tendinit debritmanı
4. Kalisifiye bursit debritmanı
5. KAL gevşetilmesi
6. Akromiyoplasti (Video) 
7. Rotator manşet yırtığı onarımı (Video)

B. Glenohumeral eklemde (GHE): 
1. Snoviyektomi alanları oryantasyonu
2. Rotator interval debritmanı
3. Labrum debritmanı. (Video)
4. İnstabilite: Labrum bankart lezyonu ona-

rımı-kapsüler plikasyon. (Video)
5. SLAP lezyonu onarımı (Video)
6. BUB tenotomisi
7. BUB tenodezi 
8. Korakoplasti
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Diğer eğitim materyalleri :
1. Ankor yerleştirme maketi: Rotator manşet 
ve labrum için ankor yerleştirilmesi, tamir ve 
düğüm konulması için eğitim bloğu: temel 
tamir tekniklerinin uygulamasına olanak 
sağlar (Şekil 15.2).

2. Düğüm atma maketi: Temel kayan ve kay-
mayan düğüm türlerinin serbest çalışılması-
na olanak sağlar (Şekil 15.3). 

Model-Maket ve simülasyon ile eğitimin 
avantajları ve öğrenme eğrisine katkısının 
kadavra kadar olduğu göz önüne aldığın-
da pratik eğitimde yeteri kadar ilgiyi hak 
etmektedir. İleride pratik eğitimi geliştirme 
çizgisinde önemli olacaktır. 

Şekil 15.1: Alex Model ve ekipmanı. 
Video 15.1 a’da Alex modelde labrum 
tamirini ve video 15.1 b’de Alex model-
de manşet tamirini izleyebilirsiniz.

Şekil 15.2: Ankor yerleştirme, tamir ve düğüm tek-
nikleri için eğitim bloğu.

Şekil 15.3: Düğüm eğitim maketi.

Video Şekil 15.1a 
QR labrum tamiri

Video Şekil 15.1b 
QR manşet tamiri
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Giriş
Her geçen gün artan yoğun iş temposu ne-
deniyle oluşan vakit kısıtlılığı ve mesleki 
eğitimin ciddi maddi gereksinimler yaratma-
sı nedeniyle uzaktan eğitimin (E-Öğrenim) 
tıbbi alanda da önemi hızla artmaktadır. Gü-
nümüzde teknolojik gelişmelerin giderek her 
alanda hayatı kolaylaştırması, tıbbi eğitim ve 
öğretimde de ciddi faydalar sağlamaya baş-
lamıştır.

Uzaktan eğitim, en basit anlamıyla günün 
getirmiş olduğu iletişim teknolojilerinin kul-
lanılarak zaman ve mekandan bağımsız bir 
şekilde kişilerin eğitiminin sağlanmasıdır. Bu 
yolla fiziksel olarak eğitim yerinde bulunma-
dan ve kişilerin tercih ettiği zaman diliminde 
istenilen bilgilere dijital olarak ulaşılabilmek-
tedir. Uzaktan eğitim zamandan ve mekan-
dan bağımsız olduğu için, ikamet ettikleri 
yerlerde eğitim olanakları yetersiz olan ya 
da maddi sıkıntılarla eğitimlerine devam 
edemeyen bireylerin herhangi bir yer değiş-
tirmeye ihtiyaç duymadan istedikleri şekilde 
eğitim alabilmeleri sağlanmaktadır. Bu yol-
la geniş kitlelere erişim mümkün olmakta, 
interaktif araçlar kullanılarak hızlı ve etkin 
öğrenme gerçekleştirilebilmektedir. Web ta-
banlı bu eğitim sisteminde kişiler istedikleri 
zaman, istedikleri kadar tekrar yapabilmek-
tedirler.

“İnterconnected Networks” teriminin kı-
saltılması olan internet ülkemizde ilk defa 
1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
laboratuarlarında kullanılmıştı. Bu bağlan-

Dr. Fatih İlker Can, Dr. Ulunay Kanatlı
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tının hızı ise 64 kbit/sn idi. Bu dönemlerde 
web sayfalarında sadece yazı ve az miktar-
da görsel materyal bulunuyor, bu bilgilere 
de oldukça yavaş hızlarda ulaşılabiliyordu. 
Günümüzde Danimarkalı araştırmacılar 43 
Tbps (terabayt) veri transfer hızına ulaşmış, 
internetteki görsel materyal sayısı da yakla-
şık %9900 kat artmıştır. Bu devasa hızdaki 
teknolojik gelişmeler yaşamın her alanındaki 
çevrimiçi olanakların katlanacağına işaret et-
mektedir. Eğitimde teknolojinin kullanılması 
da hızla artmaya devam edecektir.

Görsel materyallerin beynimizde algılanma-
sı, yazılı ve sözlü materyallere göre daha hız-
lı gerçekleşmekte olup, gerektiğinde kulla-
nılmak üzere hatırlanması da daha kolaydır. 
Zira beynin %50 gibi büyük bir alanı görsel 
uyarıların algılanması işlemlerine ayrılmıştır. 
Görsel bir uyarının algılanma süresi de sani-
yenin onda biri kadar sürmektedir. Yapılan 
bir deneysel çalışmada insanlardan söylenen 
ilaç isimlerini hatırlamaları istenmiş, ilaçlara 
resimlerinin de eklenmesi ile bu hatırlama 
oranın 4 katına çıktığı belirlenmiştir. Sadece 
dinleme ile hatırlanan bilgi miktarının %20 
civarında olduğu, dinlerken izlemenin bu 
oranı %50’lere taşıdığı; buna ek olarak pratik 
yapılmasının ise öğrenmeyi %90’lara çıkardı-
ğı belirtilmektedir. 

Omuz artroskopisi, bilindiği üzere öğrenme 
eğrisi yüksek bir cerrahi uygulamadır. Teorik 
bilgilerin yeterli bir şekilde öğrenilmesine ek 
olarak literatür güncellemelerinin de yakın-

Sunum 16.1
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Şekil 16.1: “gaziomuzartroskopisi.com” sitesinin görünümü.

dan takibini gerektirmektedir. Elde edilen 
bilgilerin cerrahi sırasında uygun ve en az 
komplikasyon ile kullanılması da aynı za-
manda pratik olarak cerrahın kendini sürekli 
geliştirmesini şart kılmaktadır. Hastanın ilk 
görüldüğü andan itibaren dikkatli bir mua-
yene ve tanı sürecinden geçirilmesinden, cer-
rahi endikasyon konulmasına; hastanın ame-
liyat öncesi hazırlığından ameliyat sırasında 
uygulanacak cerrahi detaylara kadar geçilen 
her aşamada pratik uygulama becerisi ge-
rekli olmaktadır. Bu becerinin sürekli yeni 
uygulamalar izleyerek ve yapılarak arttırıla-
bileceği de aşikardır. Bu bölümde ortopedik 
cerrahların omuz artroskopisi eğitiminde 
çevrimiçi web sitelerini kullanarak; teorik ve 
pratik bilgileri arttırma yöntemleri üzerinde 
durulmaktadır.

Omuz artroskopisi eğitim materyali bulun-
duran internet kaynakları günümüzde sınırlı 
sayıda olup; mevcut en geniş teorik ve pratik 
uygulamalara ait bilgi bankası şu an için üni-
versitemiz bünyesinde düzenlediğimiz Gazi 
Omuz Artroskopisi Kursu için hazırlanmış 
olan “gaziomuzartroskopisi.com” web say-
famızda bulunmaktadır (Şekil 16.1). Bu sitede 
omuz artroskopisi ile ilgili görsel materyalle-

re ve düzenlenen omuz kursları ile ilgili bil-
gilere ücretsiz ulaşılabilmektedir. 

“gaziomuzartroskopisi.com” İnternet site-
mizde temel olarak omuz artroskopisi kurs-
larının başvuru bilgileri, kurs eğiticileri hak-
kında bilgiler ve sitenin büyük bir bölümünü 
oluşturan eğitim materyalleri bulunmaktadır. 
Eğitim materyalleri her yıl düzenlediğimiz 
kurslarda sunulan slayt gösterilerinin video 
görüntülerini, sözlü anlatımları, vaka tartış-
malarını, artroskopik canlı cerrahi uygula-
malarının ve sütür tekniklerinin uygulamalı 
video görüntülerini içermektedir. “Yayınlar” 
bölümünde ise daha önce düzenlenen omuz 
artroskopisi kurslarına ait yazılı materyaller 
bulunmaktadır.

Video görüntülerinin tamamı “youtube” ta-
banlı olduğu için, bilgisayarlara ek olarak 
cep telefonu, tablet bilgisayar gibi mobil ci-
hazlarda da tam uyumlu şekilde kolayca eri-
şim mümkündür (Şekil 16.2). 

Kitabımızda görülmekte olan “QR Kodları” 
kullanılarak da direkt olarak bu videolara 
ulaşmak mümkün olmaktadır. Her bölüm 
içinde teorik anlatımlardan sonra konulmuş 
olan QR kodları, ilgili konu içinde ilgili vide-
oya erişim kolaylığı sağlamaktadır.
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Şekil 16.2: YouTube tabanlı videolar izlenebilmektedir.





Omuz-kol kompleksi rehabilitasyonuna 
genel bakış
Omuz artroskopisi rehabilitasyon programı 
cerrahiden önce hasta değerlendirmesi ile 
başlamalıdır. Hastanın belirleyici özellikleri 
ve klinik durumu ile ilgili bilgilerin yer aldı-
ğı değerlendirme formumuzda kas kuvveti, 
eklem hareket açıklığı, ağrı, kas kısalığı, kas 
atrofisi, fonksiyonel durum, klinik testler ve 
skapular diskinezinin değerlendirilmesi cer-
rahi sonrasında ilerlemelerin karşılaştırılma-
sı açısından önemlidir. Genetik faktörler, yaş, 
aktivite düzeyi, semptomların süresi, yırtık 
büyüklüğü, yırtığa katılan tendon sayısı, 
doku kalitesi, omuz eklemi patolojileri, ilaç-
lar, sistemik hastalıklar, sigara, cerrahi teknik 
fonksiyonel son durumu etkileyen değişken-
lerdir. Cerrahi sonrasında 1.5 ay, 3 ay, 6 ay ve 
1 yıllık takiplerle hasta değerlendirilir. 

Kinetik halka kavramı:
Kinetik halka kas, tendon, faysa gibi kas sis-
teminin yanında artiküler ve nöral sistem-
lerden oluşur.(1) Her bir sistemin fonksiyonu 
diğer sisteme yapısal ve fonksiyonel açıdan 
destek sağlamaktır. Merkezi sinir sistemi 
nöromüsküler kontrolün sağlanması için bu 
üç sistemden gelen uyarıları sınıflandırır. Bu 
üç sistemden herhangi biri etkili çalışmazsa 
diğer sistemler tarafından kompanse edilir 
(kinetik halka makalesi). Bu durum belirli 
dokularda aşırı yüklenmeye, performansta 
azalmaya ve yaralanma paternlerinin oluş-
masına yol açar.

Fzt. Selda Başar, Fzt. Zeynep Hazar
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Sistemlerin fonksiyonel integrasyonu fonksi-
yon sırasında optimal nömüsküler etkinliği 
sağlar. Gerçekte hareketlerimiz çoklu düz-
lemlerde farklı hızlarda dinamik postüral 
kontrolle gerçekleşir. Kinetik halkanın tüm 
komponentleri belirli bir oranda uzunluk-ge-
rilim ilişkisi, kuvvet çiftleri, belirli artrokine-
matikler ve optimal nöromüsküler kontrolle 
çalışır. Kinetik halkanın devamlılığı her bir 
sistemin optimal integrasyonu sayesinde ger-
çekleşir. Bu nedenle kinetik halkanın fonksi-
yonel olarak patolojik olduğu durumlarda 
üç sisteminde etkilenimi sözkonusudur. Ay-
rıntılı planlanmış rehabilitasyon programla-
rı ile kas kuvvet dengesizlikleri, myofasiyal 
yapışıklıklar, değişmiş artrokinematikler ve 
anormal nöromüsküler kontrol yeniden ka-
zandırılabilir.(2) Omuz-kol kompleksi rehabi-
litasyonunda omuzdan başlayarak alt ekstre-
mitelere kadar olan kinetik zincirin herhangi 
bir bölümündeki değişiklik fonksiyonu etki-
leyebilir. Omuz ekleminden distale hızlı ve 
yeterli derecede kuvvet aktarımı olabilmesi, 
vücudun stabil kalması onunda gerçekleşti-
rilebilmesi için alt ekstremite ve gövde kas-
larının yeterli kontrole sahip olması gerekir.(3)

Omuz-kol kompleksi rehabilitasyonu-
nun temel ilkeleri
Omuz artroskopisi rehabilitasyon programı 
cerrahiden önce başlar. Konservatif tedavi-
den cevap alınamayan veya akut yırtık olan 
hastalara cerrahi tedavi gereklidir. Omuz 
artroskopisi sonrası başarılı sonuç cerrahi 

Sunum 17.1 Sunum 17.2
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müdahalenin yanında uygun planlanan ve 
uygulanan rehabilitasyona bağlıdır. Rehabi-
litasyonda amaç; tamir dokusunu korumak, 
ağrısız ve simetrik eklem hareket açıklığını 
kazandırmak, özel kas gruplarını kuvvetlen-
dirmek, postürü düzeltmek, stabilizasyonu 
arttırmak, ameliyattan önceki fonksiyonlara 
dönüşü sağlamaktır.

Konvansiyonel fizyoterapi programlarına 
kıyasla ilerleyici ve kademeli planlanmış 
yüklenmenin uygulandığı programlarda iyi-
leşmenin daha hızlı olduğu ve bu sayede son 
durum ölçütlerinde daha iyi sonuçlar elde 
edildiği bilinmektedir.(4,5)

Cerrahi sonrası uygulanan protokoller ülke-
lere, 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 cer-
rahi girişimlere bağlı olarak uygulanan pro-
tokolde de değişiklik yapılır. Bu nedenle faz 
geçişleri ve rehabilitasyon süreci hastadan 
hastaya değişir. 

Hastanın tıbbi durumunun yanında hasta 
eğitimi ve hastanın tedaviye katılımı da reha-
bilitasyon sürecini etkileyen faktörlerdendir. 
Önemli olan cerrah, hasta ve rehabilitasyon 
ekibinin sürekli iletişim halinde olmasıdır. 
Uygulanan cerrahi girişimin sonrası iyileş-
me sürecine katkıda bulunmak, fonksiyonel 
aktivitelere dönüşü sağlamak ve yaşam ka-
litesini arttırmak için iyi bir rehabilitasyon 
programına ihtiyaç vardır. Tamir sonrasın-
da bir yandan adezyon oluşumuna engel 
olunurken diğer taraftan doku iyileşmesine 
yardımcı olunur. Erken mobilizasyon, tamir 
dokusuna kontrollü yüklenme, kuvvet çiftle-
rinin dengelenmesi, omuz çevresi kaslarına 
kademeli yüklenme rehabilitasyon yaklaşı-
mının temelini oluşturur. Konvensiyonel fiz-
yoterapi programlarına kıyasla ilerleyici ve 
kademeli planlanmış yüklenme iyileşmeyi 
hızlandırır ve bu sayede son durum ölçütle-
rinde daha iyi sonuçlar elde edilir. 

Omuz artroskopisi sonrası rehabilitasyona 
başlarken omuz kol kompleksini oluşturan 
statik ve dinamik yapıların fizyolojik ve bi-

yomekanik özellikleri iyi bilinmelidir. Reha-
bilitasyon programı doku iyileşmesinin faz-
larına uygun olarak planlanmalıdır. Rotator 
manşet tamiri sonrası rehabilitasyonda cer-
rahi sonrası erken dönemde ve cerrahi son-
rası 6. haftada başlanan protokollerde EHA 
ve fonksiyonel son durumları arasında fark 
bulunmazken rehabilitasyona geç başlanan 
gruplarda bir yıl sonundaki ultrason görün-
tülerinde tamiri yapılan rotator manşetin iyi-
leşme oranları daha yüksek bulunmuştur.(6) 
Rehabilitasyon sürecinde skar dokunun reor-
ganizasyonu ve tip I kollojenin tensil kuvvet-
ler yönünde düzgün dizilimi için bir yandan 
erken pasif hareket yaptırılırken diğer yan-
dan agresif hareketlerden kaçınmak ve tamir 
dokusunu korumak gerekir.(7) 

İyileşme ve fonksiyonel ilerlemenin temeli 
erken harekete dayanır. Birçok cerrahide ol-
duğu gibi omuz artroskopisi sonrasında da 
immobilizasyon ve kısıtlamalar nedeniyle 
kasların geçici süre ile etkili kasılması müm-
kün olamamaktadır. En erken dönemde eg-
zersizlere başlanması, istırahat süresinin en 
optimal seviyede tutulması başlangıç döne-
minde dikkat edilmesi gereken konulardır. 

Sternoklavikülar eklem, akromioklaviküler 
eklem, skapulotorasik eklem ve glenohu-
meral eklem hareketlerinin koordinasyonu 
yaklaşık 30 kasın senkronize aktivasyonunu 
gerektirir. 

Skapulohumeral ritmin normal sınırlarda 
gerçekleşmesi statik ve dinamik yapıların 
normal fonksiyon görmesi ile sağlanabilir.(8,9) 
Yalnız düzgün duruş eğitimi ile rotator man-
şet kaslarının daha etkili kasılması sağlana-
bilir. Başlangıcı skapula olan tüm kasların 
maksimum aktivasyon gösterebilmesi için 
skapulanın bir miktar retraksiyonda stabil 
durumda olması gerekir.(8) Bu nedenle ska-
pular bölge rehabilitasyonu omuz rehabili-
tasyonunun kilit noktalarından biridir. 

Omuz ekleminin posteriorundaki kasların ve 
kapsülün gerginliğine bağlı gelişen glenohu-
meral eklem internal rotasyon kaybı skapu-
lar diskineziye neden olabilir. Skapular diski-
nezide skapulanın skapulohumeral ritmdeki 
fonksiyonu değişikliğe uğrar. Skapular dis-
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kinezi vakalarının çoğunda kas zayıflığı, in-
hibisyon ve kas kısalığı sözkonusudur.(8) So-
nuçta kemiksel stabilizatörler, kas aktivasyon 
paternleri veya dinamik kassal stabilizasyon 
kuvveti değişir. 

Diskinezi olan hastalarda pektoralis minör, 
levator skapula, trapezin üst lifleri, latissi-
mus dorsi, infraspinatus ve teres minör en 
sıklıkla kısalan kaslardır. Yan yatışta veya 
gövde önünde kolun çaprazlanarak yapılan 
germe egzersizleri ile esneklik sağlanabilir.
(8,9,10)

Omuz ekleminde fonksiyonu restore etmek 
ve geliştirmek için yapılması gerekenler şun-
lardır:(2,5,6,11,12,13,14)

1. Omurga, skapula ve glenohumeral ek-
lemde dinamik stabilitenin, kas esnekliği 
ve kuvvet dengesinin sağlanması. İlgili 
yapılar aşağıdaki gibidir. 

• Özellikle skapula protraktörleri ve ret-
raktörleri, 

• Pektoralis minör ve alt trapez/serratus 
anterior kasları,

• Glenohumeral eklem internal ve ekster-
nal rotatörleri,

• Servikotorasik bölge fleksör ve ekstan-
sörleri.

2. Glenohumeral eklem mobilitesi ve kon-
nektif doku esnekliğinin sağlanması.

3. Skapular ve glenohumeral eklem kasla-
rının koordineli nöromüsküler kontrolü-
nün sağlanması. Bu sayede:

• Skapulohumeral ritm
• Deltoid-rotator manşet mekanizması
• Kol elevasyonu sırasında suprahumeral 

aralıkta sıkışmaya engel olacak yeterli 
eksternal rotasyon sağlanmış olur. 

4. İlgili vücut bölümü ve sistemlerinin fonk-
siyonlarının devam ettirilmesi. Başka bir 
deyişle: 

• Kardiyopulmoner enduransın korun-
ması

• Gövde ve alt ekstremitenin kuvvet ve 
stabilitesinin sağlanması.

Omuz-kol kompleksi rehabilitasyonunun 
verimli olması için program şu parametreleri 
içermelidir. 

• Ağrı kontrolü
• Omuz-kol kompleksi ve dirsek ekle-

minde hareket açıklığını kazandırmak
• Skapular stabilizasyon 
• Spinal stabilizasyon
• Glenohumeral eklemde kassal perfor-

mansı arttırmak
• Duyu eğitimi
• Plyometrik egzersiz eğitimi

Ağrı kontrolü:
Ağrı duyusu koruyucu olması yanında mo-
tor aktivite ve kontrolü kısıtlaması nedeniyle 
rehabilitasyon sürecinde hastanın tedaviye 
uyumunu azaltmaktadır.(15,16) Omuz rehabili-
tasyonunda hareket sırasındaki ağrıdan kas 
inhibisyonu sorumlu tutulabilir. Ağrıyı kont-
rol altında tutmanın en kolay yollarından biri 
istırahat diğeri ağrılı hareketten kaçınmaktır 
(Şekil 17.1). Soğuk tedavisi ağrı, ödem, kas 
spazmını ve analjezik kullanımını azaltmak 
ve rehabilitasyona uyumu arttırmak amacıy-
la uygulanmaktadır (Şekil 17.2).(17,18) Hastanın 
durumuna göre diğer elektrofiziksel ajanlar-
dan da faydalanılabilir (Şekil 17.3). Egzersiz, 
düşük yoğunluklu laser tedavisi, non steroi-
dal antiinflamatuar ilaçlar ve kortikostreoid 
enjeksiyonlarının ağrı kontrolünde etkili ol-
duğu gösterilmiştir.(19,20) 

Eklem hareket açıklığını artttırma: 
Yapılan omuz artroskopisine göre tamir do-
kusunu korumak amacıyla değişen süreler-
de omuz askısı kullanılır (Şekil 17.1). Askı 
egzersizler sırasında ve giyinip-soyunurken 
çıkarılır. Uzun süreli immobilizasyon tamir 
dokusunun zayıflamasına ve hareket kısıtlı-
lığına neden olabilir. 

Video 17.1 
QR (Rehabilitasyon video özeti)
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Çok erken ve agresif egzersiz tamir doku-
sunun stabilizasyona zarar verebilir. Buna 
karşılık erken mobilizasyon omuz sertliği 
oluşma ihtimalini azaltır. Omuz rehabilitas-
yonunda mobilite ve stabilite arasında denge 
kurulmalıdır. Uzun süreli immobilizasyonun 
olumsuz etkileri unutulmamalıdır. Oluşa-
bilecek yapışıklıkların önlenmesi ve ortaya 
çıkabilecek komplikasyonların azaltılması 
açısından erken dönemde eklemin mobili-
zasyonu sağlanmalıdır. Ağrı kontrol altına 
alındığında eklem hareket açıklığını arttıran 
egzersizlere başlanır. Ayrıca ev programları 
ile hastanın tedavi programına katılımı sağ-
lanmalıdır.

Cerrahiden sonra belirli sürelerde yapılan 
değerlendirmelerde göze çarpan önemli bir 
kompansasyon omuz elevasyonunun skapu-
lar elevasyonla kompanse edilmeye çalışıl-
masıdır. Yine cerrahi sonrasında bazı vaka-
larda omuz sertliği gelişebilmektedir. Her iki 
durumda da artan skapular hareketlilik ne-
deniyle skapulahumeral ritm bozulmaktadır. 
Bu durum komplikasyon olarak gelişmekle 
birlikte iyi planlanan ve uygulanan bir reha-
bilitasyon programı ile önlenebilir.

Cerrahi sonrası omuz sertliği: Cerrahi sonra-
sında birçok vakada değişik oranlarda omuz 
sertliğine rastlanmaktadır. 795 vakanın ol-
duğu 3’lü çalışmada geçici (%10) ve dirençli 
omuz sertliği (%3,3) olarak sınıflandırılmış-
tır.(21,22) 

Geçici omuz sertliği gelişiminde risk faktör-
leri(13)

• Küçük rotator manşet yırtıkları
• Kompansasyon 
• < 50 yaş
• Kalsifik tendinit 
• Adeziv kapsülit 
• Beraberinde labrum tamirinin yapılmış 
olması 

Geçici omuz sertliğinde modifiye rehabilitas-
yon protokolü uygulamak yeterli iken kalıcı 
olan kapsüler gevşetmeyi gerektirebilir. Mo-
difiye protokol erken pasif eklem hareketle-
rini, kapalı kinetik halka fleksiyon egzersizi 

Şekil 17.1: Tamir sonrası askı immobilizasyon

Şekil 17.2: Soğuk paket uygulaması

Şekil 17.3: Skapular kaslara elektrik stimülasyonu
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ve ilk 6 hafta 900yi aşmayan hareketleri içer-
melidir.

Artroskopik tamiri takiben omuz sertliği ris-
ki yüksek hastalarda modifiye rehabilitasyon 
protokolü (Slap tamirleri hariç) 

Post-operatif 0-6 hafta

• El, el bileği ve dirsek bölgesi aktif egzer-
sizlerini yapmak için günde 3 kez askının 
çıkarılması

• L bar ile gövde yanında pasif eksternal ro-
tasyon, (Şekil 17.4-17.5)

• Subskapularis yırtıklarında 00de kısıtlı 
• Aktif yardımlı hareket yapılmaz
• Masa üzerinde açık kinetik halka öne flek-

siyon (Şekil 17.6) 
• 6. haftadan sonra omuz askısı çıkarılır

Post-operatif 7-12 hafta

• Pasif eksternal rotasyon derecesi arttırılır
• Masada kaydırma ve makara ile eklem 

hareket sınırında baş üstü egzersizleri 
• Kuvvetlendirme egzersizleri uygulanmaz

Post-operatif 3-6 ay

• Masada kaydırma ve 900nin üzerinde ger-
me egzersizleri

• İnternal rotasyon germe egzersizleri (Şekil 
17.7)

• Elastik bantla kuvvetlendirme egzersiz-
leri 

• Gövde yanında dirençli internal ve eks-
ternal rotasyon egzersizleri (Deltoid ve 
rotator manşet kasları için)

• Dirsek fleksiyon ve low row egzersizi

Post-operatif 6-12 ay

• 6. ay muayenesine göre aktiviteye dönüş 

Artroskopik tamiri takiben omuz sertliği açı-
sından düşük riskli hastalarda modifiye re-
habilitasyon protokolü 

Şekil 17.4: Pasif omuz eksternal rotasyon egzersizi 

Şekil 17.5: Pasif omuz ekternal rotasyon egzersizi

Şekil 17.6: Masa üzerinde açık kinetik halka öne flek-
siyon
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Post-operatif 0-6. hafta

• Pasif eksternal rotasyon egzersizleri
• Dirsek eklem hareket açıklığı egzersizleri

Post-operatif 7-12. hafta

• 900nin üzerinde eklem hareket sınırında 
pasif egzersizler

• Kuvvetlendirme egzersizleri

Post-operatif 3-4. ay

• Elastik bantla kuvvetlendirme egzersizle-
ri- dirençli internal ve eksternal rotasyon 
(Şekil 17.8a), biseps kuvvetlendirme ve 
skapula stabilizatörleri için low row eg-
zersizleri (Şekil 17.8b).

(Rotator manşet yırtık büyüklüğüne göre 
süre değiştirilmelidir. Masif, 5 cm’den büyük 
veya 2 tendondan fazla yırtıklarda rotator 
manşet tamirinde ve hatta manşet tamiri re-
vizyonlarında kuvvetlendirme 4. aya kadar 
geciktirilmelidir. 

Post-operatif 4 ay-1 yıl

• Sınırlandırılmış başüstüne aktiviteler 
ve ağır kaldırma, (golf, tenis ve fırlatma 
gibi). Süre küçük yırtıklarda 6. aya, masif 
yırtıklarda 1 yıla uzayabilir.

Masif yırtık, 3 tendon tamiri veya revizyonu 
yapılmadıysa 5. aydan sonra aktivite sınırla-
ması kaldırılabilir.(23)

Şekil 17.7: İnternal rotasyon germe egzersizleri

Eklem hareket açıklığını arttırma yöntemleri: 

• Eklem mobilizasyonu (Şekil 17.9)
• Hareketle birlikte mobilizasyon (Şekil 

17.10)
• Germe egzersizleri (Şekil 17.7, Şekil 17.11) 

Eklem mobilizasyon yöntemleri (Şekil 17.9 
a,b,c) ve germe teknikleri (Şekil 17.11a,b,c) 
olası eklem sertliği ve pasif hareket kısıtlı-
lıklarını açmak amacıyla kullanılır. Bir ça-
lışmada rotator manşet tamiri uygulanmış 
bir hastada anterior-posterior translasyonel 
glidinge ek olarak skapular düzlemde gleno-
humeral eklem distraksiyon uygulamasının 
tamir edilmiş supraspinatus tendonunda 
ek bir stres oluşturmadığını göstermiştir.(24) 
Yine aynı çalışmada özellikle posterior yön-
de yapılan translasyonel gliding in eksternal 
rotasyon yönündeki eklem hareket açıklığını 
artttırmada etkili olduğu bulunmuştur. Re-
habilitasyonun erken safhalarında mobilizas-
yonlar yardımlı pozisyonlarda ağrı kontrolü 
ve koruyucu amaçla yapılırken ileri safhalar-
da eklem hareket açıklığının son sınırlarında 
pozisyon verilerek yüksek gradelerde nor-
mal eklem hareket açıklığını kazandırmak 
için kullanılan geçerli yöntemlerdir.(25) 

Skapular stabilizasyon-spinal stabili-
zasyon
Skapula pozisyon ve hareketlerindeki bo-
zukluk olarak tanımlanan skapular dizkinezi 
omuz patolojilerinin birçoğunda gözlenmek-
tedir. 

Skapular stabilizasyon ve mobilizasyon özel-
likle trapezin üst ve alt parçalarının serratus 
anterior ve rhomboid kaslarla olan işbirliği 
ile sağlanır. Serratus anterior skapulanın en 
önemli eksternal rotatorüdür. Trapezin alt 
lifleri de stabilizasyonu sağlar. Kolun elevas-
yonu ile birlikte meydana gelen skapular ele-
vasyon serratus anterior ve alt trapez kasları 
ile üst trapez ve rhomboid kaslarının birlikte 
kasılmasını gerektirir.(11) Diskinezinin varlığı 
cerrahi sonrasında da ihmal edilmemelidir. 
Rehabilitasyonda glenohumeral eklem hare-
ketlerine stabil bir zemin hazırlamak amacıy-
la glehohumeral eklem stabilizasyonundan 
önce skapular stabilizasyonun kazanılması 
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Şekil 17.8: A) Elastik bantla eksternal rotasyon kuv-
vetlendirme egzersizi, B) Elastik bantla ayakta low 
row egzersizi

Şekil 17.9: A) Glenohumeral eklemde inferior kaydır-
ma, B) Glenohumeral eklemde posterior kaydırma, C) 
Sternoklaviküler eklem mobilizasyonu

Şekil 17.10: A) Ekstrenal rotasyonla birlikte posterior 
kaydırma, B) Omuz elevasyonuyla skapular retraksi-
yon ve aşağı rotasyon

Şekil 17.11: Germe egzersizleri A) ve B) internal ve 
eksternal rotasyon germe egzersizleri C) Posterior 
kapsül germe egzersizi
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için çalışılmalıdır. Uygun zamanda müdaha-
le ile skapulada posterior tilt, eksternal rotas-
yon sağlanarak skapulanın normal fonksiyo-
nuna katkıda bulunulmuş olur.(1,2)

Düzgün duruş eğitimi rehabilitasyonun ilk 
aşamasıdır (Şekil 17.12, 17.13). Oturma ve 
ayakta duruş sırasında düzgün duruşun de-
vam ettirilmesi immobilizasyon süresince 
servikal bölge ve omuz çevresinde immobi-
lizasyonu takiben kas kuvvet dengelerinin 
kurulabilmesi için proksimal stabilizasyona 
uygun zemin hazırlar.(8)

Skapula stabilizasyonunun kazanılmasında 
kalça ve gövde ekstansiyonunun sinerjistik 
aktivitesinin katkısı çok önemlidir.(2) Bu ne-
denle özellikle erken dönemde omurgada 
düzgün duruş eğitimiyle başlayacak eğitim 
skapular retraksiyonla birlikte yapılacak kal-
ça ve gövde ekstansiyon ve rotasyonları ile 
ilerletilmelidir (Şekil 17.14).

Yine erken evrelerde izometrik skapula eg-
zersizleri ile skapular saat egzersizleri stabili-
zasyonun sağlanmasına yardımcı olacaktır.(9)

Rotator manşet kas kuvveti skapular retrak-
siyonda %24 artmaktadır. Bu nedenle postür 
düzgünlüğüne yönelik uygulanacak egzer-
sizlerle hem skapulanın retraksiyonu hem de 
omuz çevresindeki kasların daha etkin çalış-
ması sağlanmış olur (Şekil 17.15).(26,27)

Rotator manşet izometrik egzersizlerine sub-
maksimal başlanır (Şekil 17.16). Hastanın to-
leransına göre maksimale doğru ilerlenir.

Rehabilitasyonun ilerleyen safhalarında spi-
nal stabilizasyon eğitimi skapulanın retraksi-
yonuna yardımcı olur (Şekil 17.17).

Spinal stabilizasyon eğitimine omurgayı di-
rek kontrol eden derin tabaka transversus 
abdominus ve multifidus kaslarını kasmayı 
öğretmekle başlanır. Skapula ve skapulaya 
yapışan bazı kaslar güç aktarıcı olarak çalışır. 
Alt ekstremite kaslarının kasılmasıyla oluşan 
güç omurga ve skapula üzerinden omuza 
aktarılır. Hareketler sırasında torakolumbar 
fasya aracılığıyla kinetik zincir etkin olarak 
çalıştırılmış olur. Bu nedenle omuz kuşağının 
gövde ile bağlantıları ekstremite hareketleri-
nin kontrolü açısından önemlidir.(2,10)

Glenohumeral eklemde kassal perfor-
mansı arttırma
Kas kuvvetlendirme egzersizlerinde zaman-
lama uygulanan cerrahi işleme göre değişik-
lik gösterir.

Kassal performansı geliştirmede immobili-
zasyon sürecini takiben aktif yardımlı, sub-
maksimal izometrik egzersizler ilk aşamayı 
oluşturur (Şekil 17.18) (Şekil 17.16). Ritmik 
stabilizasyon egzersizleri izometrik egzer-
sizlere alternatif olarak çok açılı olarak kul-
lanılabilir. Bir sonraki aşama olan aktif ve 
dirençli izotonik egzersizlere ilerlenmelidir. 
Ağırlık aktarmadan yapılan açık kinetik hal-
ka egzersizleri (Şekil 17.19) özellikle retrak-
törleri kuvvetlendirerek skapula çevresinde 
stabilizasyonu arttırmak için uygulanabilir. 
Glenohumeral eklemde açık kinetik halka 
egzersizlerinin dirençsiz ve dirençli birçok 
varyasyonu uygulanabilir (Şekil 17.20, 17.21, 
17.22, 17.23).

• Aktif yardımlı egzersizler (Şekil 17.18).

Kapalı kinetik halka egzersizlerinin avantajı 
glenohumeral eklemde stabilitenin sağlan-
masında agonist ve antagonist kas grupları 
arasında ko-kontraksiyon oluşturmasıdır. 
Ko-kontraksiyon glenohumeral eklemde 
makaslayıcı tarzdaki parçalayıcı kuvvetleri 
kısıtlayarak omuz eklemini stabilize edici 
fonksiyon ve normal fizyolojik motor patern-
lerin tekrarlanmasını sağlar. Omuz eklemin-
de kapalı kinetik halka egzersizleri egzersiz 
bantları ile veya duvar, kapı, masa ve zemin-
de yapılabilir (Şekil 17.24).

Duyu eğitimi
Propriosepsiyon omuz stabilitesi ve nöro-
müsküler kontrolün temel parçasıdır. Statik 
ve dinamik hareketlerde omuz stabilitesi 
propriosepsiyon mekanizması ile düzenlenir.
(28,29) Omuz stabilizasyonu aktif (kaslar) ve 
pasif (kemik, bağlar, kapsül) stabilizatörlerin 
aktivitesine bağlıdır.(30) Omuz ekleminin en 
önemli stabilizatörleri rotatör manşet, biseps 
uzun başı, kapsül ve bağlardır. Çalışmalar bu 
yapıların her birinde özleşmiş farklı meka-
noreseptörlerin olduğunu ortaya koymuştur.
(31,32,33,34) Yorgunluk, immobilite, yaralanmalar, 
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Şekil 17.12: Otururken servikal bölge düzgün duruş 
eğitimi

Şekil 17.13: Servikal bölge eklem hareket açıklığı eg-
zersizleri A, B, C, D) 

Şekil 17.14: Gövde hareketleriyle skapula hareketleri 
A) başlangıç, B) gövde fleksiyon ve rotasyonu 

Şekil 17.15: A) Skapular depresyon ve B) skapular ret-
raksiyon egzersizi

A

B
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Şekil 17.16: Rotator manşet izometrik egzersizleri A) 
ekternal rotasyon B) internal rotasyon 

Şekil 17.17: Omuz rehabilitasyonunda spinal stabili-
zasyon eğitimi

Şekil 17.18: A) Aktif yardımlı omuz fleksi-
yonu, B) Aktif yardımlı omuz elevasyonu 

Şekil 17.19: Skapula stabi-
lizatörlerini kuvvetlendir-
mek için açık kinetik halka 
egzersizleri (ağırlık aktar-
madan) A) Unilateral ska-
pular addüksiyonla birlikte 
glenohumeral eklem eks-
tansiyonu, B) Dirsek flek-
siyonda skapular addük-
siyon egzersizi, C) Dirsek 
ekstansiyonda skapular 
addüksiyon egzersizi, D) 
Skapula protraktörlerini 
kuvvetlendirme egzersizi

Şekil 17.20: Eksternal rotatörleri kuvvetlendirmek 
için açık kinetik halka egzersizleri 

Şekil 17.21: Deltoid kasının posterior parçasını kuv-
vetlendirmek için Rowing egzersizi 
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Şekil 17.22: Kapalı kinetik halka egzersizleri (ağırlık 
aktararak)

Şekil 17.23: Dirençli kol ekstansiyon egzersizi

Şekil 17.24: A,B,C,D,E). Kapalı kinetik halka egzersizleri (ağırlık 
aktararak)
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cerrahi girişimler, ligamentöz laksite, yaşlan-
ma ve artiritler propriosepsiyonu olumsuz 
etkileyen faktörlerdendir.(28,29,31) Propriosep-
siyon kuvvet, hareket ve pozisyon kom-
ponentlerini içermesi bakımından cerrahi 
sonrasında ve rehabilitasyon sürecinde geliş-
tirilmelidir. Afferent mekanoreseptörleri uya-
ran egzersizlere rehabilitasyonun uygun olan 
erken dönemlerinde başlanmalıdır. Agonist-
antagonist kas koaktivasyonunu uyararan 
ritmik stabilizasyon egzersizleri, izometrik 
egzersizler, kapalı kinetik halka egzersizleri, 
aksiyal yüklenmeler, toplarla yapılan egzer-
sizler duyu eğitimi için verilebilir. 

Plyometrik egzersiz eğitimi
Özellikle baş üstü seviyede rekreasyonel veya 
profesyonel olarak sporla uğraşanlarda en 
fonksiyonel egzersiz türü plyometrik egzer-
sizlerdir. Plyometrik egzersizler kas-tendon 
ünitinde germe-kısalma siklusunu içeren akt-
viteler olarak tanımlanabilir. Kasın eksentrik 
kasılmasını konsentrik kasılma izler. Yüksek 
seviye egzersizler olması edeniyle hastanın 
yeterli kuvvet ve eklem hareket açıklığını 
kazanmış olması gerekir. Kuvvet ve gücü 
geliştirmede, myotatik refleksleri kullana-
rak refleks eklem stabilizasyonunun (germe 
refleksi-tonik kasılma refleksi) sağlanmasın-
da en etkili egzersiz yöntemidir.(35) Egzersiz 
bantları, tubleri, sağlık topları veya serbest 
ağırlıklar omuz-kol kompleksinin eğitiminde 
ulaşılabilir ekipmanlardır (Şekil 17.25).

Artroskopik subakromiyal dekompres-
yon sonrası rehabilitasyon protokolü
Faz I (0-2 hafta) 
Hedefler

• Ağrı ve ödem kontrolü
• Ağrısız pasif eklem hareket açıklığı
• Tek elle yapılan GYA ne adaptasyon eği-

timi
• Tamir dokusunun iyileşmesine zaman ta-

nımak
• Hijyen ve egzersizler dışında (masif yır-

tıklarda sadece egzersizler sırasında) 
omuz askısı kullanımı

• Omuz ekleminde ağrısız ve tam eklem 
hareket açıklığını kazanmak 

İmmobilizasyon
•	 Omuz askısı (1 hafta)

Ağrı ve ödem kontrolü
•	 Kriyoterapi, TENS, HVGS, EF 

Egzersizler
•	 Postür eğitimi (torakal ekstansiyon ve 

skapular depresyon ve retraksiyon)
•	 Servikal bölge, skapulotorasik eklem, dir-

sek ve el-elbileği eklemlerine aktif egzer-
sizler

•	 Gleno humeral ekleme sırtüdtü pasif 
veya aktif yardımlı EHA egzersizleri 
(hastanın toleransına göre).

•	 Düşük şiddetli üst ekstremite stabilizas-
yon egzersizleri

•	 Skapula çevresi ve glenohumeral eklem 
çevresi kaslara submaksimal izometrik 
egzersizler

Faz II de (3-6 hafta) 
Hedefler:
•	 Tam ve ağrısız eklem hareket açıklığının 

kazanılması
•	 Tüm yönlerde tam aktif eklem hareket 

açıklığı egzersizleri 
•	 Nöromüsküler kontrolü arttırmak
•	  Haifif günlük işlerde kolun kullanımı 

Egzersizler
•	 Glenohumeral ve skapulotorasik eklem 

mobilizasyonları 
•	 Tüm yönlerde esneklik ve kapsül germe 
•	 Tüm yönlerde tam eklem hareket açıklığı 

egzersizleri
•	 Glenohumeral ekleme aktif germe ve 

aktif mobilizasyon (posterior kapsül ve 
fleksiyon, ekstansiyon ve abdüksiyon yö-
nünde germe egzersizleri)

•	 Düşük dirençli kuvvetlendirme egzersiz-
leri (skapula stabilizatörleri, deltoid ve 
biseps)
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Faz III (7-12 hafta) 
Hedefler:
•	 Nöromüsküler kontrolü sağlamak
•	 Spora dönüş

Egzersizler
•	 İleri seviye kuvvetlendirme egzersizleri 
•	 Propriosepsiyon eğitimi
•	 Plyometrik egzersizler
•	 Spinal stabilizasyon eğitimi 
•	 Spora özgü eğitim

Artroskopik rotator manşet onarımı sonrası 
rehabilitasyon protokolü (küçük yırtık <2 
cm ile orta ve büyük yırtıklar)

Faz I - Erken postoperatif faz (0-4 hafta) ---
-- orta ve büyük yırtıklarda (0-6 hafta)------ 
masif yırtıklarda (0-6 hafta)

Hedefler
•	 İmmobilizasyon-- küçük yırtıklarda 3 

hafta, orta, büyük ve masif yırtıklarda 4-6 
hafta askı kullanılır

•	 Hasta eğitimi. (Ağrı kontrolü, dinlen-
mede ve gece üst ekstremiteyi koruyucu 
pozisyonlar ve ev programında verilecek 
egzersizleri hakkında). 

•	 Hijyen ve egzersizler dışında (masif yır-
tıklarda sadece egzersizler sırasında) 
omuz askısı kullanımı 

•	 Ağrı ve ödem kontrolü 
•	 Ağrısız pasif eklem hareket açıklığı 
•	 Tek elle yapılan GYA ne adaptasyon eği-

timi
•	 Tamir dokusunun iyileşmesine zaman 

tanımak

2. hafta
•	 Ağrı ve ödem kontrolü için TENS, HVGS, 

EF, cryoterapi
•	 Sırtüstü ağrısız pasif eklem hareket açık-

lığı
o Masa kenarında öne fleksiyon 
o Masa kenarında abdüksiyon
o Ayakta L bar ile 30°scaption, 30°ER 

(orta ve büyük yırtıklarda 30°, masif 
yırtıkta 20°ER)

•	 Omuz askısı ile gövde ve postür egzer-
sizleri

•	 Submaksimal izometrik skapular egzer-
sizler

•	 Distal eklemlere Aktif NEH, kavrama, 
•	 Omuz askısı ile gövde ve postür egzer-

sizleri
•	 Skapulotorasik eklem mobilizasyonu 

(grade 1-2)
•	 Glenohumeral eklem mobilizasyonu 

(grade 1)

3-4. hafta ------(orta ve büyük yırtıklarda 3-6 
hafta)-----(masif yırtıklarda 5-6 hafta)

Şekil 17.25: lyometrik omuz egzersizleri A) Egzersiz 
lastiği ile omuz internal ve eksternal rotasyonu B) 
Topla 



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi198

•	 Önceki egzersizlere devam
•	 Sırtüstü L bar ile skapular düzlemde öne 

fleksiyon (160°), scaption 120° (masif yır-
tıklarda: 5. hafta sonunda başlanır 140° 
fleksiyon, scaption 60°, skapular düzlem-
de 40° ER) 

•	 Sırtüstü skapular düzlemde 30° ER
•	  Skapular stabilizasyon egzersizleri
•	 Skapulotorasik eklem mobilizasyonu à 

Grade 1-2 (3. hafta)
•	 Glenohumeral eklem mobilizasyonu à 

Grade 1-2 (3. hafta)

Faz II- koruma Fazı (5-12 hafta) ------orta ve 
büyük yırtıklarda (7-12 hafta)------masif yır-
tıklarda (8-16 hafta)

Amaç:

•	 Yumuşak dokusunun iyileşmesine yar-
dımcı olmak,

•	 Tamir dokusunda fazla stres oluşturacak 
akvitelerden kaçınmak,

•	 Ağrı ve inflamasyonu azaltmak,
•	 Tam pasif eklem hareket açıklığını kazan-

mak.

Hedefler
•	 Askı kullanımı tamir dokusunun büyük-

lüğüne bağlı olarak sonlandırılır
•	 Tam ve ağrısız eklem hareket açıklığı 
o Fleksiyon 160-180°(masif yırtıklarda 

160°)
o Skapular düzlemde 120-140°elevas-

yon (masif yırtıklarda 90-120°)
o Skapular düzlemde 60° elevasyonda 

60°ER ve ağrı sınırında İR
•	 Kas kuvveti ve nöromüsküler kontrolü 

arttırmak
•	 Normal skapular hareketlilik

Önceki programa devam (mobilizasyonla-
rın grade’i arttırılır.)

Egzersizler 
•	 Ayakta L bar ile hafif omuz pasif İR
•	 Ayakta L bar ile aktif yardımlı öne flek-

siyon

•	 Ayakta L bar ile aktif yardımlı abdüksi-
yon

•	 Ayakta L bar ile aktif yardımlı scaption
•	 Sırtüstü serratus anterior kuvvetlendirme
•	 90°’nin altında hafif GYA (Masa üzerinde 

destekli pozisyondan desteksize doğru 
ilerleme) 

•	 Eklem hareket açıklığı kısıtlı ise 8. hafta-
da aktif germe egzersizleri (büyük yır-
tıklarda 9. haftada, masif yırtıklarda 12. 
haftada)

Bir sonraki aşamada;

Egzersizler
•	 Ayakta 90°’ye kadar aktif öne fleksiyon
•	 Ayakta 90°’ye kadar aktif abdüksiyon
•	 Ayakta 90°’ye kadar aktif scaption 
•	 Yüzükoyun başparmak yukarıda hori-

zontal abdüksiyon ve ekstansiyon
•	 Yan yatışta ER 
•	 Yan yatışta İR aktif germe
•	 Hafif izotonik dirençli kuvvetlendirme-

teraband, tube veya 1/2kg ağırlıkla
•	 Skapular kaslara dirençli kuvvetlendirme 

egzersizleri-duvarda push up, rowing 
gibi

Faz IV- Erken kuvvetlendirme fazı -----(10-
16 hafta )----orta ve büyük yırtıklarda (12-18. 
hafta)-----masif yırtıklarda (16-22. hafta)

Amaç:

Ø	Dinamik omuz stabilitesini arttırmak,
Ø	GH ve skapular kasların kuvvet, güç ve 

enduransını arttırmak,
Ø	Nöromüsküler kontrolü arttırmak,
Ø	Fonksiyonel aktivitelere kademeli geçişi 

sağlamak.

Egzersizler
•	 6-8. haftada başlanmış izotonik kuvvet-

lendirmenin direnci arttırılır
•	 Rotator manşet kaslarını kuvvetlendir-

me- baş üstü seviyeye ilerlenir
•	 Skapula çevresi kas gruplarına özel hafif 

dirençli egzersizler
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•	 Hafif GYA de kolun kullanımı ---Majör ve 
masif yırtıklarda 10-12 hafta beklenir.

•	 Egzersiz lastiği veya serbest ağırlıklarla 
fleksiyon, ekstansiyon, scaption, İR ve ER 
egzersizleri

•	 Posterior kapsül germe

Faz V- Fonksiyonel faz -(14 haftadan sonra)-
----orta ve büyük yırtıklarda 24-28. hafta---- 
masif yırtıklarda 26. hafta ve sonrası

Hedefler
•	 Proprioseptif egzersizler
•	 Pliometrik egzersizler
•	 Spinal stabilizasyon eğitimi
•	 Orta ve büyük yırtıklarda deltoid ve rota-

tor manşet kas gruplarına progresif rezis-
tif egzersizler

•	 Orta ve büyük yırtıklarda deltoid ve ro-
tator manşet kas gruplarına proprioseptif 
egzersizlere 13 haftada başlanır.

•	 Özgü aktiviteler. Fonksiyonel aktiviteler-
de kullanımı 4-6 ayı bulabilir. Zorlu ak-
tivite veya spora dönüş 6-8 ayı bulabilir.

Artroskopik Bankart onarımı sonrası reha-
bilitasyon protokolü (anterior kapsülolab-
ral rekonstrüksiyon)

Akut Faz - 0-6 hafta
Öneriler:

• Bu dönemde omuz hareketlerinin resto-
rasyonu önemlidir

• Hareketler sırasında hastanın çabası kont-
rol edilmeli tamir dokusu korunmalı 

• Somatosensoriyel eğitim hakkında eğitim
• 3-6 ay kontrollü fizyoterapi
• Masa üstü aktivitelere izin verilir
• 6 hafta ABD da ER yapılmaz

Hedefler
• Ağrı ve inflamasyonu kontrol altında tut-

mak
• Tamir dokusunu korumak ve ağrısız pasif 

NEH sağlamak
• Kardiyovasküler enduransın korunması 

ve arttırılması

• Giyinme, yıkanma ve egzersizler için askı 
çıkarılabilir

• Eklem hareket açıklığı kazanılana kadar 
baş üstü aktiviteler sınırlandırılır

İmmobilizasyon
• İmmobilizasyon- gece dahil

Ağrı kontrolü
• Ağrı ve ödem kontrolü için TENS, HVGS, 

EF, cryoterapi (2 saatte bir buz uygulama-
sı (15dk))

Egzersizler
• Askı içinde el ve el bileğine NEH egzer-

sizleri
• Dirsek eklem hareket açıklığı egzersizleri
• Deltoid kasına elektrik stimülasyonu, 

submaksimal izometrik egzersizler (orta, 
ön ve arka parça)

• Omuz pasif veya aktif eklem hareket açık-
lığı egzersizleri 
o İR ve ER submaksimal izometrik egzer-

sizleri,
o Öne fleksiyon en fazla 140°
o Scaption 90-120°
o Skapular düzlemde ER 20-60°

• Servikal NEH egzersizleri
• Sporcu ise kardiyovasküler endurans ve 

alt ekstremite kuvvetlendirme egzersiz-
leri 

• 6. hafta eklem hareket açıklığı egzersizleri 
o Öne fleksiyon en fazla 170°
o Scaption 160°
o Skapular düzlemde ER 20°
o İR gluteal bölgeye kadar

• İzometrik skapulotorasik protraksiyon

Faz II: Subakut faz (6-12. hafta)
Faz II ye geçme kriterleri

• Minimal ağrı 
• Aktif hareketle ve kapalı halka kuvvetlen-

dirme egzersizlerinde minimal rahatsız-
lık hissi

• Egzersizler sırasında instabilite hissinin 
olmaması
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Hedefler
• İmmobilizasyon sonlandırılır
• Tüm yönlerde ve düzlemlerde tam ve ağ-

rısız eklem hareket açıklığı
• Normal artrokinematik ve skapulohume-

ral ritmin kazandırılması 

İmmobilizasyon
• Askı sonlandırılır

Ağrı kontrolü
• Fazı I uygulamaları

Mobilizasyon
• Küçük ossilasyonlu fizyolojik mobilizas-

yonlar 
• Aksesuar hareketler

Egzersizler
• Pasif/aktif yardımlı/ aktif EHA ezgersiz-

leri 
o Öne fleksiyon 180°
o Scaption 170°
o Skapular düzlemde 60°-90° elevasyon-

da 35-90°ER/İR 
o Ayakta L2 ye kadar İR 

Kuvvetlendirme egzersizleri
• İR ve ER submaksimal izometrik egzer-

sizler ve nötral pozisyonda ritmik stabi-
lizasyon

• Dinamik stabilizasyon egzersizleri
• İzotonik kuvvetlendirme (serbest ağırlık 

veya elastik bant ile)
o Yan yatışta (düşük dirençli) ve deltoid, 

biseps, triseps ve ER, 

Skapular stabilizatörlere 
o Skapular addüksiyon ve ekstansiyon-

ayakta, 
o Ayakta rowing (nötrale kadar)
o Kapalı kinetik halka egzersizleri (du-

varda push-up)

8. haftadan sonra
Hedefler

• Nöromüsküler kontrol ve omuz proprio-
sepsiyonunu arttırmak

• Abdüksiyonda eksternal rotasyonu resto-
re etmek

• Spesifik fonksiyonel eğitim (sporcu ise 
spora özgü)

Egzersizler
• Skapular stabilizatörlere

o Skapular addüksiyon ve ekstansiyon-
yüzükoyun

o ER da abdüksiyon
o Alt trapez kuvvetlendirme

10. haftadan sonra
• 90/90 pozisyonunda İR/ER eğitimi
• Tam eklem hareket açıklığı egzersizleri

Faz III: Kronik faz-(12 hafta ve sonrası)
• 12-14. haftalarda tam NEH kazanılmayan 

olgularda 4. Ayda germe egzersizlerine 
başlanabilir 

Hedefler
• Tam ve ağrısız NEH 
• Tüm yönlerde esneklik ve kapsül germe 
• Propriosepsiyon eğitimi
• Plyometrik egzersizler
• 4. ayda yüzme
• Spinal stabilizasyon eğitimi 
• Spora özgü eğitim
• Spora dönüş 7-9 ay

SLAP 1 ve SLAP 3 tamiri sonrası reha-
bilitasyon

• Askı immobilizasyon (1-2 hafta)
• EF ve soğuk uygulama (20 dk)
• Kodman egzersizleri, internal rotasyon, 

eksternal rotasyon ve abdüksiyon izo-
metrikleri

• Sınırlandırılmış pasif fleksiyon, elevasyon 
ve eksternal rotasyon egzersizleri

• Aktif yardımlı ve aktif egzersizler (2. hf)
• Aktif fleksiyon, elevasyon ve abdüksiyon 

160o, eksternal rotasyon 45-60o (2. hf)
• Biseps izotonik egzersizleri. (2. hf)
• Plyometrik egzersizler (4-5.hf)
• Spora özel eğitim (4-.hf)
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SLAP 2 tamiri sonrası rehabilitasyon 
protokolü
Faz I-II: (0-4 hafta)

• İmmobilizasyon->omuz askısı (4 hafta)
• Soğuk uygulama
• Elektroterapi (US, EF, elektrik stimülas-

yonu)
• Bisepse pasif egzersiz
• Pendulum egzersizleri
• Askı içinde 3 yönlü submaksimal abdük-

siyon, ekstansiyon, İR ve ER izometrikleri 
(2. hafta)

• Sınırlandırılmış pasif omuz fleksiyonu, 
elevasyonu ve ER

• Skapulotorasik izometrik egzersizler (4. 
hafta)

• Aktif el, el bileği egzersizleri
• Aerobik egzersizler

Faz III: (4-6 hafta)
• Faz I ve Faz II ye devam
• Pasif egzersizlerden aktif yardımlı egzer-

sizlere geçiş
• Eklem hareketlerinin sınırları arttırılır
• Bisepse aktif yardımlı egzersizler
• 6. haftaya kadar L bar ile iç rotasyon Ø

Faz IV: (6-12 hafta)
• Tam pasif eklem hareket açıklığı (8-10. 

hafta)
• Tam aktif eklem hareket açıklığı (12. hafta)
• Posterior kapsül germe egzersizleri (10. 

hafta)
• Mobilizasyon
• Rotator manşet ve skapula stabilizatörle-

rine düşük dirençli izotonik kuvvetlen-
dirme

• Bir önceki fazda submaksimal yapılan eg-
zersizlerden maksimale geçiş

• 90°/90° pozisyonunda submaksimal di-
rençli egzersizler

• Postural kontrol egzersizleri

• Submaksimal Push-up egzersizleri (10. 
hafta)

• Thower’s ten egzersizleri (10-12. hafta)

Faz V (12 hafta ve sonrası)
• Biseps kuvvetlendirme (12. hafta)
• Proprioseptif egzersizler
• Pliometrik egzersizler
• Spinal stabilizasyon
• Spora özgü eğitim
• Spora dönüş 6 aydan sonra

Biseps tenotomisi veya tenodezi sonrası re-
habilitasyon protokolü

• Biseps tenotomisi sonrası iyileşme döne-
minde minimal koruma yeterli olduğu 
için hızlı rehabiltasyon uygulanır. Cerrahi 
sonrası eklem hareketlerinin kısıtlanma-
sına veya immobilizasyona gerek yoktur. 
Hasta en hızlı şekilde aktivitelerine döne-
bilir. Ağır aktiviteler birkaç ay içinde ger-
çekleştirilebilir.

• Tenodez uygulandığında;
• 3 haftalık askı immobilizasyonla birlikte 

pasif fleksiyon ve supinasyon
• Aktif dirsek fleksiyonu (1. ay)
• Altı hafta dirençli supinasyon ve dirsek 

fleksiyonu yapılmaz.
• Rotator manşet, deltoid ve biseps kuvvet-

lendirme egzersizleri (2. ay)
• Biseps dahil ileri kuvvetlendirme (3. ay)
• Spora dönüş 4-5 aydan sonra
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Giriş
Ağrı aktüel veya potansiyel doku hasarı ile 
birlikte olan duyusal, duygusal ve davranış-
sal faktörleri kapsayan kişisel ve subjektif bir 
deneyimdir.(1) Cerrahi insizyona farklı dav-
ranışsal cevap kişilik, cinsiyet, yaş, kültürel 
geri plan, ağrı sendromlarının önceden var 
olması, genetik yapı cerrahi yaklaşımın tipi 
ve çeşidi gibi genel. Korku, anksiyete, dep-
resyon ve öfke gibi özel birçok değişkenden 
etkilenebilir.(2) Hasta ve onun tedavisinden 
sorumlu kişiler cerrahi ilişkili ağrının şiddeti, 
karakteri ve tedaviye cevabını nasıl değerlen-
dirileceğini bilmelidir.

Kontrol altına alınamayan postoperatif ağrı 
morbidite ve mortaliteyi artıran klinik ve psi-
kolojik değişikliklerle sonuçlanabilir.(3) Etkin 
ve uygun ağrı tedavisi hızlı derlenme, hasta-
nın yaşam kalitesini yükseltme, erken tabur-
cu etme ve morbiditede azalma hususunda 
optimal sonuçlar elde etmek için farklı tedavi 
şekillerinin kullanıldığı proaktif yaklaşımı 
gerektirir. Bazı ülkeler yeni yüzyılın başlarını 
“Ağrı Kontrol ve Araştırma Dekadı” olarak 
belirlemiştir.(4) Birçok gelişmiş ülkede ağrı 
yönetimi ile ilgili ulusal kılavuzlar geliştiril-
miştir. Postoperatif ağrı tedavi protokolleri 
hastanın gereksinimlerini, cerrahi endikas-
yonları ve hastane kaynakları dikkate alına-
rak hazırlanmalıdır. Ağrı yolaklarındaki bil-
ginin artması, kronik ağrıya yol açan santral 
ve periferik sinir sistemi plastisitesi, ağrının 
beşinci hayati işaret olarak tanımlanması, 
standart ağrı değerlendirme ve tedavilerinin 
geliştirilmesi gibi önemli ilerlemelere rağ-

Dr. Yusuf Ünal, Dr. Volkan Şıvgın

18Omuz Cerrahisi Sonrası
Ağrı Kontrolü

men hala cevaplanması gereken sorularda 
vardır.(5)

Postoperatif ağrı tedavisi için opioid ve no-
nopioid sistemik analjezikler, santral ve peri-
ferik blokları içeren bölgesel analjezik teknik-
ler gibi farklı seçenekler vardır. Multimodal 
analjezi farklı mekanizmalarla etki gösteren, 
santral sinir sisteminin farklı yerlerini etkile-
yen farklı analjeziklerin birlikte kullanımıyla 
sağlanır. İlaçların sinerjistik ve aditif etkisin-
den yararlanılırken ilaçların istenmeyen etki-
lerinin azalması amaçlanır.(6) Aynı zamanda 
analjezik farmakoterapi ile birlikte bölgesel 
analjezinin kullanılmasıdır.(7)

Son yıllarda hem tanı koyma aracı olarak, 
hem de akromioplasti, glenohumeral ekle-
min stabilizasyonu, akromioklaviküler ekle-
min artroplastisi, rotator kaf tamiri ve kond-
roplastiler gibi cerrahi işlemler için omuz 
artroskopisinin popülaritesi artmaktadır. 
Artroskopik olarak omuz cerrahisi planlanan 
hastalar spor yaralanması nedeniyle stabili-
zasyon işlemi gereken sağlıklı bir sporcudan 
eklem dekompresyonu veya artroplasti gere-
ken düşkün yaşlı hastalara kadar farklı şekil-
de olabilir.(8) Omuz cerrahisinin artroskopik 
olarak yapılmasının genellikle postoperatif 
ağrıyı azalttığı öne sürülse de; bu yararlı etki 
sadece ilk birkaç günden sonra görülür.(9) 
Dolayısıyla postoperatif ilk iki gün analjezik 
gereksinimi açık ve artroskopik cerrahide ay-
nıdır. Artroskopik cerrahi sonrası multimo-
dal analjeziye rağmen hastaların üçte birinin 
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ciddi ağrıdan şikayetçi olduğu bildirilmekte-
dir.(10) Daha önce hastanede yatırılarak tedavi 
edilen artroskopik ve küçük kesiyle yapılan 
açık cerrahi gibi ortopedik işlemler, cerrahi 
teknoloji, anestetik ilaç ve tekniklerdeki ge-
lişmeler sonucu günümüzde günübirlik iş-
lem haline gelmiştir.(11)

Günübirlik tedavi uygulanan hastaların bir-
çoğu kendilerine doktorları tarafından ilaç 
yazılmasına rağmen ağrıdan şikayetçidir. 
15.000 hastadan daha fazla hastayı içeren 
bir çalışmada; günübirlik cerrahi uygulanan 
hastaların %12’sinin ağrı nedeniyle hastane-
ye yeniden yatırıldığı ve bunların %60’ının 
ortopedi hastası olduğu belirtilmiştir.(12) Opi-
oid ve nonopioid analjeziklerle uygulanan 
yetersiz ve/veya aşırı ağrı tedavisinin olum-
suz sonuçları hastaların günü birlik cerrahi 
sonrası iyileşmelerini olumsuz olarak etki-
leyebilmektedir.(13) Klasik anlamda postope-
ratif ağrı tedavisinde kullanılan opioid bazlı 
hasta kontrollü analjezi uygulamalarının yan 
etkileri nedeniyle günü birlik cerrahi için uy-
gun olmadığı bildirilmektedir.(14)

Büyük omuz cerrahisinden sonra iyi bir 
fonksiyonel düzelme sağlamak için mü-
kemmel bir postoperatif analjezi önemlidir. 
Ağrı şiddeti hep aynı düzeyde değildir. Ağrı 
geceleri artan sirkadian bir ritme sahiptir. 
Genellikle postoperatif ilk 24 saatte daha 
şiddetlidir. Başarıyı artırmak için erken reha-
bilitasyon gerekmektedir. Omuz ağrısının en 
büyük özelliği rehabilitasyon sırasında orta-
ya çıkan dinamik komponentinin bulunma-
sıdır. Mobilizayon ve fizyoterapi genellikle 
postoperatif birinci günde başlamaktadır ve 
ağrıyı artırabilmektedir. Omuz cerrahisi son-
rası hastaların %70 kadarı hareketle ciddi ağ-
rıdan şikâyetçidir ve bu histerektomi (%60), 
gasterektomi veya torakotomi (%60) deki 
ağrıdan daha fazladır. Omuz cerrahisi zen-
gin inervasyona sahip eklem ve periartiküler 
dokuyu etkilemesi nedeniyle derin somatik 
ağrı ve refleks kas spazmı ile birliktedir. Pe-
riartiküler yapılar sadece C lifleri ile innerve 
olmaz aynı zamanda A-alfa ve A-delta lifleri 
de vardır.(15) Omuz cerrahisi sonrası kullanı-
lan opioid miktarı torakotomi ve gastrektomi 
sonrasında kullanılana eşittir ve genellikle 

bulantı-kusma, kaşıntı, uyku bozuklukları ve 
konstipasyon gibi opioid ilişkili yan etkilerle 
birliktedir.(16-17) Parasetamol, nonsteroid anti 
inflamatuvar ilaçlar ve tramadolden oluşan 
multimodal analjezik yaklaşımlar opioid ge-
reksinimini azaltabilir ancak özellikle rotator 
kaf cerrahisini takiben opioid tüketimi hala 
önemli miktardadır.(18) A delta lifleri aracılıklı 
ağrı opioidlerle iyi kontrol edilemez.(15) Hem 
yetersiz ağrı tedavisi, hem de akut postope-
ratif opioid kullanımı nosisepsiyonla uya-
rılmış santral sensitizasyon ve opioidle uya-
rılmış sekonder hiperaljezi gibi istenmeyen 
durumlara neden olmaktadır.(19) Bu mekaniz-
malar kalıcı operasyon ağrısının patogenezi-
ni oluşturabilir ve omuz cerrahisi sonrası da 
oluşabilir.(20)

Ağrı sadece duyusal deneyim değil aynı 
zamanda kognitif ve afektif komponentleri 
de olan bir fenomendir ve önceki ağrı de-
neyimleri kişisel ağrı algılamasının belirlen-
mesinde önemli rol oynayabilir. Ağrı tedavi 
planı hekim, hemşire, anestezi ekibi, hasta 
ve hasta yakınlarının birlikteliği ile yapılma-
lıdır. Omuz cerrahisi sonrası iyi bir analjezi 
sağlayabilmek için tüm perioperatif dönemi 
kapsayan çaba gerekmektedir.

Preoperatif dönem:
Cerrahi öncesi, esnası ve sonrasında bekleni-
lenler hakkında hastanın eğitimi anksiyete-
yi ve böylece postoperatif ağrıyı azaltabilir. 
Hasta ve hekim arasındaki iletişim başarılı 
sonuçta anahtar role sahiptir ve hasta hekim 
iletişimi iyi bir preoperatif değerlendirmeyle 
başlamaktadır. Preoperatif istirahat önem-
lidir. Cerrahi öncesi gece iyi bir uyku ank-
siyeteyi azaltır. Anksiyete daha fazla ağrıya 
neden olur ve postoperatif ağrı algılamasını 
artıran zararlı etkilere sahiptir. Cerrahi öncesi 
ve sonrası ilaç verilerek hastaların uyutulma-
sının etkili olduğu gösterilmiştir.(21) Bu ilaçlar 
analjezik protokole adjuvan olarak eklenme-
lidir.

Ağrı kontrolünde bir yaklaşım preempitif 
analjezidir. Preempitif analjezi ağrı başlama-
dan önce ağrıyı önlemeyi ve böylece santral 
sensitizasyonu azaltmayı amaçlar. Preempitif 
analjezi nedeniyle cerrahlarca yaygın kulla-
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nılan teknik yara yerine veya intraartiküler 
lokal anestezik infiltrasyonu ve periferik 
sinir bloklarıdır. Port girişleri ve insizyon 
bölgelerine infiltrasyon yaygın olarak kulla-
nılmaktadır. Lidokain ve bupivakain sıklıkla 
kullanılan lokal anesteziklerdir. Lokal anes-
teziklere uygun konsantrasyonda adrenalin 
(5 µg/ml) ilavesi blok süresini uzatır, daha 
iyi analjezi sağlar ve kanamayı azaltır. Lokal 
anestezikler periferik nosiseptörlerin sensiti-
zasyonunu önler ve hipereksitabiliteyi azal-
tır. Lokal anesteziklerin operasyon öncesi ve-
rilmesinin operasyon sonrası verilmesinden 
daha etkin olduğu gösterilmiştir.(22) Diğer bir 
yaklaşım 20-60 ml lokal anesteziğin intraarti-
küler verilmesidir. Bu yöntemin intraartikü-
ler morfinden daha etkin olduğu belirtilmek-
tedir.(23) İntraartiküler enjeksiyon uygulanan 
büyük omuz cerrahilerinde etkisiz olması ve 
kondrotoksik etkileri nedeniyle artık öneril-
memektedir.

Başka bir yaklaşım periferik sinir bloklarıdır. 
Bu bloklar hem preempitif analjezi hem de 
anestezi sağlar.

Supraskapüler sinir bloğu;
Supraskapüler sinir brakial pleksusun üst 
trunkusundan kaynaklanır. Omuz eklemi-
nin arka kısmının %70’inin inervasyonunu 
ve lateral pektoral sinirle birlikte akromiok-
laviküler eklem, subakromiyal bursa ve ko-
rakoklaviküler bağın inervasyonunu sağlar. 
Omuzun arka kısımlarının bir kısmına ve 
ön alt kısımlarına ulaşmaz. Etkinliği 4-24 
saat arasında değişmektedir.(17, 24) Dolayısıyla 
supraskapüler sinir bloğu postoperatif anal-
jezide interskalene göre daha az etkindir. Ak-
siller sinir bloğuyla birlikte yapılırsa hemen 
hemen tüm omuz analjezisini sağlayacaktır. 
Bu tekniğin en önemli avantajı brakial plek-
susun alt dalları ile innerve edilen kolun üst 
kısımlarında motor blok olmamasıdır. Ayrı-
ca frenik sinir blokajı teorik olarak elimine 
edilecektir. Tek taraflı frenik sinir blokajını 
tolere edemeyecek orta-ileri düzeyde akciğer 
hastalığı olan hastalarda ve yüksek doz pe-
rioperatif opioid gereksinimi olan hastalar-
da uygulanabilir. Dezavantajı iki ayrı sinirin 
bloke edilmesi, omuz eklemini inerve eden 
tüm sinirlerin (özellikle lateral pektoral sinir) 

yetersiz blokajı ve kısa etki süresidir. Supras-
kapüler sinir ve/veya aksiller sinire katater 
yerleştirilmesi mümkündür ancak bu pratiği 
destekleyen çok az veri vardır. Bu bloklarla 
ilgili deneyim azdır. Dolayısıyla güvenliği 
tartışmalıdır. Sinir hasarı, intavasküler en-
jeksiyon, lokal anestezik toksisitesi ve düşük 
ihtimal olsa da (<%1) pnömotoraks(25) gibi 
riskleri vardır. Supraskapüler sinire ilave ola-
rak interskalen blok yapılması asla önerilme-
mektedir.

İnterskalen yaklaşımla brakial pleksus 
bloğu;
Brakial pleksusun üst kök veya trunkusla-
rı anterior ve orta skalen kaslar arasındaki 
oluktadır. İnterskalen blok bu oluğa iğne yer-
leştirilmesi esnasında omuz etrafında pares-
tezi tanımlanması, periferik sinir stimülatör 
kullanılması ve son zamanlarda ultrasonog-
rafi kullanımıyla veya bunların kombinasyo-
nu ile yapılabilir. Hastanın istememesi, anti-
koagülan kullanan hastada aktif kanama ve 
lokal anestezik allerjisi mutlak kontrendikas-
yonlardır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, 
karşı taraf frenik sinir veya rekürren sinir ha-
sarı, koldaki önceden var olan nörolojik defi-
sitler rölatif kontrendikasyonlardır. Yarar ve 
zarar oranı hasta ve cerrah ile tartışılmalıdır. 
Uygulama esnasında farklı yaklaşımlar söz 
konusudur.

Winnie tekniği:
Klasik yaklaşım Winnie tarafından tanımlan-
mıştır. Hasta sırt üstü yatırılır ve baş karşı 
tarafa çevrilir. Hastadan başını yükseltmesi 
istenerek sternokloidomastoid kasın klavi-
küler başı hissedilir. Krikoid kıkırdak üstü 
hizasında sternokloidomastoid kasın lateral 
kısmının arkasına pasif elin işaret ve orta 
parmakları yerleştirilir ve anterior skalen kas 
palpe edilir. Daha sonra parmaklar laterale 
doğru kaydırılır ve interskalen oluk bulunur. 
Kısa uçlu, 22 gauge iğne kullanılarak C6 ver-
tebra seviyesinde her planda dik olarak iğne 
interskalen oluğa yerleştirilir. Parestezi hissi 
veya yeterli uyarı alındıktan sonra negatif as-
pirasyonla kan gelmediği belirlenir ve 20-40 
ml uygun konsantrasyonda lokal anestezik 
uygulanır.
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Bu teknikle total spinal anestezi, epidural 
anestezi, spinal kord enjeksiyonu, vertebral 
arter enjeksiyonu, pnömotoraks gibi komp-
likasyonlar görülmüştür. Katater yerleştiril-
mesi için uygun değildir.

Meier tekniği:
Komplikasyon oranını azaltmak ve posto-
peratif analjezi için katater yerleşimini sağ-
lamak için Meier ve arkadaşları tarafından 
Winnie tekniği modifiye edilmiştir. Winnie 
yaklaşımındaki aynı işaret noktaları belirle-
nir. İğne giriş noktası krikoid kıkırdağın 2-3 
cm üzerine taşınır. İğne deriye 300’lik açıyla 
klavikulanın 2. ve 3. parçasının birleşim nok-
tasına doğru yönlendirilir. Nörostimülatör-
le interskalen olukta uyarı alınır ve uygun 
konsantrasyon ve volümde lokal anestezik 
verilir.

Borgeat tekniği:
Winnie tekniğindeki işaret noktaları belir-
lenir ve interskalen oluk bulunur. İğne gi-
riş yeri krikoid kıkırdağın üst hizasının 3-5 
mm altıdır. 5 cm’lik, kısa uçlu 22 gauge iğne 
kullanılır. İğne kaudale, interskalen oluğun 
durumuna göre lateral veya mediale yön-
lendirilir. Yeterli uyarı alındığında uygun 
konsantrasyon ve volümde lokal anestezik 
verilir. Katater yerleşimine ve tek doz uygu-
lamaya uygundur.

Alçak interskalen brakial pleksus tekniği:
Klasik yaklaşım ve onun modifikasyonların-
dan üç önemli noktada ayrılır. İğne yerleşimi 
krikoid kıkırdağın çok altındadır ve diğer 
tekniklerden daha lateraldedir. Böylece bu 
yaklaşımla vertebral arter enjeksiyonu ve 
servikal korda iğne yerleşim riski azalır. Bu 
yerleşimde brakial pleksus çok yüzeyeldir ve 
2 cm’den daha derinde değildir. Anatomik 
olarak interskalen oluğun distalinden yapılır. 
Anatomik ve fonksiyonel olarak klasik yak-
laşımla interskalen blokla supraklaviküler 
blok arasında bir yerdedir. Omuz, dirsek ve 
ön kolda anestezi sağlayabilir.

Posterior yaklaşım:
Pippa tarafından direnç kaybı tekniği kulla-
nılarak yapılmıştır. Altıncı ve yedinci servi-
kal vertebraların spinöz çıkıntıları bulunur. 

İnterspinöz çizgiler orta hatta bir çizgiyle bir-
leştirilir. İntersipinöz orta hat çizgisine 3 cm 
lateralinden paralel çizgi çizilir. Yedinci ver-
tebranın spinöz çıkıntısının üst hizasından 
laterale doğru bir çizgi çizilir. Bu iki çizginin 
lateralde kesişme noktası iğne giriş yeridir. 
9-10 cm, kısa uçlu, 21 gauge iğne ile dik ola-
rak girilir. Yedinci servikal vertebranın trans-
vers çıkıntısına ulaşılır. Hastadan başını karşı 
tarafa çevirmesi istenir. Direnç kaybı enjektö-
rüne 5 ml hava çekilir. İğne hafifçe transvers 
çıkıntı üsten sıyrılarak geçilip ilerletilirken 
ve posterior ve orta skalen kasların geçildiği 
direnç kaybı ile tespit edilir. Hastanın normal 
pozisyon alması istenir. Negatif aspirasyon 
yapıldıktan sonra kan veya BOS gelmediği 
görüldükten sonra lokal anestezik verilir. 
Anterior yaklaşıma göre daha selektif duyu-
sal-motor diferansiyel blok sağlanabilir. Çün-
kü blokaj duyusal ve motor liflerin birleşme 
noktasının proksimalinde oluşmaktadır. 
Posterior yaklaşımda ciddi komplikasyonlar 
bildirilmemiştir. Geçici Horner Sendromu ve 
solunum disfonksiyonu gelişebilir.

Tek doz interskalen blok mükemmel intra-
operatif anestezi, kas gevşemesi ve bir çok 
omuz işlemi için postoperatif analjezi sağlar. 
Anestezi ve cerrahi süresini kısaltır, kana-
mayı azaltır, derlenmeyi hızlandırır, posto-
peratif opioid gereksinimini azaltır, tabur-
culuk süresini kısaltır. Bazı hastalarda blok 
yapılırken sedasyon gereksede genellikle 
hastalar tarafından iyi tolere edilir. Tek doz 
interskalen bloğun en önemli dezavantajı 
sınırlı etki süresidir ve post operatif analjezi 
için yetersiz kalabilir. Bu nedenle deneyimli 
ellerce yapılması ve mümkünse sürekli in-
füzyon ve/veya hasta kontrollü lokal aneste-
zik uygulaması ile kombine edilmesi önerilir. 
Tek doz enjeksiyon Bankart’s tamirinde ve 
akromiyoplastide yeterli olabilirken Rotator 
kaf tamiri ve artroliziste katater konması ge-
rekmektedir.(15)

İnterskalen blok deneyimli kişilerce de yapıl-
sa komplikasyonları vardır. Blok yetersizliği, 
rekürren sinir bloğu, işitme kaybı, Horner 
sendromu, vertebral arter enjeksiyonu, epi-
dural enjeksiyon, subaraknoid enjeksiyon, 
pnömotoraks, frenik sinir bloğu, duyusal 
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nöropati ve refleks sempatik distrofi kompli-
kasyonlarıdır. Blok yetersizliği %3-13 arasın-
da bildirilmektedir.(25,26) Frenik sinir blokajı 
yüksek sıklıkla oluşacağından iki taraflı in-
terskalen blok yapılmamalıdır.

Sürekli interskalen blok omuz cerrahisin-
de posoperatif analjezi için altın standarttır. 
Tek doz uygulamaya göre daha iyi analjezi 
sağlar, hasta memnuniyetini artırır ve opio-
idlerle ilişkili yan etkileri azaltır.(27-29) İnters-
kalen bölgeye katater yerleştirmek güçlükler 
içermektedir.(30) Ultrason eşliğinde kateter 
yerleşiminde out-of plane tekniğinin mi, in 
plane tekniğinin mi etkin olduğu tartışmalı-
dır.(31) Perinöral aralığın lokal anestezik, salin 
veya %5 dekstrozla genişletilmesinin kateter 
yerleşimi için yararlı olduğu(32), dekstrozun 
enjeksiyon sonrası uyarılmış kas cevabını 
idame ettirmesi nedeniyle daha uygun oldu-
ğu belirtilmektedir.(33) Uyarı özeliği olmayan 
kataterler olukta 3 cm’den daha fazla ilerletil-
memelidir. Posterior katater yerleşimini etki-
li bir teknik olduğu bildirilmektedir.(34)

Katater tespitide bölgenin hareketliliği ve 
saçlı bölgeye yakınlığı nedeniyle güçlükler 
içermektedir. Bu detaylar özelikle günü bir-
lik durumlarda sürekli interskalen tekniğin 
etkili yönetimi için önemlidir. 2-3 damla to-
pikal medikal siyanoakrilatın katater giriş 
yerine damlatılması problemli kateter kaçak-
larını kabul edilebilir düzeylere indirebilir. 
Bazı merkezlerde kateterler tünelizasyonla 
tespit edilmektedir ancak etkili tespit için 
bu gerekli değildir. Epidural kateterleri tes-
pit etme aygıtlarının ve bunların şeffaf veya 
normal flasterle tespiti yeterli etkinliktedir ve 
iyi tolere edilmektedir. Ayrıca hem kateter re-
tansiyonunu hem de tedavi sonrası hastada 
tarafından kateterin çıkarılabilmesini kolay-
laştıracaktır.(30)

Sürekli interskalen blokla iyi bir analjezi 
sağlansa bile özellikle düşük volüm infüz-
yon pompalarının kullanıldığı günü birlik 
olgularda tramadol ve/veya opioidlere ge-
reksinim olabilir.(35) Günübirlik durumlarda 
sürekli interskalen blok kullanımı tüm pe-
rinöral kateterler gibi dikkatli hasta seçimi, 
preoperatif hasta eğitimi ve postoperatif ya-
kın takip gerektirmektedir.(36)

İnterskalen infüzyon içi optimum volüm ve 
konsantrasyon büyük ölçüde bilinmemek-
tedir. İlk zamanlar 10 ml/sa’lik infüzyonlar 
kullanılmış ancak zamanla hasta kontrollü 
bolusların kullanımıyla saatlik infüzyon hız-
ları azalmıştır. %0,2’lik ropivakain %0.15’lik 
bupivakaine benzer analjezik etki göstermiş 
ve daha az motor blok oluşmuştur.(37) Çoğu 
çalışmada ropivakain tercih edilen lokal 
anestezik olmuş farklı infüzyon hızları, farklı 
bolus dozları ile kullanılmıştır. Optimal anal-
jezi elde etmek için infüzyon hızı 4 ml/sa’den 
az olmamalıdır, ayrıca bolus dozda bunun 
kadar önemlidir.(38-40) %0.2’lik ropivakain uy-
gundur ancak ülkemizde bulunmamaktadır. 
Ülkemizde uzun etkili lokal anestezik olarak 
bupivakain bulunmaktadır. Motor blok oluş-
turmayacak %0.125 gibi düşük konsantras-
yonlarda kullanılabilir. Lokal anesteziklere 
adjuvan ilaçlarda katılabilir. Bupivakaine 8 
mg deksametazon ilavesinin analjezi süresini 
uzattığı bildirilmektedir.(41) Lokal anestezik-
lere 200 mg tramadol veya 0,3 mg buprenor-
fin katılması lokal anestezik etkiyi artırır ve 
analjezi süresini uzatır. Lokal anesteziklere 
1-2 µg/kg klonidin eklenmesi duysal blok 
süresini ve analjezik etkileri artırır.(42)

Sürekli infüzyonla da, orta derecede dispne, 
ses kısıklığı, Horner sendromu görülebilir.
(30) Pnömotoraks, intravasküler enjeksiyon, 
lokal inflamasyon/enfeksiyon daha ciddi is-
tenmeyen olaylardır.(30,43) Geçici postoperatif 
nörolojik semptomlar görülebilir ve bunlar 
nadiren altı aydan uzun sürer.(43,44)

İntraoperatif dönem:
Cerrahi süresinin uzun olması cerrahinin bü-
yüklüğü postoperatif ağrı şiddeti ve analjezik 
gereksinimini etkiler. Cerrahi süresinin kısal-
tılması ve minimal invazif tekniklerin kulla-
nımı postoperatif ağrıyı azaltır.(45) Atroskopik 
cerrahi sonrası intraartiküler ve/veya subak-
romiyal morfin kullanımının etkisi olmadığı, 
tek doz bupivakainin intraartiküler kullanı-
mının da periferik sinir bloklarına göre etkisiz 
olduğu bildirilmektedir.(23,46)
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Postoperatif dönem:
Multimodal analjezik yaklaşım tek bir anal-
jezik kullanımından daha etkili olabilir, opi-
oid gereksinimini ve istenmeyen yan etkileri 
azaltır.

Oral ve parenteral analjezi:
Parasetamol multimodal yaklaşımın bir 
parçası olarak daima düzenli olarak reçete 
edilmelidir. İntraoperatif olarak başlanabilir. 
Parasetamol platelet agregasyonunda, kar-
diyak, renal etkilerde veya kemik ve bağ iyi-
leşmesinde bozulmaya neden olmaz. Santral 
prostoglandinleri, üretimini inhibe ederek 
ağrı eşiğini yükseltir. İnflamutar cevabı blo-
ke edemeyebilir. Parasetamol selektif olarak 
COX-3’ü inhibe eder. COX-3, COX-1’in izo-
formudur ve parasetamolün santral analjezik 
ve antipiretik etkilerinde rol oynayabilir.(47-49) 
Parasetamol opioidlerle birlikte kullanıldı-
ğında orta ve ciddi şiddetteki ağrılarda etki-
lidir.

Nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar siklooksi-
jenazın her iki formu (COX-1, COX-2) veya 
selektif olarak COX-2’yi etkiler. Nosiseptör 
duyarlılığını azaltmada, inflamatuar ağrı ce-
vabını azaltmada ve santral sensitizasyonu 
önlemede etkindirler. Opioid gereksinimini 
%20-40 azaltabilirler ancak nonspesifik form-
ları koagülasyon defekti, böbrek fonksiyon 
bozukluğu, myokardiyal disfonksiyon ve 
son dönem karaciğer hastalığı olan hastalar-
da kullanımı uygun değildir. Selektif olma-
yan nonsteroid anti inflamatuar ilaçlar ka-
namayı artıracakları için ilk 24 saatte kısmen 
kontrendikedirler. Başka bir komplikasyon 
yoksa ilk 24 saatten sonra kullanılabilirler.(8)

COX-2 inhibitörlerinde platelet fonksiyonları 
olumsuz olarak etkilenmez ve gastrointesti-
nal tolerabiliteleri iyidir. Selekoksib sulfat al-
lerjisi olanlarda kontrendikedir. Uzun süreli 
kullanımda COX-2 inhibitörleri karın ağrısı, 
diyare ve dispepsi oluşturabilir. Sıvı retansi-
yonu ve ödeme neden olur. Myokard infark-
tüsü riskini artırır. Kemik ve bağ iyileşmesini 
olumsuz etkiledikleri için COX-2 inhibitörle-
rinin postoperatif 10. günden sonra kullanı-
mı güvenlidir.(50)

Orta ve şiddetli postoperatif ağrının teda-
visinde opioidler sıklıkla kullanılmaktadır. 
Güçlü bir opioid postoperatif period için ve-
rilmelidir. Bölgesel teknikler kullanılmıyorsa 
morfin kullanılan hasta kontrollü analjezi en 
uygun tekniktir. İlk postoperatif gün için oral 
oksikodon da uygun bir alternatiftir.(8) Tra-
madol kodeininin sentetik analoğudur. Para-
setamol ile kombine edildiğinde ağrı kontro-
lünde etkilidir.(45)

Postoperatif uyku ilaçları:
Ağrı uykusuzluğa neden olabilir. Bu ise akut 
ağrı, anksiyete ve ilave uyku yoksunluğu kı-
sır döngüsüne yol açabilir. En azından pos-
toperatif ilk 24 saatte uyku ilaçlarının kulla-
nımı savunulmaktadır. Uyku bozuklukları 
hiperaljezik değişikliklerle ve analjezik ve se-
datif ilaçların etkilerinde değişmeyle ilişkili 
olabilir. Bu yüzden uyku kalite ve kantitesini 
düzeltmek önemlidir. Bu düzelme hastanın 
genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini 
düzeltecektir.(51)

Fiziksel metodlar:
Omuz cerrahisinden sonraki ilk 48 saatte kri-
yoterapi etkilenmiş bölgede metabolik hızı 
azaltarak ve inflamasyonu önleyerek yararlı 
etki sağlayabilir. 10-150C arasındaki soğuk 
uygulamasının ağrıyı azalttığı ve sürekli so-
ğuk uygulamasının atroskopik ve açık omuz 
cerrahisi sonrası yararlı olduğu bildirilmek-
tedir.(52)

Transkutanöz elektrikli sinir stümülasyonu 
(TENS) postoperatif ağrıyı azaltan noninvazif 
bir metottur. Şiddetli ağrıyı tek başına geçir-
mesede önemli bir adjuvandır. Omuz cerrahi-
si sonrası 3 günlük TENS uygulamasının ağrı 
skorlarını ve analjezik tüketimini azalttığı bil-
dirilmektedir.(53)

Sonuç:
Omuz cerrahisi sonrası ağrıyı azaltma çaba-
sı preoperatif dönemde iyi bir hasta hekim 
ilişkisi sağlanmasıyla başlamalıdır. Cerrahi 
şekli ve süresini dikkate almalıdır. Operas-
yon öncesi iyi bir uyku anksiyete ve posto-
peratif ağrı algılamasını azaltacaktır. Preem-
pitif analjezi uygulaması yararlı olacaktır. 
En etkin analjezi multimodal yaklaşımla 
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sağlanacaktır. Kontrendikasyonu olmayan 
hastalarda cerrahi tipine göre tek doz inters-
kalen blok veya sürekli interskalen blok uy-
gulanmalıdır. İnterskalen blok uygulaması 
için kontraendikasyon varsa supraskapüler 
blok yararlı olabilir. Lokal anesteziklere adju-
van olarak deksametazon, klonidin ve bup-
renorfin katılması analjezi kalite ve süresini 
artırır. Rejyonel tekniklerin invazif teknikler 
olduğu, deneyimli kişilerce yapılması gerek-
tiği ve intraartiküler uygulamaların öneril-
mediği unutulmamalıdır. Rejyonel teknikler 

kullanılamıyorsa güçlü opioidlerle (morfin) 
hasta kontrollü analjezi uygulanmalıdır. Pa-
rasetamol multimodal yaklaşımın erken dö-
nemde vazgeçilemez parçasıdır ve intraope-
ratif olarak kullanımına başlanabilir. Erken 
postoperatif dönemde gerekirse uyku ilaçları 
kullanılmalıdır. Soğutma ve TENS uygula-
ması yararlı olacaktır. Kontrendikasyon yok-
sa spesifik olmayan NSAİ ilaçlar ilk 24 saat-
ten sonra, COX-2 inhibitörleri ilk 10 günden 
sonra güvenle kullanılabilir.
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Giriş
Omuz artroskopisi yapabilmek için gerekli 
ekipmanlar;

• Artroskopi için özel masa
• Traksiyon aparatı
• Örtü seti
• Video görünteleme/kayıt sistemi
• Artropump 
• Shaver
• Radyofrekans
• El aletleri
• Sarf malzemeler

olarak sıralanabilir. Bu ekipmanlar içerisin-
de ise mutlak olması gerekenlerin başında 
el aletleri gelmektedir.(1,2) Bu bölümde omuz 

artroskopisi sırasında kullandığımız ve bir 
kısmı tek kullanımlık olan el aletleri özetle-
necektir. Omuz artroskopisi hızlı gelişen bir 
endüstri olduğundan sürekli yeni el aletleri 
üretilmektedir. Hemen tümü ticari ürünler 
olan aletlerin tümünden bahsetmemiz müm-
kün değildir. Burada sıklıkla kullandığımız 
ve hemen hemen tüm üretici firmaların elin-
de olan aletlerden bahsedilecektir.

Temel el aletleri:
Genel artroskopi el aletleri yanında omuz 
artroskopisine özel genellikle sütür geçirmek 
için kullanılan el aletleri vardır (Şekil 19.1). 
Sütür ankor uygulama ve sütürleri dokudan 
geçirip tamir uygulama omuz artroskopisi-
nin neredeyse temelidir.

Şekil 19.1: A) Omuz artroskopisinde kullanılan el aletleri. B) Shaver, radiofrekans, kanül gibi dispozibl aletler.

Sunum 19.1
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• Skop kanülü ve trokarı (Şekil 19.2); Posterior 
portalden ilk giriş için kullanılır. Kanül 
genellikle 6 mm civarında 4.5 mm’lik 
skopi için uygun üretilmiştir. Trokar ise 
4.5 mm civarındadır ve doku penetrasyo-
nu için kanulun birkaç milimetre dışına 
kadar uzanır. Kanülün sivri ve künt uçlu 
olanları vardır. Cerrahın tercihine göre 
künt veya sivri uçlu trokarlar kullanıla-
bilir. Eklem kıkırdağına zarar verebilme-
sinden dolayı genellikle sivri uçlar yerine 
künt uçlular tercih edilmelidir.

• Skop: Dört milimetrelik 300lik skop yeter-
lidir. 700lik skop ise bazı durumlarda, ör-
neğin anterior veya posterior portalden 
subskapularis tendon yapışma yerini 
görmek için kullanılabilir. Ayrıca posteri-
or labrum tamiri, artroskopik remolissa-
ge ve artroskopik Latarjet ameliyatında 
da 700lik skop elinizde varsa işlerinizi 
kolaylaştırabilir Biraz pahalı olsa da son 
zamanlarda 30-900 veya 0-1200 açılarda 
cerrahi sırasında ayarlanabilen skopları 
piyasada bulabilirsiniz.

• Spinal iğne: Artroskopi sırasında portalle-
rin belirlenmesinde kullanılır. Genellikle 
pembe renkli 18G spinal iğneler bu amaç 
için tercih edilmektedir.

• Dispozibl kanüller (Şekil 19.3); Genişliği 
5 mm ile 8 mm arasında olan kanüller 
(5.75, 6, 7 ve 8 mm) vardır. Kanüller ihti-
yaca göre düz, burgulu ve fleksibl olarak 
seçilebilir. Son zamanlarda şeffaf olanlar 
daha sık üretilmekle birlikte bunların 

Şekil 19.2: Trokar ve kanül posterior portalden girerken kullandığımız ilk el aletidir.

sertliği daha fazla ve esnekliği daha az-
dır.(2) Bazı cerrahlar kanül kullanmazken, 
omuz artroskopisi eğitiminin ilk başların-
da iplerin karışmaması için, ekleme giriş 
ve çıkışlar sırasında yumuşak dokulara 
ek zarar vermemek, sıvı basıncını kont-
rol edebilmek için kanülleri kullanmakta 
yarar vardır. Kanül kullanımı, dezavantaj 
olarak, eklem içerisindeki manipülasyon-
larımızı bir miktar kısıtladığını ve mali-
yeti arttırdığını da bilmemiz gerekir.

• Probe (Şekil 19.4); Standard artroskopi pro-
bu kısa kalabileceğinden, uzunluğu ayar-
lanabilir, teleskopik prob kullanımı daha 
uygun olabilir.

• Yiyici ve kesici aletler (Şekil 19.5): Standart 
artroskopik makas ve koparıcı (punch) el 
aletleri yeterlidir.

• Sütür geçiriciler (Şekil 19.6): Çeşitli sütür 
geçiriciler ve sütür geçirme teknikleri 
vardır. Teknolojik gelişme ile birlikte cer-
rahın işini kolaylaştıracak çeşitli el aletle-
ri geliştirilmiş olup, sürekli yenilenmek-
tedirler. Temel geçirme tekniklerinden 
“delerek sütür alma” ve “sütür taşıyıcı” 
kullanılarak uygulanan teknikler temel-
dir. Özellikle yeni başlayanlar için bu 
tekniğin bilinmesi ve uygulanabilir olma-
sı gerekmektedir. Kolay tekniklere hızlı 
adapte olduğumuzdan temel tekniklerle 
ilk eğitime başlanmadığında, ileride te-
mel teknikleri öğrenmemiz daha güç ola-
bilir.(3,4) Burada temel sütür geçiricilerin 
üçünden bahsedilecektir;
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Şekil 19.3: Dispozibl kanüller.

Şekil 19.4: Teloskopik probe. Uzunluğu ayarlanabildi-
ğinden glenohumeral eklemde istediğimiz bölgelere 
ulaşmamızı kolaylaştırır.

Şekil 19.5: Yiyici aletler.

o Sütür Lasso tipi geçiriciler (Şekil 19.6)
o Arthropierce veya Sixter/Clever Hook’lar 

(Şekil 19.7)
o Caspari sütür geçirici (Şekil 19.7)

• Düğüm ittirici (Şekil 19.8): Altıncı parmak 
olarak da bilinir. Düğümün eklem içe-
risine gönderilmesinde ve eklem içi ip 
manipülasyonlarında en önemli yardım-
cımızdır. 

• Ankor yerleştirme yardımcıları: Bu amaçla 
dril veya deliciler kullanılmaktadır.

• Yakalayıcı; veya çengel (hook) içerideki ip-
leri manüpüle etmemize yardımcı el alet-
leridir.

• Shaver, radiofrekans (Şekil 19.9); Bu uçlar do-
kuların abrazyon, kesilmesi ve kanama 
kontrolünde bize yardımcı olurlar.
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Şekil 19.6: Sütür lasso tipi ge-
çiriciler. Çeşitli eğimlerde olan 
uç kısmı sayesinde farklı böl-
gelerde sütür geçirici olarak 
kullanılma olanağı sunmak-
tadır. Temel mantık, dokudan 
kanüle olan spektrumun ge-
çirilmesi ardından bir ip taşı-
yıcısını kanülden geçirip karşı 
portalden yakalanması ve bu 
taşıyıcı yardımı ile kullanaca-
ğımız ipin dokudan geçmesini 
sağlamaya dayanır.

Şekil 19.7: 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 C) Casparinin kanüllü iğnesi dokudan geçirilir. 
Ardından bir ip taşıyıcı ile istediğimiz ip dokudan geçirilir.

Şekil 19.8: Altıncı parmak düğümün eklem içerisine gönderilmesine yardımcı olur. Ayrıca içeride iple ilgili 
bazı manipülasyonları yapmamızı sağlar.
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Şekil 19.9: Shaver ve radiofrekans doku abrazyonu ve kesilmesinde kullanılmaktadırlar. Shaver 
ucuna yerleştirilen burr yardımı ile akromioplasti uygulanmaktadır.
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Giriş
Son yıllarda tendon ve bağların tamirinde 
kullanılan teknikler ve implantlar; artrosko-
pik cerrahi tekniklerdeki gelişmeye paralel 
olarak hızlı bir gelişim göstermektedir. Sütür 
ankor (dikiş kancaları) adı verilen implant 
materyalleri; tendon ve bağ tamiri ile labral 
tamirler için en sık tercih edilen ürünlerdir. 
Tarihi süreç içerisinde omuz instabilite ve ro-
tator kaf cerrahisinde açık tamir sürecinden 
artroskopik tamire geçiş nedeniyle implant-
lar da hızlı bir değişiklik sürecine girmiştir. 
“Staple”, “tack” ya da rivet adı verilen imp-
lantlar açık cerrahide kullanılsa da artrosko-
pik tamirde sütür ankorlar kullanılmaktadır. 
Ankor tarifi ilk olarak 1985 yılında Goble 
tarafından yapılmıştır. Bugün ortopedik cer-
rahide 70 civarında firmanın ürettiği 100’ün 
üzerinde ankor tipi kullanılmaktadır.

Tendonun kemiğe tespiti için mutlak bir 
implant gereksinimi nedeniyle oldukça faz-
la ankor çeşidi kullanıma girmiş olup bu 
implantların tercihinde yapılan kadavra ça-
lışmaları ve cerrahi sonrasında; tendonun 
kemiğe iyileşme sürecinde ankorun koru-
duğu stabilite birinci tercih olmuştur. Doku 
reaksiyonu, uygulama kolaylığı ya da biyo-
mekanik çalışmalar bu implantların seçimin-
de diğer unsurlardır. Kullanılacak implant 
tercihinde; cerrahi sonrası biyolojik iyileşme 
ve biyomekanik prensiplerin iyi anlaşılarak 
oluşabilecek komplikasyon oranını en aza 
indirmek gerekmektedir. Kemikle stabilitesi 
sağlanacak doku arasında maksimum temas 
yüzeyi sağlayabilecek implantlar bu konuda 
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daha yeterli görülmektedir. İyileşme sürecin-
de kanlanma, kemik kalitesi, hastanın genel 
durumu (beslenme, ailesel ya da hormonal 
faktörler) ve seçilen implant tipi ve cerrahi 
stabilite rol oynayacaktır.

Yumuşak dokunun kemiğe stabilazasyonu 
ile olan iyileşme süreci inflamasyon, tamir 
(repair) ve yeniden şekillenme (remodeling) 
denen 3 safhadan oluşmaktadır. Tendonun 
kemiğe tamir sonrası ortalama iyileşme sü-
resi 12 hafta kabul edilmektedir. Biseps ten-
donuna hareketler sırasında binen yükün Ro-
dosky ve ark. tarafından yapılan çalışmada 
yaklaşık 160 N; rotator kafa binen yükün ise 
yaklaşık 300 N olduğu görülmüştür. Gerber 
ve ark.nın yaptığı tamir sonrası çalışmada 
iyileşme sürecinin ile 3 ayda %52; ilk 6 ayda 
ise %81 olduğu gösterilmiştir.(4) Bu durum 
kullanılacak implant seçiminin önemini daha 
da arttırmaktadır.

Ankor sınıflaması çeşitli şekillere göre yapı-
labilir. Vida tipi ve vida tipi olmayanlar ya da 
emilebilir olan ya da emilemeyenler olarak 
sınıflandırılabilir.

İlk olarak kullanıma giren emilemeyen me-
tal ankorlardan sonra takip sürecinde ankor 
instabilitesi, implant yetmezliği, sıkışma, kı-
kırdak hasarı, revizyon cerrahisinde karşıla-
şılan zorluklar ya da takip sürecinde oluşan 
görüntüleme problemleri (manyetik rezo-
nans görüntülemedeki interferans sorunu 
gibi) nedeniyle implantlarda değişikliğe ve 
gelişime ihtiyaç duyulmuştur. Pek çok en-
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düstriyel tasarım çeşitli firmalar tarafından 
son 20 yılda artroskopik omuz cerrahisi ya-
pan hekimlere sunulmuştur (FiberWire, Art-
hrex, Naples, Fla; Orthocord, DePuy-Mitek, 
Norwood, Mass; and ForceFiber, Smith and 
Nephew, Stryker Endoscopy, San Jose, Calif).

Metal ankorlar ile yaşanan sorunlar nedeniy-
le, implant gelişimi biyobozunur doku fik-
sasyonu yönünde daha hızlı ilerlemiş olup, 
günümüzde metal ankorlara nazaran daha 
sık tercih edilmektedir. Biyobozunur ankor-
ların en önemli avantajları, revizyon cerra-
hisini kolaylaştırması, migrasyon sorunu 
yaşanmaması ve manyetik rezonans görün-
tülemenin etkilenmemesidir. Metal ankorla-
ra göre biymekanik direnci de son dönemde 
yakın seviyeye ulaşmıştır.

Sütür ankor biyolojisi ve dizaynı
Omuz cerrahisi sonrası kullanılacak implan-
tın temel doku iyileşme süresi olan 12 haftalık 
dönemde direncini kaybetmeyecek olması en 
temel gerekliliktir. Emilen ya da emilemeyen 
olması, yumuşak doku ve kemiğe uyumu, 
kısa ya da uzun dönem komplikasyonlarının 
azlığı ankor tercihindeki temel unusurlardır.

Metal ankorların üretiminden sonra ilk biyo-
bozunur implant denemeleri poliglikolik asit 
polimerlerinden (PGA) oluşan materyallerle 
gerçekleşmiştir. PGA polimerlerindeki imp-
lantasyon sonrası hızlı hidroliz nedeniyle ke-
mikte osteoliz oluşturması ve yara yeri prob-
lemleri (ciltte sinüs oluşumu ve akıntı) bu tip 
implantların olumsuz yönleridir. Tak ankor 
(Sure Tak; Smith & Nephew Endoscopy, An-
dover, MA) ilk emilebilen ankor olarak tarihe 
geçmiştir. İmplantasyon sonrası 3-4 haftada 
kaybolabilen PGA ve trimetilen karbonat 
kopolimerlerinden oluşan yapısı nedeni ile 
sinovite ve eklem içinde serbest cisme ne-
den olmuştur. Sonrasında poli-L-laktik asit 
(PLLA) içeren yavaş emilebilir implantlar 
yapılmış, ancak kaybolma süresi 5 yıla kadar 
uzadığı için kullanışlı bulunmamıştır. Sonra-
sında üretilen TissueTak isimli implant (Art-
hrex; Naples, FL) PLDLA isimli başka bir po-
lilaktik asit kombinasyonu olup, emilebilen 
ankorların gelişim sürecini hızlandırmıştır.

Ankor; kemiğe gömülen çapa bölümü, eyelet 
adı verilen kopça bölümü ve ipin bulunduğu 
kısım olmak üzere 3 bölümden oluşur

İmplant uygulaması sonrası yetmezlik ne-
denleri arasında ankorun yapısal özellikleri 
dışında cerrahi uygulama sırasındaki hatalar 
ve erken agresif rehabilitasyon gelmektedir. 
Burkhart tarafından tarif edilen yerleştirme 
açısına özen gösterilmesi ve implantasyon 
sahasının özenli hazırlanması gerekmekte-
dir. Özellikle emilebilen ankor kullanımı sı-
rasında ankorun tamamının kortikal yapının 
altında kaldığına emin olmak gerekir.

Omuz artroskopisi sırasında sütür ankorla-
rın rotator kaf tamiri dışında diğer kullanım 
alanı omuz instabiliteleridir. Omuz insta-
bilitelerinde ilk olarak Wolf ve Snyder tara-
fından uygulanmış olup, günümüzde hem 
metalik hem de metalik olmayan implantlar-
la iyi sonuçlar alınmaktadır. Gustavo ve ark. 
ile Papalia ve ark.’nın geniş hasta katılımı 
ile yaptıkları çalışmalarda emilebilen ya da 
emilemeyen ankorların kullanımında anlam-
lı farklılık izlenmediği görülmüştür. Metalik 
dikiş kancasının eklem içine düşmesi, emile-
bilir materyale bağlı olarak da sinovit gelişim 
sıklığı komplikasyonlar açısından ikisi ara-
sındaki temel farktır.

SLAP lezyonlarının tamirinde de Snyder ve 
ark. ile Warner ve ark. nın yaptığı çalışmalar 
kıyaslanmış olup emilebilir ve emilemeyen 
dikiş materyallerinin kullanımı arasında an-
lamlı fark saptanmamıştır.

İdeal ankor konusunda Burkhart’ın yaptığı 
çalışmalarda, alttaki sonuçlara ulaşılmıştır.

ü	Dayanıklılığı yüksek materyalden yapıl-
ması

ü	Radyografik olarak görüntülenebilmesi

ü	Çekme kuvvetinin, yüklü olan dikişten 
daha fazla olması

ü	Birden fazla dikiş geçmesine olanak ver-
mesi

ü	Matkapla yer açmaya gerek kalmaması

ü	Core çapı düşük ve yiv çapı büyük olması
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Sonuç olarak implantların kullanıldığı artros-
kopik omuz cerrrahisinde başarıyı etkileyen 
faktörler; ankorun çekme kuvveti-boyutu ve 
içeriği, seçilen dikiş tekniği, yerleştirilen an-
kor sayısı, cerrahın tecrübesi, rehabilitasyon 
süresi ve hastaya ait faktörler şeklinde sayı-
labilir.
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Giriş
Omuz artroskopisi temel olarak yarı otu-
rur pozisyondaki Beach-chair (Şezlong) 
veya lateral �ek��it pozisyon�a ger�ekle���ek��it pozisyon�a ger�ekle�-
tirilmekte�ir. Her iki pozisyonun �a gör�n-
t�leme, ekleme varı� ve portal yerle�imi, 
kurulum kolaylığı ve muhtemel komplikas-
yonlar a�ısın�an olumlu ve olumsuz yönleri 
mevcuttur. Her ne ka�ar �azı yazarlar ”su�su-
bakromiyal i�lemler i�in �ezlong, insta�ilite 
i�lemleri i�in lateral �ek��it” pozisyonlarını 
önermektelerse �e �u konu�a net �ir fikir 
�irliği �ulunmamakta�ır. Zaman i�erisin�e 
yaygın olarak kullanıl�ık�a her iki yöntemin 
�e olumlu ve olumsuz yanları ortaya �ık-
mı�tır. Her iki yöntemin olumlu ve olumsuz 
yönleri Tablo 21.1’�e özetlemi�tir. Pozisyon 
se�erken ken�i �eneyimimize göre ve alı�ık 
ol�uğumuz pozisyonu tercih etmemiz �aha 
uygun olur.

Şezlong pozisyonu:
Bir�ok cerrah tarafın�an tercih e�ilen po-
zisyon�ur. Bunun ne�eni kolaylıkla a�ık 
cerrahiye ge�meye izin vermesi�ir. İlk kez 
1988’de Skyhar ve ark. tarafın�an �il�irilen 
�u yöntem, hastanın yarı oturur pozisyona 
alına�il�iği hareketli eklemleri olan ameli-
yat masası gerektirmekte�ir.(1) Şezlong po-
zisyonun�a hastanın ameliyat masasın�aki 
pozisyonlan�ırılması ve tespiti ��y�k önem 
ta�ımakta�ır. Hasta, sırtı yere göre yakla�ık 
70-800 olacak �ekil�e oturur pozisyona alın-
�ıktan sonra ameliyat masasına göv�esin�en 
ve uyluktan sabitlenir (Şekil 21.1). Oturur po-
zisyon�a fi�ula �a�ı ve �evresinin �ası altın-
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�a olmamasına �ikkat e�ilmeli�ir. Pozisyon 
verilirken �a�ın sa�it tutulması ��y�k önem 
ta�ımakta�ır. Uygun pozisyon el�e e�il�ik-
ten sonra hastanın �a�ı sa�itlenmeli�ir. Ba-
�ın prose��r esnasınca nötral pozisyon�a 
tutulması vask�ler yapıların korunması ve 
sere�ral iskeminin önlenmesi a�ısın�an ��-
yük önem ta�ımakta�ır. Ba�, �a� �esteği ve 
uygun �oyun �esteği yapıl�ıktan sonra �ir-
ka� yöntemle masaya sa�itlene�ilmekte�ir. 
Çene ve alın�an tamas e�erek tutan velcrolu 
�a� sa�itleyiciler kullanıla�il�iği gi�i komp-
res ve flaster kullanarak �a ameliyat masa-
sına sa�itlene�ilmekte�ir (Şekil 21.2). Tüm 
�u i�lemler esnasın�a hastanın m�mk�n 
ol�uğunca ameliyat masasının kenarına ko-
numlan�ırılması, cerrahi uygulanacak taraf-
ta skapulanın t�m kö�elerinin a�ıkta olması 
sağlanmalı�ır (Şekil 21.3). Sık kullanılan �u 
yöntem ile ilgili ol�uk�a az, ancak ol�uk�a 
ci��i komplikasyonlar �il�irilmi�tir. Bun-
ların arasın�a sere�ral iskemi, 9�10 ve 12nci 
kraniyal sinir felci, servikal pleksus nöropa-
tisi, hava embolisi, akut servikal miyelopati, 
majör aurik�ler sinir felci ve minör oksipital 
sinir felci gi�i komplikasyonlar �il�irilmi�-
tir.(2�5) Sere�ral hipoperf�zyon ve �una �ağlı 
komplikasyonlar, pozisyonlama ile ilgili en 
ci��i komplikasyonları olu�turmakta�ır ve 
�ir�ok �alı�manın konusu olmu�tur. Frie�-
man ve arka�a�larının yaptığı �ir �alı�ma�a 
pozisyonlama ile ilgili sere�rovask�ler olay 
oranı %0,00291 (275 �in olgu�a 8 olgu) �ek-
lin�e �il�irilmi�tir. Her ne ka�ar �ok na�ir 
gözlenmekte ise �e, önlene�ilir �ir kompli-
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Tablo 21.1- Lateral dekübit ve şezlong pozisyonlarının olumlu ve olumsuz yönleri.

Şekil 21.1: Şezlong pozisyonu. 
Gövde yan destekler ve velcrolu 
tutucular ile masaya sabitlenme-
lidir. Bası noktaları desteklenme-
lidir.

Lateral Dekübit Şezlong

Olumlu
yönleri

Traksiyon ile glenohumeral eklem ve su-
bakromiyal alan daha etkin bir şekilde açıl-
maktadır

Omuz her yöne daha etkin hareketlendiri-
lebilmektedir

Traksiyon labrum yırtıklarını belirginleşti-
rebilmektedir

Anestezi altında muayene daha gerçekleş-
tirilebilmektedir

Omuzun posterior ve superior kısmına 
daha kolay ulaşılabilmektedir

Daha anatomik, cerrahın daha alışık olduğu 
bir pozisyondur

Radyofrekans ile oluşan gaz baloncukları 
deltoid’e (laterale) doğru yer değiştirmek-
te, dolayısıyla görüntü bozulmasına yol 
açmamaktadır

Anterior portalde daha kolay çalışılabilir

Açık cerrahiye geçişte tekrar pozisyonlama 
ve örtünmeye gerek olmamaktadır

Olumsuz 
yönleri

Anatomik olmayan bir pozisyondur Superior ve posterior yönlerden yapılacak 
müdahalelerde baş ve masa engel olabil-
mektedir

Anterior portalde çalışırken kolun üzerin-
den dolanmak durumunda kalınmaktadır

Serebral hipotansiyon ve diğer kraniyel is-
kemik komplikasyon riski mevcuttur. Hipo-
tansif anestezi ile ilgili diğer sorunlar. 

Açık cerrahiye geçiş durumunda hastanın 
tekrar pozisyonlanması gerekebilmektedir

Radyofrekans buharı baloncukları yukarı 
toplanarak görüntüyü bozabilmektedir

Bölgesel anestezi uygulamasında konfor-
suz olabilmektedir

İrrigasyon sıvılarının kamera ile aşırı teması 
kamerada buhar oluşumuna neden olabil�oluşumuna neden olabil-
mektedir

Traksiyon yaralanması ihtimali mevcuttur Kolun pozisyonlandırılması için bir asistan 
veya kol tutucu (arm holder) gerekmekte-
dir

Anteroinferior portal yerleşimi esnasında 
aksiller ve muskulokutanöz sinir yaralan-
ma riski mevcuttur

Hastayı yarı oturur pozisyonda konumlan-
dırmak için katlanabilir eklemli ameliyat 
masası gerektirmektedir.  
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Şekil 21.2: Özel baş tutucu kullanılabildiği gibi 
kompres ve flaster (kırmızı ok) ile baş masaya nötral 
pozisyonda sabitlenmelidir. 

Şekil 21.3: Şezlong pozisyonunda hasta skapulanın 
medial kenarı (beyaz ok) boşta kalacak şekilde, müm-
kün olduğunca kenarda konumlandırılır. Servikal ver-
tebranın nötral pozisyonda olacak şekilde desteklen-
mesi önemlidir (kırmızı ok). 

kasyon olması ne�eniyle önem ta�ımakta�ır. 
Hatta Meex ve arka�a�ları, sere�ral hipo-
perf�zyonun önlenmesi i�in Near�İnfrare� 
spektroskopi ile sere�ral kan akımının rutin 
olarak �eğerlen�irilmesini �ahi önermi�ler-
dir. 

Lateral dekübit pozisyonu:
Lateral �ek��it pozisyon�a hasta yan yatı-
rıl�ıktan sonra ön�en ve arka�an �esteklerle 
(�ö�rek ve rulo) sa�itlenir. Bu esna�a kemik 
�ıkıntıların (trokanter majör ve fi�ula �a�ı) iyi 
�ir �ekil�e �esteklenmesi gerekir. Ek olarak 
aksilla altına rulo yerle�tirilerek hem ven-
tilasyon rahatlatılmalı hem �e alttaki kalan 
ekstremite�e nörovask�ler yapıların �ası al-
tın�a kalmaları önlenir. Lateral �ek��it po-
zisyonunun en önemli farkı a���ksiyon�a 
aksiyel traksiyon gerektirmesi�ir (Şekil 21.4). 
Hasta�a traksiyona �ağlı yaralanma geli�me-
mesi i�in yapılacak en önemli i�lem �oynun 
nötral�e kalacak �ekil�e �esteklenmesi�ir. 
Opere e�ilecek ekstremite �ir�ok yöntemle 
traksiyona alına�ilir. Bu ama�la tek kulla-
nımlık kol tutucular kullanıla�ileceği gi�i, el 
�ilek splinti ve cilt traksiyonu�a �u ama�la 
kullanıla�ilmekte�ir.(8�11) Traksiyon ipi, omuz 
yakla�ık 20�450 a���ksiyon�a olacak �ekil�e 
�e�itli tutucular aracılığıyla ağırlığa �ağlana-
rak traksiyon sağlanır. Ağırlık m�mk�n ol-
�uğunca az tutulmasına rağmen %10�30 ara-
sı ge�ici nöropraksi oranları �il�irilmi�tir. En 
sık etkilenen sinirin ise musk�lok�tan sinir 
ol�uğu gösterilmi�tir.(12.13) Her ne ka�ar 4�6 
kg. arası ağırlık uygulanması önerilse�e has-
tanın kilosu ve �oyuna göre ağırlık miktarı 
�elirlenmeli ve m�mk�n ol�uğunca minimal 
tutulmalı�ır. Ağırlığın cerrahi esnasın�a kal-
�ırılarak omzun her yöne hareketlen�irilme-
si ve muayenesi sağlana�ilmeli�ir. Özellikle 
subakromiyal i�lemler�e ol�uk�a geni� �ir 
�alı�ma ortamı sağlayan �u yöntem�e eklem 
i�i giri�imler�e, özellikle inferior la�rum 
kom�uluğun�aki giri�imler�e eklemin late�late-
ralize e�ilmesi gereke�ilmekte�ir. Bu ama�la 
kol me�ialin�en askı uygulana�il�iği gi�i 
aksillaya yerle�tirilen �ir rulo�a aynı etkiyi 
sağlaya�ilmekte�ir. Şezlong pozisyonuna 
kıyaslan�ığın�a lateral �ek��it pozisyonun 
�ir �iğer avantajı ise anestezistin hava yolu 
ve �a� �zerin�eki hakimiyetinin daha kolay 
olması�ır. Şezlong pozisyonun�a �a� ol-
�uk�a yukarı�a yer alırken lateral �ek��it 
pozisyon�a masa ol�uk�a al�ak konumlan-
�ırıl�ığın�an, �a� ve hava yolu �ok �aha 
kolay manip�le e�ile�ilmekte�ir. Yine aynı 
se�epler�en �olayı (�a�ın y�ksek konum-
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lanması), hipotansif anestezi lateral �ek��it 
pozisyon�a �aha g�venle uygulana�ilmek-
te�ir. Ancak rejiyonel anestezi uygulamala-
rın�a genel olarak �ezlong pozisyonu �aha 
iyi tolere e�ilmekte�ir. Ek olarak �ezlong po-
zisyonun�a genel anesteziye ge�i� �ok �aha 
kolay ger�ekle�mekte�ir. Lateral �ek��it 
pozisyonun�a geni� �ir ekspojur gerektiren 
�urumlar�a, hastanın kapatılıp, tekrar po-
zisyonlan�ırıl�ıktan sonra tekrar ört�n�p 
hazırlanması gerekmekte�ir. Bu �a anestezi 
s�resin�e artmaya ve ek maliyete yol a�mak-
ta�ır. 

Literat�r�e iki yöntemi�e kar�ıla�tıran �alı�-
malar mevcuttur. Peruto ve arka�a�larının 
yayınla�ığı �erleme�e her iki yöntemin�e 
olumlu ve olumsuz yönleri ol�uğu, ancak 
�ir�irlerine herhangi �ir �st�nl�ğ� olma-
�ıkları gösterilmi�tir. Her iki yöntemde de 
cerrahi esnasın�a uygun kol tutucu veya te�-
hizata rağmen, steril �ir asistana gerek �uyu-
la�ilmekte�ir. A�ık cerrahiye ge�i� kolaylığı 
ise �ezlong pozisyonunun en önemli avan-
tajların�an �iri olmasına kar�ılık, �u �uru-
mun özellikle a�ık cerrahiye ge�i� gerektiren 
durumlarda karar alma sürecini olumsuz 
etkileye�il�iğini �il�irmi�ler�ir.(14) 

G�n�m�z�e �ezlong pozisyonun�a kulla-
nılan kol tutucu cihazlar, lateral �ek��itus 
pozisyonun�a kullanılan traksiyon cihazla-

rın�an �ok �aha maliyetli�irler. Ancak �u 
maliyetler, farklı yöntemler ve asistan kul-
lanılarak �eği�iklik göstere�ilmekte�ir. Yine 
�enzer �ekil�e katlanır eklemli ameliyat ma-
sası �ulunmayan �urumlar�a lateral �ek��it 
pozisyonu tercih edilebilir. 

Genel olarak subakromiyal �ölgeyi �eğerlen� 
�ire�ilmek i�in 20�300 a���ksiyon, eklem i�i 
i�in ise 450 a���ksiyon ve yakla�ık 10�150 
fleksiyon yeterli gör�� a�ısını sağlamakta-
�ır. Sıklıkla 4�6 kg. longitu�inal traksiyon 
(hastanın kolunun ağırlığına göre) giri� i�in 
yeterli �oku gerilimini sağlamakta�ır. Eklem 
i�i manip�lasyonları kolayla�tırmak i�in la-
teral traksiyona ek olarak lateral traksiyon 
uygulaması tanımlanmı�tır. Bu ama�la özel 
tutucular kullanıla�il�iği gi�i aksillaya yer-
le�tirilen �ir kompres �e aynı etkiyi göster-
mekte�ir. Ancak lateral traksiyonun periferal 
ekstremite satürasyonunu dramatik olarak 
����r��ğ� gösterilmi� olup m�mk�n ol�u-
ğunca kısa tutulması önerilmekte�ir.(15)

Her iki yöntemin�e olumlu ve olumsuz yön-
lerine kar�ılık cerrah, hastasına en fay�alı 
ola�ileceği, en a�ina ol�uğu yöntemle, elin-
�eki te�hizat �oğrultusun�a se�imini yap-
malı�ır. Her iki yöntem�e �e yanlı� veya ye-
tersiz pozisyonlan�ırmanın, teknik sorunlara 
ve komplikasyonlara yol a�a�ileceği unutul-
mamalı�ır. 

Şekil 21.4: Lateral de-
kübit pozisyonu. Özel tu-
tucu kullanılabildiği gibi 
cilt traksiyonu ile pozis-
yon sağlanabilmektedir.
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Şekil 21.5: Lateral dekübit pozisyonunun hazırlanması. A) Hasta 25-300 posteriora yönlendirilir. B) Bo-
yundan ele kadar açık kalacak şekilde üst ekstremite hazırlanarak örtülür. C) Kol 450 abdüksiyonda ve öne 
150 fleksiyon da traksiyon uygulanır ve bu pozisyonda glenohumeral ekleme trokar ile girilir. Subakromial 
bölge için abdüksiyon 10-200 kadar azaltılır. D) Ameliyatlar genellikle sulu geçtiği için hazırlıklı olmak gere-
kebilir. Su geçirmez örtü ve önlükler tercih edilmelidir.

Video Şekil 21.5
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Giriş
Düğümde amaç; biyolojik tamir ve iyileşme 
olana kadar dokuları bir arada tutabilmektir. 
Uygulanan düğümün boyutu küçük olmalı 
eklem içinde veya subakromial bölgede sı-
kışma yapmamalıdır. Bir düğümün iki bacağı 
vardır (Şekil 22.1). Bunlardan biri yaklaştıra-
cağımız dokunun üzerinde olan sabit bacak-
tır (post limb). Ankor üzerinde olan diğer uç 
ise hareketli bacaktır (loop limb).

Sütür materyali:
Kullanılan iki çeşit sütür materyali vardır. 
Bunlar;

Erimeyen örgülü ipler:
En sık tercih edilen sütürlerdir. Örgülü ip-
ler örgüsüz iplere göre daha fazla sürtünme 
katsayısına sahiptirler ve dokudan tek baş-
larına kolay geçmezler. Taşıyıcı ipe gereksi-

Şekil 22.1: Artroskopi sırasında sabit (post) ve hareketli (loop) bacaklar belirlenir. Dokudan geçen bacak 
sabit bacaktır ve düğüm bunun üzerinden atılır.

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Mustafa Yasin Hatipoğlu, 
Dr. Hakan Dur

22Omuz Artroskopisinde
Düğüm Teknikleri

nim 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 sırasın-
da 2 numara örgülü ipler daha fazla tercih 
edilmektedir.(1,2,3)

Eriyebilen monoflaman ipler:
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 çözü-
lebilirler.(1,2)

Klinik uygulamada sık kullanılan sütür ma-
teryallerinin yüklenmeye karşı dayanıklılık 
karşılaştırılması Şekil 22.2’ de gösterilmiştir.(4)

Sunum 22.1
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Düğümler:
İki tip düğüm vardır;

Kayan düğümler: Kayan düğümler eklem dı-
şında düğümün hazırlandıktan sonra sabit 
bacak (post) çekilerek düğümün eklem içeri-
sine gönderilmesi tekniğidir. Kayan düğüm-
ler kendi içlerinde iki kısma ayrılır.

Kayan kilitlenmeyen düğümler: Birçok düğüm 
tekniği tanımlanmıştır. Bunlardan bazıları; 
Duncan (Hangman), Lafosse ve Tennessee’dir.

Kayan kilitlenen düğümler: Daha sık kulla-
nılmaya başlanmıştır. Bunlardan bazıları; 
Snyder slider, Weston, SMC (Samsung Me-
dical Center), Field’dir.(4,5) Kayan düğümler 
dokuya tamamen yerleştirildikten sonra üze-
rine atılan güvenlik düğümleriyle (standart 
cerrahi düğüm veya sabit bacak üzerine üçlü 
düz-ters ilmek) dayanıklılık arttırılır ve gev-
şeme riski azaltılır.(3)

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 gev-
şeme riski vardır. Yumuşak doku veya fiksas-
yon materyaline bağlı olarak iplerin kayma-
dığı durumda da kaymayan düğümler tercih 
edilebilir.(2) En sık kullanılan kaymayan dü-
ğüm Revo’dur.(4,5)

Duncan ve tenessee düğümleri:
Klinik uygulamada sıklıkla kullanılan kayan 
kilitlenmeyen düğümlerdir (Şekil 22.3-22.4). 
Biyomekanik olarak benzer dayanıklılık özel-
likleri gösterir.(5) Dokuya atıldıktan sonra mut-
laka güvenlik düğümü ile güçlendirmek gere-
kir. Aksi halde gevşeme oranları yüksektir. 

SMC düğümü:
Kayan kilitlenen düğümdür. Düşük profil-
li olduğundan özellikle labrum tamirinde 
güvenle kullanılabilir. Düğüm tekniği şekil 
22.5’de özetlenmiştir.

Weston düğümü:
Kayan kilitlenen düğümdür. SMC ile kıyas-
landığında yüklenmeye karşı biyomekanik 
olarak daha fazla dayanıklılık gösterir.(5,7) 
Düğüm tekniği şekil 22.6’da gösterilmiştir. Bir 
düğümün dayanıklılığı düğüm kilitlendikten 
sonra hareketli bacak çekildiğinde gevşeme-
sine göre değerlendirilir.(6,8)

Revo düğümü:
En sık kullanılan kaymayan düğümdür. 
Beş adet ilmek kullanılır. Sabit (post) bacak 
değiştirilerek düğümlerin kilitlenmesi kay-
mayan düğümlerde kullanılan bir tekniktir. 
Revo tekniği şekil 22.7’de özetlenmiştir.

Düğüm yetmezliği:
Düğüm yetmezliği dört şekilde gerçekleşir;

• Düğümün gevşeyip açılması.
• Sütürün kopması.

Şekil 22.2: Sütür materyallerinin yüklenmeye karşı (Newton) dayanıklılık karşılaştırılması.(4,5)
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Şekil 22.3: Duncan düğüm tekniği; hareketli bacağın (loop), sabit ve hareketli 
bacak üzerinde üç kez döndürülmesinden sonra en baştaki halka içerisinden ge-
çirilmesiyle düğüm atılır.

Video Şekil 22.3
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Şekil 22.4: Tenessee düğüm tekniği; hareketli bacağın; sabit ve hareketli bacak üzerinde 2 kez döndürül-
mesinden sonra en uçta oluşan üçgenin altından ve içinden geçirilmesiyle düğüm atılır.

• 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 interpozisyonu olma-

malıdır. Doku yeteri kadar yaklaştırıldıktan 
sonra düğüm kilitlenmelidir. En iyi bildiği-
miz ve kolay uyguladığımız düğüm tekniği-
ni seçmeliyiz. Düğüm atılırken her basamağı 
sürekli kontrol etmeliyiz aksi taktirde kullan-
dığımız ankor ve sütür geçirmek için harca-
dığımız emek tümüyle boşa gider.

Video Şekil 22.4
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Şekil 22.5: SMC düğüm tekniği; Sabit bacak belirlendikten sonra hareketli bacak parmak etrafında do-
landırılır. 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 kaydır-
maya 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.

235

Video Şekil 22.5
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Şekil 22.6: 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.

Video Şekil 22.6
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Şekil 22.7: Revo düğüm tekniği; 5 adet basit ilmekten 
oluşur. Her ilmek tek tek düğüm ittirici yardımıyla ek-
lem içerisine gönderilerek istenilen doku yaklaştırılır. 
İlk iki ilmek sabit bacağın (post) üstünden, hareket-
li 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.
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Video Şekil 22.7





Giriş
Temel olarak omuz artroskopisini patolojinin 
tanımlanmasının yanı sıra, dokunun tamiri, 
gevşetilmesi, gerdirilmesi ve rekonstrüksü-
yonu için kullanmaktayız. Gevşemiş doku-
ların gerdirilmesinde, artroskopik termal bü-
züştürme yöntemleri sıklıkla kullanılmış olsa 
da kalıcı doku kaybı gibi olumsuz neden-
lerinden dolayı rutin kullanımdan çıkartıl-
mıştır. Rekonstrüktif işlemlerin artroskopik 
yapılması günümüzde sınırlı iken, doku ta-
mir yöntemleri en sık kullanılan tekniklerdir. 
Kontrakte dokuların gevşetilmesi ise donuk 
omuz ve glenohumeral dejeneratif artritte 
eklem hareket genişliğini artırmak amacıy-
la kullanılır. Bu amaçla radyofrekans (RF), 
shaver veya mekanik el aletleri kullanılabilir 
(Şekil 23.1). Bu bölümde bu tip artroskopik 
uygulamalar özetlenecektir.

Dokuların tamiri:
Rotator manşet ve labrum patolojilerinde 
doku iyileşmesini sağlamak amacıyla doku-
ların bir araya getirilmesi ve sabitlenmesi için 
artroskopik düğüm teknikleri kullanılır. Do-
kular ya birbirine dikilir; buna tendon-ten-
don, kapsül-kapsül ve labrum kapsül dikiş-
lerini 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.

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Toygun Kaan Eren, 
Dr. Mehmet Çetinkaya
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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 yerleştirilebilmeli
• Enfeksiyona dirençli olmalı

Ankorlar biyobozunur olup olmamalarına 
göre temel olarak iki kısımda incelenebilir. 
Uygulanma ve kemiğe tutunma şekillerine 
göre ankorları vida olanlar ve vida olmayan-
lar şeklinde ikiye ayırmaktayız (Şekil 23.2). 
Genellikle metal ankorlar yivli veya kemik 
içerisine yerleştirildikten sonra kanatları 
açılan veya gövdesi genişleyen implantlar 
şeklindedirler. Ankorlar çapına, taşıdıkla-
rı ip sayısına, ip kalınlığına ve yerleştirme 
metoduna göre tercih edilebilirler. Sayıları 
ve kullanım oranı giderek artan düğümsüz 
ankorlar dikiş uygulanma tekniğini kolay-
laştırmaktadır (Şekil 23.3, 23.4). Ancak omuz 
artroskopisine temel tekniklerle başlamak 
gerektiğini unutmamalıyız. Bu nedenle eği-
timin ilk aşamasında temel dikiş uygulama 
yöntemleri öğrenilmelidir. Yeri geldikçe ki-
tap içerisinde düğümsüz ankorlardan da 
bahsedilecektir. Ankorlar ilk defa 1985 yılın-
da Golbs tarafından geliştirilmiş ve 1986 yı-

Sunum 23.1



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi240

lında patenti alınmıştır.(1) Ortopedik cerrahi 
prosedürlerin birçoğunda, birçok anatomik 
bölgede, özellikle de omuz ameliyatlarında 
ve özellikle tendinöz yapıların kemiğe sa-
bitlenmesi amacıyla kullanım alanı bulmuş, 
bu sayede öncesinde kullanılan transosseöz 
sütürasyon tekniğinin yerini almıştır.(2) Özel-
likle yaşlı populasyonda daha sık görülen 
rotator kılıf yaralanmalarının tamirinde, ke-
mik dokunun bu populasyonda osteoporo-

tik özellikler göstermesi nedeniyle ankorun 
kemiğe tutunma gücü azaldığından, doğru 
ankorun doğru biçimde kullanılması zorunlu 
hale gelmektedir.(3-6) Bu hastalarda görülmüş-
tür ki, ankorun yerleştirileceği kısım olan tü-
berositas majör osteoporotiktir ve bu bölgeye 
yerleştirilen ankorlar ilerleyen dönemde gev-
şeyip yerinden çıkmakta ve eklemde serbest 
hale gelebilmektedir.

Şekil 23.1: A) Donuk omuzda, B) ve C) Rotator in-
tervalin shaver yardımı ile gevşetilmesi. D) Metal 
ankor uygulaması. E) ve F) Biyobozunur ankorların 
uygulanması. Özellikle glenoid gibi sert kemiklerde 
ankor özelliği ne olursa olsun uygulama öncesi an-
kor için pilot deliği açılmalıdır.
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Şekil 23.2: Titanyum yivli ve biyobozunur ankorların uygulanması.

Şekil 23.4: Düğümsüz kilit sistemleri. Push-
lock uygulanması.

Şekil 23.3: Düğümsüz sütür ankor uygulaması. Kliniğimizde çift sıra köprüleme yaparken tüberositas ma-
jörün lateraline yerleştirmek için kullandığımız ankor.
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Geçmişte ankor seçimi ile ilgili çeşitli çalış-
malar yapılmış olmasına rağmen biyobozu-
nur ve metal ankorların kullanımı ile ilgili 
tartışmalar hala devam etmekte ve birbirini 
desteklemeyen makaleler yayınlanmaktadır.
(3,7-11) Bunların birçoğu metal ankorların daha 
güvenilir olduğuna işaret etmektedir. Fakat, 
Pietschmann ve arkadaşlarının 2008 yılında 
yapmış olduğu biyomekanik çalışmaya göre 
daha güçsüz olduğu düşünülen biyobuzu-
nur vidalar osteopenik kemiklerde titanyum 
ankorlarla benzer, non-osteopenik kemik-
lerde ise daha yüksek gevşeme kuvvetleri 
ortaya koymuştur.(12) Kang ve arkadaşlarının 
yaptıkları hayvan çalışmasında da mikropor-
lu biyobozunur ankorlar ile yapılan rotator 
kılıf tamirlerinde ankor mikroporları içine ve 
ankorun bozunmasıyla oluşan boşluğa yeni 
kemik oluşumu ile daha yüksek direnç elde 
edilmiştir. Sütür ankor yetmezliği üç nokta-
da gerçekleşebilir; sütür ile tendon arasında 
(en sık), sütür ile eyelet arasında, ankor ile 
kemik arasında.(13-15) Ek olarak düğüm gev-
şemesi de bunlar arasına eklenebilir. Ankor 
ile kemik arasındaki yetmezlikten kaçınabil-
mek için ankorun doğru açıda yerleştirilme-
si gerekmektedir ve bunla ilgili de değişik 
yerleştirme açıları önerilmiştir. Bu konuda-
ki ilk çalışmalar ankorun kemiğe dik olarak 
yerleştirilmesini önermiştir.(16-18) Fakat 1995 
yılında Burkhart yayınladığı makalede(19) Te-
xas çiftçilerinin kurdukları tel örgüden esin-
lenmiştir. Bu işçiler, gergin tel örgü kurarken, 
son direğin eğilmesini engellemek için direğe 
bağladıkları bir ipin diğer ucuna bağladıkları 
ve “deadman” adını verdikleri bir kaya par-
çasını,(20) ip 450 açılı olacak şekilde, yer altına 
yaklaşık 120 cm derinliğe gömmüş oldukla-
rını belirtmiştir. 450den daha büyük bir açı 
ile bağladıklarında ise bu ip tekrar 450lik bir 
açıya ulaşana kadar ipin bağlı olduğu son 
direğin eğildiğini görmüşlerdir. Burkhart 
da bu yapıyı rotator kılıf-ankor ve kemik 
arasındaki bağlantıya benzetmiş, en güven-
li ankor yerleştirme açısının bu olduğunu 
kaydetmiş ve bu açıya da Deadman’s angle’ 
adını vermiştir. Fakat son dönemde yapılan 
biyomekanik çalışmalar ise tam tersine 450 
ile yerleştirilen ankorların en düşük pull-out 
kuvvetlerine sahip yerleştirme şekillerinden 

biri olduğu anlaşılmıştır. Clevenger ve arka-
daşlarının yaptığı bir çalışmaya göre dar açılı 
ankor yerleşimleri geniş açılı ankor yerleşim-
lerine göre çok daha düşük pull-out kuvvet-
leri ortaya koymuştur.(2) Green ve arkadaşları 
da aynı şekilde geniş açılı ankor yerleşimle-
rini önermiş ve bununla birlikte ankorun di-
rencinin uygulanan kuvvetle ankor yerleşimi 
arasındaki açının 1800 olmasıyla en yüksek 
değerlerde olduğunu kaydetmiştir.(21,22) Bir 
diğer konuda ankorun tüberositas majörün 
hangi kısmına yerleştirildiğinde daha etkin 
olabildiğidir. Tingart ve arkadaşlarının yaptı-
ğı bir çalışmaya göre tüberositas majörün an-
terior ve medialindeki kemik yoğunluğunun 
daha iyi olduğu ve bu bölgeye yerleştirilen 
ankorların daha güvenilir olduğu ortaya çık-
mıştır. Fakat Barber ise yerleşim yeri ile dü-
şük pull-out kuvvetlerinin arasında bir ilişki 
olmadığını, bu durumun daha çok kullanılan 
ankor tipiyle ilişkili olduğunu belirtmiştir.(23-

26) Artroskopik tamirde ayrıca düğümsüz an-
korlarda kullanılmaktadır.(42) Ankor dışında 
yol alan sutürlerin osteopenik kemikte kesil-
me riskinin olduğu gösterilmiştir.(45)

Son on yılda çokça tartışılan ve üzerine çok 
sayıda araştırma ve çalışma yapılan konular-
dan biri de tek sıra ve çift sıra sütür ankor 
yerleşimi ile yapılan rotator kılıf onarımları-
nın birbirine herhangi bir üstünlük sağlayıp 
sağlamadığıdır. Özellikle de masif yırtıkların 
tamirindeki zorluklar, cerrahları tamir edilen 
supraspinatus tendonunu tüberositas majör 
üzerindeki ayak izi üzerine en iyi şekilde 
oturtarak iyileşme oranını arttırma yönünde 
çabalamaya itmiştir. Çift sıra ankor yerleşimi 
ilk defa 2003 yılında Lo ve Burkhart tarafın-
dan tarif edilmiş ve uygulanmaya başlamış-
tır.(27) Bu teknik ile supraspinatus tendonu 
ortalama 14 mm x 25 mm medial-lateral ve 
ön-arka çapları olan ayak izi üzerine(28) hem 
medialde eklem yüzü sınırında, hem de la-
teralde drop-off olarak tarif edilen hattın he-
men medialinde olmak üzere iki ayrı nokta-
da sabitlenmekte, arada kalan supraspinatus 
tendonu da ayak izi üzerine komprese edil-
mektedir. Bu sayede, omuz abdüksiyonu ile 
normalde en yüksek strese maruz kalan ve 
tendonun kemiğe asıl yapışma yeri olan late-
ral kısmına yüklenen stres, medialdeki ikinci 
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sıra sütürlar ile azaltılmakta, iki sıra arasında 
kalan ve ayak izine bastırılan tendon kısmına 
olan stres de görece olarak azalmakta ve iyi-
leşmesine fırsat tanınmaktadır.(29-33) Çift sıra 
tamir ile daha pekişmiş-dayanıklı bir tendon 
tamiri, daha az “gap” oluşumu ve yetmezlik 
oluşması için çok daha yüksek kuvvet gerek-
sinimi sağlanmıştır.(32) 2002’de Apreleva(34), 
taze donmuş kadavralar ile yaptığı ex-vivo 
çalışmada her ne kadar tamir şekilleri ara-
sında fark bulamasa da 2006 yılında Meier, 
Park’ın transosseöz eş değeri çift sıra tamiri 
tekniğini yayınlamasından 1 ay önce çıkan 
makalesinde, taze donmuş kadavralarla yap-
tığı ex-vivo çalışmada çift sıra tamir ile sup-
raspinatus tendonu ayak izinin %100’ünün 
oluşturulabildiğini fakat transosseöz ve tek 
sıra tamirle sırasıyla sadece %71 ve %46’sını 
oluşturabildiğini belirtmiştir.(35) Benzer so-
nuç Burkhart’ın artroskopik olarak yaptığı 
değerlendirmede de ortaya çıkmıştır.(36) 2006 
yılında Park transosseöz eş değeri çift sıra 
sütür ankor tekniğini (TOE) tanımlamıştır.
(31) Bir yıl sonra yaptığı kadavra çalışmasında 
biyomekanik olarak yaptığı karşılaştırmada 
4 ankorla yaptığı köprülemede %77.6, iki 
ankorla yaptığı köprülemede %62.3, çift sıra 
tamirde ise %39.6 ayak izi oluşturulabilindi-
ğini belirtmiştir. Siskoksy de TOE ile çift sıra 
tamiri karşılaştırdığı çalışmasında sırasıyla 
380N ve 285N’luk dayanma güçleri tespit 
etmiş, “gap” oluşumu ve pekişme-dayanık-
lılık arasında fark görmemiştir. “Gap” oluşu-
mununa ise Kim yaptığı çalışmada çift sıra 
tamir ile daha az rastlandığını belirtmiştir.
(32) Yetmezlik oluşturan kuvvet basit çift sıra 
ile 299N iken, TOE çift sıra köprü sütürasyon 
tekniğinde 443N’dur.(37-39) Bizim kullanmakta 
olduğumuz köprü sütürasyon tekniğinde, 
yapılan bir çalışmaya göre en zayıf nokta-
nın lateral sıra düğümsüz ankorun eyelet 
kısmında olduğu görülmüş ve Park’ın tespit 
ettiği bu kuvvetlerin çok daha altındaki kuv-
vetlerde olduğu kaydedilmiştir. 2012 yılında 
Dierckman ve arkadaşlarının yaptığı bu ex-
vivo biyomekanik çalışmada ortalama yet-
mezlik oluşturan kuvvet 80.8N (27.2-115.8) 
olarak kaydedilmiştir.(40) Yani sütür ile ten-
don arasındaki yetmezlik oluşturan kuvvetin 
dahi altındadır.

TOE VE TO tekniklerini karşılaştırılan bir ça-
lışmada TO tekniğin kanlanma ve bu nedenle 
biyolojik iyileşme açısından daha üstün ola-
bileceği gösterilmiştir.(41)

Primer tamir üzerine yama uygulanmasının 
sonuçları tartışmalı olsa da primer stabiliteyi 
artırdığını gösteren hayvan çalışmaları mev-
cuttur.(43)

Sütür geçirme tekniği:
Dokulara sütür uygulama, sütür ankorun ke-
miğe yerleştirilmesi ile başlar. Ankor kemiğe 
dokuyu çekme yönüne göre 450’lik açı ile yer-
leştirilmelidir. Bu açı “deadmans angle“ ola-
rak bilinir ve ankorun gerilime bağlı olarak 
yerinden çıkmaya karşı maksimum diren-
mesini sağlar. Ankor yerine yerleştirildikten 
sonra ankorun ipleri tutan halkasının (eyelet) 
yönü ankora yaklaştırmak istediğimiz doku 
yönünde olmalıdır. Bunun için ankor uygu-
layıcı üzerindeki lazer çizgisi yaklaştırmak 
istediğimiz dokuya bakmalıdır. 

Temel olarak iki portal kullanmak iplerin ka-
rışmaması için uygundur. Ankor yerleştiril-
dikten sonra ipin bir bacağı diğer portale alı-
nır. Bunun için çengel veya ip tutucu gibi el 
aletlerinin kullanılması uygundur. İplerin bir 
portalden diğerine geçirilişi sırasında anko-
run boşalmaması (off-load) için dikkat edil-
melidir. Bu durumla sık karşılaşırız ve kul-
landığımız ankorun boşa gitmesine neden 
olur. Bunun için almak istediğimiz ip bacağı 
çengel ile karşı portalden yakalandığında ta-
şınacak uç serbest bırakılmalı, diğer ip bacağı 
ise asistan tarafından tutulmalıdır. İplerimizi 
kaybetmemek için kural olarak transfer edil-
meyecek her ipin ucunda klemp olmalıdır. 
Genellikle yapılan hata, tutulan ipin gergin 
olmasına güvenilip, bu sırada karşı ipin ha-
reket etmesi, bize doğru ipi tuttuğumuzu dü-
şündürmesidir. En güvenilir, ankorun boşal-
masından korunma yöntemi, ipin geçişinin 
izlenmesidir. İp karşı portale geçerken karşı 
bacak sabit olmalıdır, eğer karşı bacak hare-
ketli ise ankorunuz boşalmak üzeredir (Şekil 
23.5). İp karşı portale alındıktan sonra ucuna 
klemp takılır. 
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İpin dokudan geçirilmesi için sütür geçirici-
ler kullanılır. Bu amaç için çeşitli el aletleri 
vardır. Burada temel aletlerden bahsetmeye 
çalışacağız ve spektrum sütür geçirici temel 
alınarak konu anlatılacaktır (Şekil 23.6-23.8). 
Dokunun üstünden altına veya altından üs-
tüne sütür geçiricinizi geçirebilirsiniz. Sütür 
geçiricinin karşısındaki portal sütür geçirici-
yi kolay geçirmemiz için dokuda direnç oluş-
turmak amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla 
doku tutucu veya prob kullanılarak rotator 
manşette direnç oluşturulur. Dokudan yak-
laşık 1 cm sağlam kısım alınmalıdır. Son za-
manlarda daha sık kullanmaya başladığımız 
rotator manşet yırtıklarının çift sıra tamirle-
rinde 1 cm yerine, bu teknikte, tendonun ke-
miğe yapışma yeri (tendon ayak izi “footp-
rint”) 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 taşı-
yıcı olarak kullanılabilir. Karşı portalden bir 
ip tutucu ile taşıyıcı yakalanır ve kanül içi-
ne alınır. Geçireceğiniz ip ankorunuza yakın 
olandır. Geçirilecek ip taşıyıcıya yerleştirile-
rek karşı portale alınır ve tercihe göre kayan 
veya kaymayan düğümlerden biri kullanı-
larak doku ankora yaklaştırılır. Düğümün 
atılacağı portal ankorun yerleştirildiği portal 
olmalıdır. Bu ipin doğru yönde kolay kay-
masını, daha az direnç görmesini ve kopma 
riskini azaltmamızı sağlar. Düğüm atıldıktan 
sonra ipler bir ip kesici veya bir punch yardı-
mıyla kesilir. şekil 23.6’da ip geçirme tekniği 
ankorsuz, şekil 23.7’de ise ankorlu olarak şe-
matize edilmiştir. Şekil 23.8’de ise bu teknik, 
cerrahi görüntüler ile özetlenmiştir.

Şekil 23.5: Off-load mekanizması 

Yanlış ip

Yanlış direnç
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Şekil 23.6: 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 yardı-
mıyla 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 23.7: Bu şekilde sütür lasso benzeri bir sütür geçirici ile tek ipli bir ankor üzerindeki ipin dokudan taşın-
ması 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 tu-
tucu 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 yar-
dımıyla 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 23.8: Sütür geçirme tekniği. Cerrahi sırasında özetlenmiştir. Video Şekil 23.8a. 23.8b
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Giriş
Omuz artroskopik cerrahilerinde, başarıya 
giden yolun ilk anahtarı, portallerin doğru 
yerden uygun olarak açılmasıdır. Özellikle 
başlangıç portalimiz olan posterior portal ile 
glenohumeral eklem ve subakromial alana 
kolay ulaşılacak, ikincil portaller rahatlıkla 
belirlenebilecek, enstrümanlar uygun şekilde 
kullanılabilecek ve yerleştirilebilecek, eklem 
çevresi dokulara en az zarar verilecek şekilde 
olası komplikasyonlardan kaçınılabilecektir.
(1) Bu bağlamda belirlenecek anatomik nok-
talar, yol gösterici olması bakımından, son 
derece önem teşkil eder. Ekleme giriş öncesi 
belirlenecek anatomik noktalar;(2,3)

i. Akromion (anterior/posterior/lateral ke-
narları belirlenir)

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

lemin yaklaşık 2-3 cm inferiorundadır.

Ameliyat sırasında, sıvı ekstravazasyonu so-
nucu omuz şişecek ve anatomik belirleyici 
noktaların palpasyonu zorlaşacaktır. Bu se-
bepten ötürü, yapıların ameliyat öncesi steril 
kalemle çizilerek belirlenmesi daha doğru 
olacaktır. Anatomik noktaların belirlenmesi 
ve ameliyat öncesi çizim şekil 24.1’de özet-
lenmiştir.

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Yılmaz Ergişi,
Dr. Ahmet Yıldırım

24Omuz Artroskopisinde
Portaller

Posterior portal:
Omuza artroskopik yaklaşımda, başlangıç 
portalini posterior portal oluşturur. Hume-
rus başı ile glenoid arasındaki nam-ı diğer 
“soft spot” dan açılır. Bu bölge, hastadan 
hastaya değişmekle birlikte, ortalama olarak 
şezlong pozisyonunda akromionun poste-
rolateral köşesinden 2 cm inferiorda, lateral 
dekübit pozisyonunda ise akromionun 3 cm 
inferior ve 1 cm medialinde yer alır.(4) Litera-
türde bu portalin aksiller sinire ortalama 49 
mm ve supraskapular sinire 29 mm uzaklık-
ta olduğu gösterilmiştir.(5 ) Bu portalin doğru 
açılması ameliyat seyrini olumlu yönde etki-
lemesi ve komplikasyonlardan kaçınılması 
bakımından son derece önem arz eder. 

Posteriorda infraspinatus ile teres minör kas-
ları arasındaki yumuşak nokta (soft spot) 
başparmakla palpe edilerek belirlenir. İkinci 
parmak palpasyonu ile de korakoid çıkıntı 
belirlenir (Şekil 24.1). Takiben, ikinci parmak 
korokoid çıkıntının 1 cm lateraline kaydırı-
larak anterior eklem aralığı palpe edilir. Bu 
sayede, humerus başı; iki parmak arasında 
antero-posterior düzlemde oynatılarak, gle-
nohumeral eklem aralığının anterior ve pos-
terioru belirlenebilecek, başparmak posterior 
portali, işaret parmağı ise anterior portali 
gösterecektir. Steril kalem ile belirlenen bu 
noktaların işaretlenmesini takiben cilt, 11 
numara bisturi ile kesilerek trokar giriş yeri 
hazırlanır. Bu aşamada eklemin önceden sıvı 
ile şişirilmesine ya da kesinin kapsüle kadar 
uzatılmasına gerek yoktur. Posterior portal 

Sunum 24.1
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girişi, ilk olarak künt uçlu trokar ile anterior 
portal yerine konan işarete doğru yönlenerek 
yapılır. Giriş sırasında, aksilladan tutularak 
lateral traksiyon, abdüksiyon uygulanması 
eklemin daha fazla açılmasını sağlayabilir. 
Posterior kapsül hastadan hastaya değişen 
oranda direnç gösterecektir. Giriş sırasında, 
humerus başına veya posterior glenoide ait 
olabilecek kemik direnciyle karşılaşılabilir, 
bu durumda, anatomik noktaların tekrar de-
ğerlendirilmesi kıkırdak hasarını önlemek 
açısından uygun olacaktır. Tüm basamaklar 
doğru bir şekilde uygulandığında, ideal giriş 
yeri glenoidin orta ekvator bölgesine tekabül 
edecektir. Skopun giriş yeri ise glenoid orta 
ekvatoruna göre saat 10 ya da 2 pozisyonun-
da olacaktır.(6)

Aynı insizyon kullanılarak subakromial böl-
geye geçilebilir. Trokar, deltoid kasından 
çıkartılır ve cilt altında iken subakromial 
boşluğa doğru yönlendirilir. Subakromial 
bölgenin kontrolü, akromion alt ucunun tro-
karla palpasyonu ile yapılır. Akromion 2/3 
ön kısmında, esasen antreior bir yapı olan 
subakromion bursa bulunur. Posterior bursal 
sınıra ise “posterior perde” adı verilir. Bu böl-
geye girişin sağlanmasının ardından, bölge 
sıvı ile şişirilerek daha geniş bir alan görün-
tülenebilir. Özellikle rotaror manşet yırtığı 
olmayan hastalarda, subakromial bölge, ağsı 
bursal yapılar tarafından kapatılmış olabi-
lir. Bu durum, trokar ucu ve skopun bursal 
dokular içinde kalmasından dolayı görüntü 
alınamamasına yol açabilir. Trokar ucu sıyırır 
tarzda, mediolateral ve superoinferior yönde 
oynatılarak bursal dokuların uzaklaştırıl-
maya çalışılması faydalı olabilir. Lateralden 
yerleştirilecek bir spinal iğne ile lateral portal 
yeri belirlenir. Takiben bu portalden yerleş-
tirilecek kanülün içerisinden aspiratörü açık 
shaver ile bursal dokular temizlenir. Bu basa-
mak ile subakromial anatomik yapılar ayırt 
edilmeye başlanır. İlk ayırt edilen anatomik 
yapı olan akromionun kılavuzluğunda da 
korakoakromial ligament ve rotator manşet 
belirlenebilir. 

Anterior portal:
Anterior portal hemen her artroskopik cerra-
hide kullanılır. Bu portal, medialde glenoid, 

lateralde humerus başı, superiorda supras-
pinatus, inferiorda subskapularis tarafından 
sınırlanan “Rotator İnterval”e karşılık gelir 
(Şekil 24.3). Bu bölgede yer alan, superior 
glenohumeral ligament (SGHL) ve korako-
humeral ligament (KHL) biseps uzun ba-
şının medial stabilizasyonunu sağlarken, 
supraspinatus ise posterior stabilizasyondan 
sorumludur. Portal, korakoid çıkıntının 1 cm 
lateralinden, içten dışa (inside-out) ya da 
dıştan içe (outside-in) teknikleri kullanılarak 
açılır. İçten dışa tekniğinde, Wisinger Rod’u 
ile portalin açılacağı cilt yukarı kaldırılarak 
bisturi ile insize edilir. Dıştan içe tekniğin-
de ise portalin yeri spinal iğne ile belirlenir.
(7) Takiben 11 numara bistüri ile cilt kesilerek 
uygun kanül yerleştirilir. İnstabilite cerra-
hilerinde ikinci bir anterior portale ihtiyaç 
olduğundan dolayı, anterior portal, daha su-
perior ve medialden açılmaya çalışılmalıdır. 
Korakoid çıkıntı inferomedialinde yer alan 
brakial pleksus ve aksiller damarların hasar-
lanmasından kaçınmak amacıyla korakoidin 
lateralinde kalmak önemlidir. Yaklaşık ola-
rak, korakoidin 33 mm inferiorunda yer alan 
muskülokutan sinir(8) ve yine portal yerleşim 
bölgesinde yer alan sefalik venin korunabil-
mesi için portalin fazla inferiordan açılma-
masına dikkat edilmelidir (Şekil 24.4). 

Lateral portal:
Akromion lateral kenarının 2 cm distalinde 
spinal iğne ile yeri tespit edilerek açılan bu 
portal,(9) subakromial boşluk portalidir (Şekil 
24.5). Akromion lateral kenarına 3,1 cm’ye 
kadar yakın geçebilen aksiller sinir,(10) lateral 
kenardan ortalama olarak 5 cm distaldedir 
(Şekil 24.6). Bu bakımdan portalin açılması 
sırasında aksiller sinir komşuluğu akılda tu-
tulmalıdır. Yine de aksiller sinir korunmak 
adına fazla superiordan açılacak bir portalin 
medial akromion ve akromioklaviküler ekle-
min görüntülenmesinde zorluğa yol açabile-
ceği unutulmamalıdır. Uygun açılmış bir la-
teral portal ile akromion inferioruna paralel 
bir şekilde girilerek, bursal dokular temizle-
nebilir ve başarılı şekilde akromioplasti uy-
gulanabilir.(11) 
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Şekil 24.1: Temel portallerin belirlenmesi

Video Şekil 24.1
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Şekil 24.2: Posterior portal, infraspinatus ile 
teres minör arasındaki yumuşak nokta (Soft 
Spot) bölgesindedir. İnferiorda aksiller sinir ile 
komşuluğu vardır.

Şekil 24.3: Anterior 
portalin spinal iğne 
ile belirlenmesi ve 
kanülün yerleştiril-
mesi.
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Aksesuar anterior portal:
Bankart onarımında sıklıkla kullandığımız bu 
portal, anterior portalin yaklaşık 1 cm lateral 
ve superiorundadır. Spinal iğne kullanılarak 
yapılacak prosedüre uygun portaller rahat-
lıkla açılabilir. Portaller açılırken önemli olan 
nörovasküler anatomiye hakim olmaktır.

Şekil 24.4: Anterior 
portal ve anatomik 
komşulukları.

Şekil 24.5: Spinal 
iğne ile lateral por-
talin yerinin belirlen-
mesi ve daha önce 
PDS ile işaretlenmiş 
yırtığa ulaşımı kolay 
olan portal yerinin 
belirlenmesi.

Şekil 24.6: Lateral portal açılırken akromion sınırının 
5 cm distalie aksiller sinir açısından dikkat edilmelidir.

Superior lateral portal:
Anterior omuz prosedürleri için önemli bir 
portal olan bu portal anterior glenoidin di-
rekt olarak görüntülenebilmesini sağlar.(12) 
Laurencin tarafından tanımlanmıştır. Özel-
likle artroskopik rotator manşet tamirlerin-
de kullanılmaktadır. Akromion ile korakoidi 
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birleştiren hat üzerinde, akromionun hemen 
lateralinde yer alır. Portal, biseps tendonu 
üzerinden ekleme oblik olarak rotator inter-
val dokusunu delecek şekilde yerleştirilen 
bir spinal iğne kullanılarak dıştan içe tekni-
ğiyle açılır.

Neviaser portali:
Bu portal anteriorda klavikula, posteriorda 
spina skapula ve medialde akromion ile çev-
rili yumuşak noktadan (Soft Spot), akromio-
nun medail sınırının 1 cm medialinden açı-
lan insizyonla elde edilir (Şekil 24.7). Portal, 
dıştan içe tekniği ile kanülün 30o lateral ve 
glenohumeral ekleme doğru hafifçe posterio-
ra yönlendirilmesiyle açılır. Supraklaviküler 
fossa portali olarak da adlandırılan neviaser 
portali, SLAP tamirlerinde klavikula distal 
uç rezeksiyonu ve anterior supraspinatus 
tamiri için kullanışlıdır.(13) Bu portalin kulla-
nımını sırasında supraglenoid tüberkülden 3 
cm mesafede transvers olarak seyreden sup-
raskapular sinir ve arterin hasarlanma ihti-
mali mevcuttur ve dikkat edilmesi gerekir.(14)

Saat 5 portali:
Davidson ve Tibone tarafından tariflenen 
bu portal, bankart lezyonlarında, glenoid 
kenardaki kapsülolabral ayrışma bölgesine 
rahat erişimi ve fiksasyon enstrümanlarının 
uygun açıda yerleştirilmesini sağlar.(15) İnferi-
or glenohumeral ligamentin (İGHL), glenoid 
kenarın saat 5 hizasındaki ana başlangıç böl-
gesi, portalin de eklem içi başlangıç noktasını 
oluşturur. Portal, posterior (soft point) por-
talden skopun yerleştirilmesini takiben içten 
dışa tekniği uygulanarak açılır. Nörovasküler 
yapıların medialize edilmesi amacıyla hume-
rus maksimal addüksiyona alınır, posterior 
portalden skop çıkarılarak Wissinger rodu 
anterior kapsüle doğru ilerletilir. 11 numara 
bistüri yardımı ile konjoint tendon lateralin-
den ve subskapularis kasın alt sınırından çı-
kan portal oluşturulmuş olur.

Aksiller sinir, muskulokütanöz sinir, sefalik 
ven ve humerus kıkırdağını riske atması, 
saat 5 portalinin fayda zarar dengesinin bazı 
yazarlarca sorgulanmasına neden olmuştur.
(5,16) Pearsall, yaptığı kadavra çalışmasında 
içten dışa tekniğinin, humerus kıkırdağında 

anlamlı yüklenmeye ve hasara sebep oldu-
ğunu tespit etmiştir.(16) Meyer ise, dıştan içe 
tekniğiyle açılan portalin, sefalik vene orta-
lama 17 mm komşuluğunda olduğunu ifade 
etmiş, aksiller artere 13 mm ve aksiller sinire 
de 17 mm kadar yakınlığı bulunduğunu gös-
termiştir.(5) Bu bağlamda da saat 5 portalinin 
kullanımının faydadan ziyade zarar getirece-
ğinden bahsetmiştir.

Anterosuperior portal:
Anterior kapsüle yaklaşımı içeren prose-
dürlerde, anterosuperior ve anteroinferior 
portaller görüntüleme açısından en iyi se-
çeneği sunar. Bu portallerin kullanımı, aynı 
zamanda anterior glenohumeral eklemi cer-
rahi üçgenlere bölmeye olanak sağlar.(17) An-
terosuperior portal, korakoid ve akromionu 
birleştiren hattın orta noktasından dıştan içe 
tekniği ile açılır. Takiben trokar, biseps uzun 
başı tendonunun hemen anteriorundan ek-
leme doğru yönlendirilir. SLAP lezyonları 
tedavisinde, anterosuperior glenoide uygun 
açıda ankor yerleştirilmesini sağlaması bu 
portalin en önemli avantajını oluşturur.

Anteroinferior portal: (Şekil 24.8) 
Wolf tarafından tanımlanan bu portal, fiksas-
yon tipinden bağımsız olarak anterior omuz 
kapsülografisi olanağı sunar ve glenohume-
ral eklemin rahat görüntülenmesini sağlar.
(17) Posterior portalden yerleştirilen skop ile 
korakoid eklem içinde palpe edilir ve kora-
koid tipinin inferolateral sınırına kaydırılır. 
Takiben değiştirme çubuğu “switching stick” 
subskapular tendonun superior sınırından 
geçirilerek anterior kapsüle ilerletilir ve içten 
dışa tekniği son basamağı olarak 11 numara-
lı bisturiyle portal açılır. En çok sefalik ven 
olmak üzere, inferior kapsül komşuluğunda 
aksiller sinirde bu portal açılma sırasında 
risk altındadır.

Ek posterior portaller
Özellikle posterior labral lezyon tamirinde 
kullanılan portallerdir.

Posteroinferior (Saat 7 portali): (Şekil 24.9)
Serbest cisim çıkarılması ve posteroinfeior 
labral tamirler için faydalı olan bu portal, 
anterior portalden glenoidin saat 7 kenarına 
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doğru “switching stick” yerleştirilmesiyle, 
içten dışa tekniği uygulanarak ya da posteri-
or portalin 2-3 cm inferiorundan yapılan cilt 
insizyonu ve saat 7 pozisyonunun direkt gö-
rüntülenmesi eşliğinde kanül yerleştirilerek 
dıştan içe tekniği kullanılarak açılabilir.(18) 
Supraskapular sinir ve arter, aksiller sinir ve 
yaklaşık 39 mm mesafede bulunan posterior 
sirkumfleks arter risk altında olan ve dikkat 
edilmesi gereken yapılardır.

Wilmington portali:
Büyük posterior komponenti olan SLAP lez-
yonlarının tedavisine izin veren bu portal, 
posterosuperior glenoide, 450’lik açıyla erişi-
mi sağlamak adına, akromionun posterolate-
ral köşesinin 1 cm anterior ve 1 cm lateralin-
den açılır.(19-21)

Şekil 24.7: Neviaser portali. Şekil 24.8: Anterolateral portal.

Şekil 24.9: Ek Posterior portaller
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Giriş
Omuz artroskopisinde her hastalıkta olduğu 
gibi tanının doğru konulması ve buna yöne-
lik işlemlerin yapılması oldukça önemlidir. 
Patolojilerin normal anatomiden ve anato-
mik varyasyonlardan ayırt edilmesi için bu 
yapıların iyi tanınması gerekmektedir. Bu ne-
denle doğru tanı için anatomiyi iyi bilmeli ve 
artroskopi sırasında bu yapıları tanımalıyız. 
Omuz artroskopisi sırasında anatomik yapı-
lar basamaklar halinde tespit edilerek video 
kaydı ile dökümante edilmelidir. Video 1’de 
artroskopi sırasında görülmesi gereken ana-
tomik yapılar, varyasyonlar ve patolojik ya-
pıları bu yazı ile birlikte izleyebilirsiniz.

Glenohumeral eklem:
Omuz ekleminin incelenmesi sırasında çeşitli 
basamaklar ve noktalar önerilmiştir. Bizim kul-
landığımız ve daha pratik bulduğumuz yön-
tem, eklemi bölgelere ayırarak incelemektir.

Artroskopi sırasında glenohumeral eklem 
bölümleri ve içerdiği anatomik yapılar aşağı-
da özetlenmiştir;

• Anteriorsuperior bölge (rotator interval)
o Korakohumeral ligament
o Superior glenohumeral ligament
o Biseps tendonu
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• Superior bölge
o Superior labrum
o Glenoid superior artiküler yüzeyi

• Posterior bölge:
o Posterior labrum
o İnferior glenohumeal ligamentin pos-
terior 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 ante-
rior bandı

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

Omuz artroskopisinde giriş portalimiz pos-
terior portaldir. Genellikle lateral dekübit 
pozisyonunda portal yeri akromion postero-
lateral köşesinin 2 cm inferior 1 cm medialin-
dedir. Ancak posterolateral köşenin güvenilir 
bir anatomik işaret yeri olmayabileceğini be-

Sunum 25.1

Video 25.1
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lirten çalışmalar mevcuttur.(1) Trokar yardı-
mıyla sırasıyla cilt, cilt altı, deltoid kası, teres 
minör ile infraspinatus intervali ve kapsül 
geçilir. Bu bölgenin komşuluğunda kuadran-
güler ve triangüler boşluk vardır.

Eklem içerisinde ilk görülecek şey superiorda 
biseps, lateralde humerus başı ve inferior da 
subskapularisin oluşturduğu üçgendir (Şekil 
25.1). Bu üçgeni oluşturmak, eklem içinde 
yapacağımız ilk iş olmalıdır. Üçgen ekleme 
oryante olmamızı sağlayarak bundan sonra-
ki anatomik yapıları daha kolay tanımamıza 
olanak verir. Üçgen bölgesi rotator intervale 
karşılık gelir. Bu bölgedeki yapılar, subska-
pularis kasının üst intraartiküler tendinöz 
kısmı, orta glenohumeral ligament, superior 
glenohumeral ligament ve subskapular re-
sesdir.(2)

Posterior portal açılırken ve portali kulla-
nırken komşu nörovasküler yapılara dikkat 
edilmelidir. Nörovasküler yapılar, kuadran-
güler boşluk, triangüler boşluk ve triangü-
ler aralıkta yer almaktadır. Kuadrangüler 
boşluk teres majör, 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. Tri-
angüler aralıktan ise radial sinir geçer. 

Rotator intervalden açılan ikinci portal ise 
genellikle korakoidin 1 cm lateralindedir. 
Portal önce bir spinal iğne yardımıyla belir-
lenerek açılmalıdır.

Superior bölge anterior superior ve superior 
olarak iki kısımda incelenebilir. Burada gö-
receğimiz yapılar superior labrum ve biseps 
tendonudur. Oryantasyon amacıyla ekleme 
ilk girildiğinde biseps tendonu belirlenmeli-
dir. Bundan sonra ilk belirlenecek bölge rota-
tor interval bölgesi olmalıdır. Rotator interval 
yukarıda da bahsedildiği gibi, üstte biseps 
tendonu, inferiorda subskapularis ve lateral-
de humerus başının oluşturduğu üçgen böl-
gedir (Şekil 25.1).

Bazı hastalarda dejeneratif zeminde veya 
travma sonrası spontan biseps tendonu rüp-
türü olabilir ve ekleme girildiğinde biseps 
tendonu görülemeyebilir. Yine bu tendonun 
uzun başının doğuştan eksikliği nadir de 
olsa bildirilmiştir.(3) Bu durumda üçgenin alt 
kenarını oluşturan subskapularis tendonu 
oryantasyon için klavuz olarak kullanılabilir.

Anterior superior bölge:
• Biseps uzun başı tendonu: Biseps tendonu 

supraglenoid tüberküle, anterior labruma 
ve/veya anteriosuperior veya posterio-
superior labruma tutunur (Şekil 25.2).(4) 

Şekil 25.1: Oryantasyonun sağlanmasında üçgenin oluşturulması oldukça önemlidir. B; biseps tendonu, SS, 
Subskapularis tendonu, L; superior labrum veya glenoid superior kenarı, HH; humerus başı.



Omuzun Artroskopik Anatomisi 261

Şekil 25.2: Biseps uzun başının glenoid superioruna 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.

Biseps tendonu sinovit, dejenerasyon ve 
yırtık açısından değerlendirilmelidir (Şe-
kil 25.3). Bazen biseps tendonunun geniş 
olarak kapsüle tutunduğu izlenebilir veya 
kapsülün farklı şekillerde biseps uzun ba-
şını sardığı izlenebilir. Biseps uzun başı 
birçok varyasyon gösterebilir, bunların bir 
kısmı biseps origo farklılıkları, yokluğu 
ve kapsüler yapışıklıklarıdır (Şekil 25.3).
(5) Biseps uzun başı tendonuna ait hamak 
varyasyonları ise şekil 25.4’de sıralanmış-
tır. Sinovit kısmı bisipital oluk içerisinde 
gizlenmiş olabileceğinden bir probe yar-
dımıyla tendon, eklem içine çekilerek oluk 
kısmındaki sinovit varlığı görülebilir (Şekil 
25.5). Biseps tendonunun oluk içerisinde-
ki stabilitesi supraspinatus, subskapula-
ris yapışma yerlerinin oluşturduğu askı 
tarafından sağlanır. Bu yapıya superior 
glenohumeral ligament ve korakohumeral 
ligamentler de tutunur. Bu yapı bir pulley 
gibi davrarak biseps tendonu stabilitesini 
sağlar.(6) Korakohumeral ligament askının 
temel olarak posterioruna tutunur (Şekil 
25.6).(7) Anterior askı stabilite için oldukça 
önemlidir. Supraspinatus tendon yırtık-
larında biseps tendonu posterior stabili-
tesini yitirebilir. İnstabilite durumunda 
supraspinatus ve subskapularis kaslarıda 
değerlendirilmelidir.(8) Bu bölgede Bisep-
se ait görebileceğimiz patolojiler; sinovit, 
dejenerasyon (delaminasyon) ve parsiyel 
yırtık veya total yırtıktır. Biseps pulley sis-
teminin zarar görmesi karşımıza disloke 
veya instabil biseps olarak çıkabilir. Biseps 
instabilitesi de bu sırada karşımıza çıkabi-
lir (Şekil 25.7).

• Korakohumeral ligament (KHL): Biseps’in 
üzerinde yer alır. Korakoid bazisinden 
başlar, bisepsi saran fibrilleri vardır ve 
subskapularis tendon insersiyosuna tu-
tunur. KHL fibrilleri bir miktar supras-
pinatus tendonuna da karışır (Şekil 25.8).

• Superior glenohumeral ligament: Sup-
raglenoid tüberkülden saat 12 hizasında 
orijin alır. Glenoid anteriorundan baş-
layarak tüberkülüm minüsün hemen 
proksimalinde fovea kapitise tutunur. 
Bisipital oluğun tabanı gibidir.(9) Rotator 
intervalin içinde yer alır (Şekil 25.8). An-
terior translasyona, addüksiyona ve eks-
ternal rotasyon kuvvetlerine karşı direnç 
gösterir. Ayrıca inferior translasyonuda 
önler (inferior instabilitede interval yet-
mezliği sulkus bulgusu olarak görülür.

Superior bölge:

• Superior labrum:
Birçok varyasyon gösterir (Şekil 25.9). 
Bunlar;

o Sublabral foramen; %60 oranında izlenir. 
Sublabral foramenlerin %10’u delik şek-
lindedir. Deliğin varlığında, subskapular 
reses ile anteriorsuperior labrum ilişkili-
dir.

o Labrumun olmaması,
Kord şeklinde orta glenohumeral ligamen-
tin varlığında superior labrumun olmaması. 
Buffort kompleksi olarak adlandırılır. Buffort 
kompleksi varlığında, SLAP lezyonları daha 
sık karşımıza çıkabileceğinden bu komplek-
sin fark edilmesi önemlidir.
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Şekil 25.3: Biseps yokluğu 
ve biseps kapsül varyas-
yonları izlenmektedir. Kap-
sül varyasyonları arasında 
tam kapsüler yapışma, la-
teral ve medial yapışıklık, 
anterior kapsüler tutunma 
görülen varyasyonlar ara-
sındadır. Ayrıca biseps ten-
donu split origo şeklinde 
de izlenebilmektedir.

Şekil 25.4: Biseps hamak 
varyasyonları. Lateral kısa 
hamak, lateral pulley tar-
zı tutunma, medial kısa 
hamak medial pulley tarzı 
tutunma izlenmektedir.
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Şekil 25.5: Biseps uzun başının (BUB) eklem içine çekilmesi oluk içindeki kısmının sinovitini ortaya çıkartma-
mızı sağlar.

Şekil 25.6: Biseps anterior ve posterior pulley sistemi görülmektedir.

Şekil 25.7: Anterior pulley yetmezliğine bağlı biseps anterior dislokasyonu.
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Şekil 25.8: Rotator interval ve rotator intervali oluşturan anatomik yapılar. Korakohumeral ligament biseps 
uzun başının önünde ve üstünde izlenir. Superior glenohumeral ligament, interval bölgesinde biseps uzun 
başının hemen altında yer alarak subskapularis ile birlikte, küçük tüberküle tutunur.

Şekil 25.9: Anterior superior labrum ve varyasyonları.



Omuzun Artroskopik Anatomisi 265

önemlidir (Şekil 25.14). Özellikle parsiyel 
yırtıklar küçük tüberkül yapışma yerinde 
görülebilir.(13) Subskapularis tendonu ve 
anterior kapsuloligamentöz kompleks 
anatomik olarak iyi ayrılabilen yapılardır. 
Bu kompleksi anteior ve orta glenohume-
ral ligament oluşturmaktadır. Anterior 
kapsuloligamentöz kompleks (ACLC) 
subskapularis tendonunu tamamlar 
ve tüm foot-print (ayakizi) bölgesinin 
%45’ini oluştururlar. ACLC insersiyonu 
tendon insersiyonunu tamamlayarak “ar-
mut” şeklinde bir ayakizi oluşturur. (14)

• Subskapular resses; eklem farelerinin sak-
lanabileceği yer olabilir (Şekil 25.13).

• Orta glenohumeral ligament: Subskapu-
larisi 600 açı ile çaprazlar. Medial ve su-
perior glenoid kenardan supraglenoid tü-
berkülden başlayarak tüberositas minör 
medialine, anatomik boyun kısmına tu-
tunur. Oldukça fazla varyasyonu vardır 
(Şekil 25.15). Hiç olmayabileceği gibi kord 
şeklinde de olabilir.(15) OGHL eksternal 
rotasyonda gerilir ve iç rotasyonda gev-
şer. 450 abdüksiyonda ise anterior trans-
lasyona direnir.

• Anterior labrum: Yuvarlak görünümdedir 
ve glenoide tutunur (Şekil 25.16). Ekvator 
seviyesinin altında glenoidten ayrılmışsa 
patolojiktir. Bankart lezyonu açısından 
değerlendirilmelidir (Şekil 25.16).

• Anterior glenoid eklem yüzeyi: Dejeneras-
yon açısından değerlendirilmelidir.

• İnferior glenohumeral ligamentin anteri-
or bandı (Şekil 25.17); 20-300 Abdüksiyon-
da traksiyon ile daha kolay izlenir. 900 
Abdüksiyon ve dış rotasyonda humerus 
başının anterior translasyonunu önler, 
ayrıca inferior translasyonada direnir. 
Glenoidten anatomik boyna doğru uza-
nır. Anterior bandın humeral tutunması 
en iyi anterior portalden izlenir. Anterior 
band hizasında humerus başı ve glenoid 
arasından artroskopun kolaylıkla geçme-
si “drive through sign” olarak bilinir. Son 
çalışmalarda omuz instabilitesine özgül 
olmadığı bildirilmiştir.(16) HAGL lezyon-

o Meniskoid labrum; bazen superior labru-
mun glenoide tutunmayan serbest kısmı 
geniş olup menisküs görünümünde ola-
bilir.(10)

Bu bölgenin patolojik görüntüsü olarak kar-
şımıza SLAP lezyonları çıkmaktadır. Bu lez-
yonlar karşımıza temel olarak dört tip olarak 
çıkar (Şekil 25.10).(11)

Omuza abdüksiyon-dış rotasyon hareketi 
yaptırılıp superior labrum yırtıkları daha iyi 
değerlendirilebilir. Eğer labrum yırtık ise, 
superior glenoid üzerinde posterosuperior 
yönde yer değiştirir.(12)

• Glenoid superior artiküler yüzeyi: Deje-
nerasyon, kıkırdak kaybı açısından de-
ğerlendirilir. Santral kısma göre kalındır. 
Santral glenoid kıkırdağı bazen o kadar 
ince olabilir ki kıkırdak defekti olarak iz-
lenebilir (Şekil 25.11).

Posterior bölge (Şekil 25.12):

• Posterior labrum: Özellikle çok yönlü 
instabilitelerde görüntülenip plikasyona 
hazırlanmalıdır. Skop posterior portalden 
anterior portale getirilerek posterior yapı-
lar izlenir.

• İnferior glenohumeal ligamentin poste-
rior bandı: 900 abdüksiyon ve eksternal 
rotasyonda humerus başının inferiora 
translasyonunu önler.

• Posterior glenoid eklem yüzü; Dejeneras-
yon açısından değerlendirilir.

İnferior bölge:
• Aksiller poş (Şekil 25.13): İncedir ve he-

men altında aksiller sinir yer alır. Eklem 
farelerinin gizlendiği yer olabilir. Ayrıca 
sinovial hipertrofi, sinovit bulgularıda bu 
bölgede izlenir.

Anterior bölge:
• Subskapularis tendonu ve humerusa in-

sersiyonu: Subskapularis tendonunun 
%30’u eklem içinden izlenebilir. Rota-
tor intervalin alt sınırını oluşturur (Şekil 
25.14). Özellikle humerus yapışma ye-
rinin izlenmesi zordur, ancak yırtıkları-
nın değerlendirilmesi açısından oldukça 
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larının görülmesinde önemlidir. Ayrıca 
bu ligamentin glenoid avülsiyonu GAGL 
lezyonu olarak tanımlanmıştır ve anterior 
instabiliteye yol açabilen bir durumdur.
(17) 

Humerus:
• Çıplak bölge; Posterior humerusta fetal 

hayattan kalma damar girişlerinden olu-
şan çıplak alan (bare area) izlenebilir (Şe-
kil 25.18). Burada eski vasküler kanallar 
yer almaktadır. Çıplak alan infraspinatus 
tendon tutunma yeri ile uyumludur. İnf-
raspinatus ayak izini (footprint) belirle-
mek için önemli bir anatomik noktadır.

• Rotator manşet yapışma yeri (Şekil 25. 
19); Supraspinatus ve infraspinatus tu-
tunma yerleri kolaylıkla izlenebilir. Ek-
lem içi rotator manşet yırtıklarını izleye-
biliriz (Şekil 25.20). Rotator kablo yine bu 
bölgede izlenebilir (Şekil 25.20). Rotator 
kablo supraspinatus ve infraspinatus ara-
sındadır. Özellikle supraspinatus tendo-
nu rotator kabloya sıkıca bağlıdr ve bazı 
tendon lifleri humerusa kablo üzerinden 
ulaşır. Ayrıca bazı lifleri infraspinatus 
tendonu üzerinde bir tabaka oluşturarak 
rotator kresentin üzerini örter. Rotator 
kablo aynı zamanda posteriorda teres 
majör tendonu ile supraspinatus ve inf-
raspinatus tendonları arasında bir köprü 
görevi de görmektedir.(18)

• Humerus eklem yüzü; Ostekondral lezyon 
ve dejenerasyon açısından değerlendiri-
lir.

Subakromial bölge:
Posterior portalden subakromial boşluğa 
girilir. Glenohumeral artroskopi tamamlan-
dıktan sonra kanül eklemden ve deltoid ka-
sından çıkartılarak cilt altından subakromial 
bölgeye doğru yönlendirilerek deltoid kası 
penetre edilir ve subakromial bursaya giri-
lir. 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 göre-
meyebiliriz (Şekil 25.21).

Lateral portalin yeri spinal iğne ile belirlene-
rek kanül yerleştirilir ve bir shaver ile bursal 
yapılar debride edilir. Shaver’in ucu yukarı-
ya yani akromiona yönlendirilmeli ve gövde-
sinin bursanın ortasında yer almasına dikkat 
edilmelidir. Bu rotator manşetin hasar gör-
mesini önler. Debridman sonrası ilk görüle-
cek yapı akromiondur ve bu bizim subakro-
mial bölgedeki kılavuz anatomik yapımızdır 
(Şekil 25.22). Subakromial bölgede izlenecek 
yapılar;

• Akromion; İlk izlenecek yapıdır. Alt kıs-
mında yer alan korakoakromial liga-
mentin dejenerasyon miktarı değerlen-
dirilmelidir (Şekil 25.22). Subakromial 
bölgeyi daraltıp daraltmadığı izlenebilir 
(Şekil 25.23).

• Korakoakromial ligament (Şekil 25.23); 
Lateral kısmı dejenerasyon açısından de-
ğerlendirilmelidir. Kuadrangüler (%48), 
Y şeklinde (%42) veya tek band şeklinde 
(%8) olabilir.(19) Korakoakromial ligament 
takip edilerek korakoid çıkıntıya ulaşılır.

• Rotator manşet; Bütünlüğü, dejenerasyo-
nu, yırtık varlığı ve yırtığın şekli açısın-
dan değerlendirilmelidir (Şekil 25.23).

• Akromioklaviküler eklem; Akromioplasti 
sonrası medial akromionun alınması ile 
birlikte daha kolay izlenir. Eklemin gö-
rülmesi için inferior eklem kapsülünün 
açılması gerekir (Şekil 25.24). Bu eğer ak-
romioklaviküler ekleme yönelik bir giri-
şim yapılmayacaksa instabiliteye neden 
olmamak için kapsülün açılması gerekli 
değildir.

• Os akromiale; Pre veya mezo akromion 
sıklıkla karşımıza çıkar. Akromion artros-
kopi sırasında probe ile palpe edildiğin-
de hareketli ise os akromiale varlığından 
şüphelenilmelidir. Aksiller omuz grafi-
sinde os akromiale kolaylıkla fark edilir.

• Subakromial plika; Özellikle omuz sı-
kışma sendromunda subakromial plika 
varlığı araştırılmalı ve eksize edilmelidir 
(Şekil 25.25, 25.26).
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Şekil 25.10: SLAP (Superior Labrum Anterior Posterior) lezyonları temel olarak karşımıza dört şekilde çık-
maktadır. 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 25.11: Glenoid eklem yüzü. Eklem yüzü ortasında kıkırdak incelmektedir ve bu tamamen normal bir 
bulgudur. 
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Şekil 25.12: Posterior labrum posterior, posterior superior ve posterior inferior kısımları görülmektedir.

Şekil 25.13: Aksiller poş, özellikle eklem farelerinin bulunduğu ve dejeneratif artritin izlendiği bölgedir. 
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Şekil 25.14: Rotator intervalin inferior sınırını subskapularis tendonu oluşturur. Tendonun ön kısmında subs-
kapular 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 25.15: Orta glenohumeral ligament ve varyasyonları. 
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Şekil 25.16: Orta glenohumeral ligament ve varyasyonları. 

Şekil 25.17: İnferior glenohumeral ligamant anterior bandı. 

Şekil 25.18: Çıplak bölge ve Hill-Sachs lezyonu. Çıplak bölge ile Hill-Sachs’ı sıklıkla bir kıkırdak adacığı ayırır.
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Şekil 25.19: Supraspinatus ve önündeki kapsül, hemen kıkırdak kenarına tutunur.

Şekil 25.20: İnfraspinatus ise çıplak bölge seviyesinde tutunur burada kapsül incedir. Korakohumeral li-
gamentin subskapularis ve infraspinatus arasındaki uzanımı rotator kabloyu oluşturur. Rotator kablo ile 
tüberkulüm majus arası ise rotator kresent olarak bilinir.

Şekil 25.21: Subakromial bölgeye ilk girdiğinizde özellikle tam kat rotator manşet yırtığı olmayan hastalarda, 
ağsı bursa dışında hiçbir şey göremeyebilirsiniz A) Lateral portal açıldıktan sonra bir shaver ile bursal yapı deb-
ride edilerek subakromial boşluğun görünür hale gelmesi sağlanır B) Oryantasyon açısından ilk göreceğimiz 
anatomik yapı akromiondur C).
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Şekil 25.22: Akromion ve korakoakromial liga-
ment (KAL) görülmekte. Akromion altındaki KAL 
dejenere olabilir. Bunun bir sıkışma göstergesi 
olduğunu kabul eden cerrahlar vardır.

Şekil 25.23: Subakromial boşluğu daraltan tip üç akromion izlenmekte, Akromion altından korakoide doğ-
ru uzanan korakoakromial ligament izlenmektedir.
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Şekil 25.24: Rotator manşet. Hafif fibrilasyondan 
A, B) tam kat yırtığa C) kadar değişen patolojiler-
de karşımıza çıkabilir.

Şekil 25.25: Akromioklaviküler eklem. Eklem akromi-
oplasti sonrası daha kolay görüntülenir.

Şekil 25.26: Subakromial plika. Varlığında omuz sıkış-
ma sendromunda ağrının nedeni olabileceği vurgu-
lanmaktadır.
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Kas iskelet sisteminde ağrı nedeni olarak 
omuz ağrıları (%16) bel (%23) ve diz (%19) 
ağrılarından sonra üçüncü sırada gelmekte-
dir.(1,2) Omuz ağrısı yapan nedenler içinde ro-
tator manşet hastalıkları en sık nedenlerden 
biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Klasik ola-
rak sadece rotator manşet tendonu ile kora-
koakromial ark arasındaki anormal kontağın 
subakromial sıkışma sendromuna yol açtığı 
düşünülmekteyken bugün için sadece sıkış-
manın etiyolojide rol oynamadığı intrensek 
ve ekstrensek etkenlerin birlikte rol oynadığı 
görüşü hakimdir.(1,2,3)

Rotator manşet hastalıkları, geniş bir spekt-
rum olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu, ba-
sit bir aşırı kullanmadan (overuse), sıkışma 
sendromu, parsiyel yırtık, tam kat yırtık ve 
yırtığın ileri aşamasında ise sorun manşet 
yırtığı artropatisi olarak karşımıza çıkabilir.
(1,2,3,4,5)

Patoloji:
Sıklıkla rotator manşete ait yırtıklar supras-
pinatus kasıyla sınırlı kalmaktadır. Uzun 
yıllar “kritik avasküler bölge” teorisi kabul 
görmüş olsa da bugün böyle bir zonun var-
lığı ispatlanamamış, tersine farklı kanlanma 
bölgesi bulunamamıştır.(6)

Neer tarafından öne sürülen ekstrinsik me-
kanik sıkışma teorisinde sorun akromiokla-
viküler arktadır (Şekil 26.1) ve akromionun 
çengel şeklinde olmasının (tip III akromion) 
subakromial sıkışmaya neden olduğu öne 
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sürülmektedir. Bu sıkışmaya sekonder olarak 
rotator manşet patolojileri ortaya çıkmakta-
dır (tendinit, parsiyel yırtık, tam kat yırtık).
(2) Yapılan çalışmalarda tip III, yani çengel 
akromionun, yaşla birlikte artış gösterdiği 
gösterilmiş ve çengel şeklinin bir “traksiyon 
osteofiti” olduğunu öne sürülmüştür.(2,5)

Ekstrensek teoriden farklı olarak intrensek 
teoride hastalık rotator manşetten, sıklıkla 
da supraspinatus tendonundan başlamak-
tadır. Rotator manşetin hem tensil, hem de 
kompresif yüklenmelere hedef olduğu me-
kanik ve histolojik olarak gösterilmiştir. Bu-
rada olacak ve tamir edilme sınırını aşan, 
mekanik zedelenmeler, supraspinatus kasını 
zayıflatıp manşet yetmezliğine neden olarak 
omuz hareketleri sırasında humerus başının 
proksimale kaymasına ve sekonder ekstrin-
sik kompresyona neden olmaktadır. Buna 
bağlı olarak korakoakromial bağda hipertrofi 
ve akromionda traksiyon spuru oluşmak-
tadır. Oluşan bu sekonder mekanik sıkışma 
manşetin daha fazla zedelenmesine neden 
olur. Bu teoriye göre ekstrensek zedelenme 
ve disfonksiyon tendon zedelenme kaskatın-
da intrensek nedenden sonra yer almaktadır. 
Rotator manşetteki hasarın yaşlanmaya bağ-
lı dejenerasyon ve mekanik kuvvetlerin bir 
kombinasyonu sonucu ortaya çıktığı düşü-
nülmektedir.(1,3)

Rotator manşet kasları kapsülle birlikte birbi-
rine karışarak insersiyonlarına ulaşırlar. Tam 
kat yırtıkta hem kapsül hem de tendon yerle-
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rinden ayrılır. Tendon retrakte olurken, kap-
sül kontrakte olur. Oluşan ilk yırtık iğne de-
liği şeklinde iken bu ilerledikçe klasik yarım 
ay şeklini alır. Tam kat yırtıklar küçük (<1 
cm), orta (1-3 cm), büyük (3-5 cm) ve masif 
(>5 cm) olarak sınıflandırılırlar. Parsiyel yır-
tıklar genellikle tendonun artiküler yüzünde 
gelişir, bursal yüz daha iyi kanlandığından 
daha az yırtık geliştiği bildirilmektedir.(1) 
Bursal yüz yırtıklarında ekstrensek nedenler 
daha fazla ön plandadır. 

Tanısal yaklaşım:
Omuz sorunlarında tanısal yaklaşım diğer 
bölge ve sistem hastalıklarında olduğu gibi 
sistematik bir sırayı izlemelidir. Böyle yapıl-
madığı takdirde çok basit bir problem bile 
karmaşık ve çözümü zor hale gelebilir. Tanı-
sal yaklaşımdaki bu sistematik sıra aşağıdaki 
gibi olmalıdır (Şekil 26.2).

• Hikaye
• Fizik muayene
• Görüntüleme yöntemleri:

o Direkt grafi
o Ultrasonografi

o Manyetik rezonans (MR)
o Bilgisayarlı tomografi

• Artroskopi (tanısal ve cerrahi)

Hikaye:
Ağrı: 
Rotator manşet sorunu olan hastalar genel-
likle ağrı, hareket kısıtlılığı ve güçsüzlük 
şikayetleriyle doktora başvurmaktadırlar. 
Başvuran hastanın yaşı, mesleği, aktivite du-
rumu, 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 superiorunda-
dır, fakat omuz posteriorunda da olabilmek-
tedir. Tam kat rotator manşet yırtıklarında 
ağrı deltoid insersiyosuna kadar yayılabil-
mekteyken rotator manşet patolojilerinde 
ağrı nadiren dirseğin altına kadar yayılır. 
Sıklıkla baş üstü aktivitelerde ve kolun öne 
fleksiyonunda ağrı artmaktadır. Gece veya 
istirahat sırasında oluşan ağrıda bir rotator 
manşet yırtığı bulgusu olabilir.(2,7)

Şekil 26.1: Korakoakromial ark ve supraspinatus tendonundaki yırtık ile olan ilişkisi izlenmektedir. AKL “Akro-
mioklavüküler ligament”.



Rotator Manşet Hastalığına Giriş 277

Şekil 26.2: Rotator manşet hastalıklarının tanı ve tedavi algoritması.

Omuz ağrısı

X-ray

Test +

Açık

Artroskopik

Takip

Başarılı

Başarısız
3-6 ay

Test -

Hikaye

Rotator manşet hastalığı?

Subakromial enjeksiyon testi

Konservatif tedavi

Cerrahi tedavi

Yardımcı görüntüleme yöntemleri
USG, MRI ile rotator manşetin ve 
subakromial arkın değerlendirilmesi

Artroskopik + mini
artrotomik

RM ve/veya 
ark patolojisi (-)

Diğer etiyolojilere 
yönelik araştırma

Sıkışma sendromu, 
parsiyel veya küçük yırtık

Orta derece ve 
üzerinde yırtık

Fizik muayene

RM ve/veya 
ark patolojisi (+)
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İnspeksiyon:
İnspeksiyon sırasında eski skar dokusu, renk, 
şişlik, deformite ve kas atrofisi değerlendiril-
melidir. Her iki omuz karşılaştırılarak omuz-
ların yükseklikleri muayene edilmelidir. 
Skapular kanat bulgusu skapulotorasik fonk-
siyon bozukluğunu, skapular disfonksiyonu 
(Şekil 26.3) gösterdiği gibi, omuz instabilitesi, 
kas imbalansı veya kas yorgunluğunun bir 
bulgusu da olabilir. Seyrek olarak eşlik etse 
de skolyoz ve kifoz araştırılmalıdır.

Krepitasyon:
Rotator manşet hastalıklarında krepitasyon 
alınabilir. Krepitasyon sıklıkla tam kat yır-
tıklarla birlikte olmaktadır. Fakat kalınlaşmış 
bir subakromial bursada bu bulguyu verebi-
lir.

Komplet yırtıklarda subakromial krepitus 
hissedilir, özellikle fleksiyon, abdüksiyon ve 
iç rotasyonda, supraspinatus yapışma ye-
rinde, akromion altında hissedilir. Parsiyel 
yırtıklarda hareketle ağrı, krepitus ve eklem 
sertliği olur.

Güçsüzlük:
Ağrı ile birlikte güçsüzlüğün olması ya rota-
tor manşetteki yırtık sonucu gelişen patoloji-
ye, ya da ağrının kendisine bağlıdır.

Hareket kısıtlığı ve sertlik:
Hareket kısıtlılığı ve sertlik subakromial sı-
kışma sendromunda ve rotator manşet yır-
tıklarında izlenebilir.

Rotator manşet yırtıklı hastaların hikayesin-
de genellikle omuzda tekrarlayan tendinit 
veya bursit atakları mevcuttur. Bu ataklar ge-
nellikle omuz kullanımını takiben olan ağrılı 
ataklardır.

Fizik muayene:
Yapılacak tam bir omuz muayenesi, omuz 
fonksiyon bozukluğunu ve ağrısını değer-
lendirmede çok önemlidir. Muayeneye üst 
ekstremitenin tümü ve servikal vertebralar 
da katılmalıdır. Muayene sistematik olarak 
yapılmalıdır.(2,7,8)

Şekil 26.3: Skapular diskinezi %25-75 rotator manşet 
sorunu olan hastalara eşlik etmektedir. Bu özellikle 
rehabilitasyon sırasında gözden kaçmamalıdır.

Şekil 26.4: Supraspinatus kuvvet tes-
ti, Jobe testi.
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Palpasyon:
Palpasyon esas ağrı noktasını belirleyebil-
mek için sistematik olarak yapılmalı, kemik 
ve yumuşak dokular ayrı ayrı değerlendi-
rilmelidir. Ağrı noktasının lokalizasyonu ve 
duyarlılık derecesi tanıda yol göstericidir. 
Özellikle eklem üzerindeki ağrılar ve miyo-
fasyal tetikleyici noktalar tespit edilmelidir. 
Ağrı noktası supraskapula sinir (supraska-
pular çentikte) veya aksiller sinir (kuadran-
gular boşlukta) gibi spesifik bir sinir sıkışma-
sına 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 ağrı-
ya mı yoksa kapsül kontraktürüne mi bağlı 
olduğu ortaya çıkartılmalıdır. Gençlerde 
internal rotasyonun kaybı posterior kapsül 
kontraktürüne bağlı olabilir.(1,2) Yaygın kap-
sül kontraktürü ise kronik rotator manşet yır-
tıklarına eşlik etmektedir. Bu durumda öne 
elevasyon, abdüksiyon, rotasyon ve addüksi-
yon hareketlerinde kısıtlılık olmaktadır.

Kas gücünün değerlendirilmesi:
Özellikle deltoid, rotator manşet ve diğer 
omuz kasları değerlendirilmelidir. Supraspi-
natus, subskapularis ve diğer dış rotatorlar 
izole edilerek ayrı ayrı muayene edilmelidir.

Supraspinatus:
Kol öne 900 fleksiyonda ve önkol pronasyon-
da, başparmak yeri işaret edecek pozisyonda 
iken muayene edilir. Bu pozisyonda rezistan-
sa karşı tutabilmesi güçlü ve sağlam kası gös-
terirken, kolun bu pozisyonda düşmesi tam 
kat rotator manşet yırtığını şiddetle destek-
lemektedir.(8) Bu test Jobe testi olarak bilinir. 
Kuvvet kaybı ağrıya veya kas fonksiyon bo-
zukluğuna bağlı olabilir (Şekil 26.4).

Subskapularis:
Suskapularis kasının izole muayenesinde 
Gerber’in(9) tanımladığı “patolojik lift off 
testi” kullanılabilir. Bu test kol iç rotasyonda 
elin dorsal yüzü kalçada veya alt lomber böl-
gede dururken aktif olarak elini kalçasından 
dirence karşı kaldıramaması testin pozitif 
olduğunu, yani subskapularis kasının fonk-
siyonel yetmezliğini göstermektedir (Şekil 
26.5).(8)

Şekil 26.5: Gerber, lift off testi.(9) A) Hasta subskapu-
laris yardımıyla elini gövdesinden uzaklaştırabilirken, 
B) Subskapularis yetmezliği olan tarafta elini gövde-
sinden uzaklaştıramamaktadır.
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Dış rotatorlar:
Kol gövde kenarında veya 900 abdüksiyonda 
iken eksternal rotasyona getirmedeki zayıflık 
rotator manşetin tam kat yırtıklarında görü-
len bir bulgudur ve mutlaka ileri araştırma 
yapılmalıdır (Şekil 26.6).(8)

Nörolojik değerlendirme:
Kronik vakalarda infraspinatus ve supras-
pinatus fossa’larında kas atrofisi görülebilir. 
Bu atrofiler rotator manşetin yırtığına bağlı 
olabileceği gibi, sıkışma nöropatilerine veya 
nörolojik lezyonlara bağlı olabilir.(8,10)

Özel omuz testleri:
Özel muayeneler omuz ağrısının etiyolojisini 
bulmada yardımcıdırlar. Altta rotator man-
şet yırtığı olsun veya olmasın impingement 
bulgusu pozitif olabilir. Yergason ve Speed 
testleri biseps patolojisini desteklemektedir. 
Genç bir hastada özellikle endişe (apprehen-
sion) testi instabiliteyi ekarte etmek için ya-
pılmalıdır.(8,10)

İmpingement bulgusu: 
Bu test, supraspinatus tendonunun humerus 
başı ile akromionun antero-inferioru arasın-
da sıkışması ile ortaya çıkan “sıkışma“ bul-
gusunu tespit etmek için kullanılır. Neer ve 
Welsh bu testi tanımlamışlardır. Kolun kuv-
vetli öne elevasyonu supraspinatus tendonu-
nun kritik bölgesinde akromionunun antero-
inferioruna karşı bir sürtünmeye sebep olur 
(Şekil 26.7). Eğer tendon enflamasyonu varsa 
bu manevra ağrıya ve hastanın suratında bir 
acı ifadesine neden olur. İşte bu “impinge-
ment bulgusu” dur.(10)

İmpingement testi:
İmpingement testi ise impingement bulgusu-
nun doğrulanması niteliğindedir. Subakro-
mial bursa’ya yaklaşık 10 cc %1’lik lidokain 
enjeksiyonu sonrası sıkışma muyenesi tek-
rarlanır. Pozitif impingement testinde bulgu-
larda gerileme tespit edilir.(10)

Hawkins testi:
İmpingement testine benzer öne fleksiyon-
la birlikte pasif internal rotasyon uygulanır. 
Hastada impingement testine benzer ağrı 
oluşur. Hastanın kolu sagital düzlemde 900 

öne fleksiyona getirilir ve kuvvetli bir iç ro-
tasyona zorlanır bu durumda supraspinatus 
tendonu korakoakromial ligamentin altında 
sıkışır ve ligamente sürtünerek ağrıya neden 
olur (Şekil 26.8). Bu üçüncü impingement 
bulgusudur.(11)

Kolun düşmesi testi (Drop arm test): 
Bu test rotator manşette yırtık olup olmadığı-
nı anlamak için kullanılır. Önce hastanın ko-
lunu tam abdüksiyona getirmesi ve yavaşça 
yana indirmesi istenir. Eğer rotator manşette 
yırtık varsa (özellikle supraspinatus tendo-
nunda) kol 900 abdüksiyon pozisyonunday-
ken birdenbire yana düşecektir. Hasta bu po-
zisyonda kolunu tutmayı başarırsa doktorun 
ön kola hafifçe vurması ile kolun düşmesi ro-
tator manşet yırtığını düşündürmelidir (Şekil 
26.9).(2,10)

Eksternal rotasyon gecikme belirtisi:
Rotator manşet yırtıklarında dirsek 900 flek-
siyon, omuz 200 elevasyon ve hafif dış rotas-
yonda tutulup bırakılır, hasta dış rotasyonda 
ekstremitesini tutamaz ise, bu bulgu masif 
rotator manşet rüptürü lehinedir.(2,10)

Şekil 26.6: Dış rotasyon kuvvet testi.
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Şekil 26.7: Sıkışma “impingement” bulgusu. Şekil 26.8: Hawkins testi.

Şekil 26.9: Kol düşme veya drop arm testi.

Görüntüleme yöntemleri:
Direkt grafi:
Omuzun ilk değerlendirilmesinde en önemli 
görüntüleme yöntemidir. Ön-arka, aksiller 
ve skapula lateral grafiler rutin olarak çekil-
melidir. Akromion morfolojisini göstermede 
modifiye transskapular veya supraspinatus 
çıkım grafisi kullanılmaktadır. Akromial 
spurların gösterilmesinde 300 kaudal grafi 
yararlıdır.(17.19) Os akromiale sıklıkla aksiller 
grafide gösterilmektedir.(12,13,14)

İmpingement sendromununda radyolojik 
bulgular klinik bulguların arkasından gelir. 
İmpingementin birinci evresinde röntgenog-

rafik bulgular normaldir. İmpingement send-
romunun değerlendirmesinde kullanılan 
röntgenografi pozisyonları şunlardır; 

• Omuz anteroposterior grafisi,
• 30° kaudal açılı ön-arka grafi,
• Supraspinatus çıkım grafisi,
• Aksiller omuz grafisi.

Anteroposterior grafi ve aksiller grafide hu-
merus başı, glenohumeral eklem, akromiok-
laviküler eklem değerlendirilir. 300 kaudal 
açılı ve 5-100 kaudal açılı yan grafilerde ise 
subakromial spurlar ve akromion varyasyon-
ları tesbit edilebilir.
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Bigliani akromion şekillerini sınıflamıştır(2)

• Tip 1: Akromionun anterior ucu humerus-
tan uzağa gider. Alt yüzeyi düzdür.

• Tip 2: Hafif körvlü, alt yüzeyi humerus 
başına paralel gider.

• Tip 3: Anterior ucu aşağıya yönelmiş su-
bakromial çıkımı daraltmıştır.

Snyder aynı sistemi kullanarak akromionun 
1/3 anterior kalınlığını ölçerek sınıflandırdı-
lar;(8)

• Tip A: İnce akromion (8 mm’nin altında)
• Tip B: Orta kalınlıkta akromion (8-12 mm)
• Tip C: Kalın akromion (12 mm’nin üze-

rinde)

Bu tiplendirme cerrahinin planlanması sıra-
sında önem kazanmaktadır. Örneğin Tip 3A 
akromionda akromioplasti sırasında aşırı re-
zeksiyon yapılırsa akromion kırığı gelişebilir. 
Bu nedenle cerrahi öncesi ölçümler yapılma-
lıdır.

İmpingement sendromununda belirgin rönt-
genografik bulgular evre III ve evre II’nin ile-
ri devrelerinde görülür. Bunların başlıcaları 
şunlardır (Şekil 26.10);(13,14,15,16)

• Tüberkülüm majusta kistik değişiklikler, 
erozyon ve periost reaksiyonu,

• Akromionun 1/3 anteriorunda sklerotik 
değişiklikler,

• Akromionun alt yüzü boyunca osteofitler,
• Akromioklaviküler eklemde dejeneratif 

değişiklikler,
• Subakromial aralıkta daralma 

Rotator manşet yırtıklarında ise direkt rad-
yografi küçük yırtıklarda genellikle normal-
dir. Kronik subakromial sıkışma sendromuna 
ait bulgular olabilir (Şekil 26.11).(13,14,15,16)

• Tüberkülum majus bölgesinde litik alan-
lar, osteoporoz

• Akromion alt yüzünde konkavite, 
• Subakromial skleroz (kaş bulgusu), 
• Subakromial spurlar kronik impingemen-

te ait bulgulardır.

• Akromioklaviküler eklemde dejeneratif 
değişiklikler görülebilir. Korakoakromial 
ligamentin akromiona yapışma yerinde 
spur,

• Büyük yırtıklarda radyografide hume-
rus başının normale göre yukarı çıkmış 
olduğu subakromial mesafenin daraldı-
ğı görülür. Humerus başının proksimale 
migrasyonunun değerlendirilmesi me-
safe ölçümüyle her zaman kolaylıkla ya-
pılamamaktadır. Bunker lateral skapula 
kolonu ile humerus medial korteksi ara-
sındaki “Omuzun Shenton Çizgisinin” 
kırılmasının proksimale olan migrasyonu 
göstermede kullanılmasını önermektedir 
(Şekil 26.12).(1)

Kaneko ve ark.,(15) humerus başının migras-
yonunun %78 sensitivite ve %98 spesifitesi-
nin olduğunu, bu nedenle en önemli bulgu 
olduğu bildirmişler.

Hamada ve ark.(15) rotator manşet yırtığında-
ki radyolojik bulguları humeroakromial me-
safeyi ölçerek evrelendirmiştir;

• Evre 1: 6 mm ve daha büyük
• Evre 2: 5 mm’nin altında
• Evre 3: Evre 2’ye ek olarak asetabulizas-

yon (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(17) ve Middleton(18) yüksek rezo-
lüsyonlu, gerçek zamanlı USG’nin rotator 
manşeti değerlendirmede oldukça yararlı 
olduğunu göstermişlerdir. Rotator manşete 
ait sonografik patolojiler dört grupta incelen-
mektedir;
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Şekil 26.10: Eksternal rotasyon gecikme belirtisi.

Şekil 26.11: Rotator manşet yırtığı radyolojik bulguları. 1; tüberkülüm majus dejeneratif kistleri, skleroz; 2, 
akromion altında skleroz, konkavite; 3, akromion anteriorunda osteofit; 4, akromioklaviküler eklemde oste-
ofit; 5, akromiohumeral mesafede daralma.

1

2 4

5
3

Şekil 26.12: Omuzun Shenton hattının kırılması.

Manşetin görüntülenememesi:
Geniş ve tam-kat yırtıklarda rotator tendon 
görüntülenemez. Subdeltoid bursa humerus 
başıyla temastadır ve sıklıkla kalınlaşmış 5 
mm genişliğe ulaşmıştır. Pasif humeral hare-
ketlerle gerçek zamanlı olarak tendonun yok-
luğu görüntülenebilir. (Şekil 26.13).

Lokalize yokluk veya fokal görüntüle-
nememe:
Küçük yırtıklar tendonda lokal yokluklar 
olarak görülmektedir. Yırtıklarda normal ve 
anormal rotator manşetin demarkasyon hattı 
keskin sınırlı iken, ileri tendinopatide bu ge-
çiş yaygındır.(17,18)

Bütünlüğünün devamsızlığı:
Küçük tendon defektleri eklem sıvısı veya hi-
perekoik doku ile dolduğunda devamsızlık 
izlenir. 
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Fokal anormal ekojenite:
Manşetin ekojenitesi lokal veya yaygın ola-
rak anormal olabilir. Yaygın anomaliler ro-
tator manşet yırtık tanısı için güvenilmez 
verilerdir. Bu bulgular inflamasyon veya fib-
rozise eşlik edebilir.(17,18)

Fokal anormal ekojenite, küçük tam-kat veya 
parsiyel rotator manşet yırtıklarına eşlik ede-
bilir. Artmış ekojenitenin granülasyon doku-
su, hipertrofiye sinovium ve hemoraji alanla-
rını temsil ettiği düşünülmektedir.(17,18)

Manşet yırtığını düşündürecek ek veriler ise 
deltoid bursasında effüzyon, subdeltoid bur-
sa konturunda konkavite, humerus başının 
elevasyonu ve eklem effüzyonudur.(17,18)

USG akromioplasti ve rotator manşet tamiri 
sonrası değerlendirmede de önemli rol oy-
namaktadır. USG’un invaziv olmaması, hızlı 
yapılması, ucuz olması ve tek seferde bila-
teral muayeneye olanak tanıması avantajla-
rıdır. Operatöre bağlı olması ve bu nedenle 
daha subjektif olması ise dezavantajlarıdır. 
Buna rağmen tam kat yırtıklarda %94 doğru-
lukta tanı koymaktadır.(12)

Bugün, 3 cm’in altındaki yırtıkların değerlen-
dirilmesin de USG tercih edilen bir yöntem 
haline gelmiştir. Akromion altındaki man-

şetin değerlendirilememesi ve retraksiyon 
miktarının, kasın atrofisinin değerlendirile-
memesi dezavantajlarıdır.(1)

Magnetik rezonans görüntüleme:
Görüntüleme yöntemlerinin omuz anoma-
lilerinde tanı koyabilmek için çok önem-
li 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 karı-
şıklığa neden olmaktadır. MRG intraartiküler 
ve ekstraartiküler patolojileri birlikte göster-
diğinden diğer görüntüleme yöntemlerine 
göre üstündür.

MRG omuz patolojilerinde hem kemik hem 
de yumuşak dokulara ait patolojileri göster-
mektedir. Kasların, kemik iliğinin ve labro-
kapsüler yapıların durumu rahatlıkla görü-
lebilir.(10,16,21-25)

MRG ile elde edilecek bilgiler;
Akromionun şekli:
Çengel şeklindeki akromionun sıkışma send-
romu ve rotator manşet yırtıklarındaki bir-
likteliği bilinmektedir. Sagital oblik MRG’de 
akromioklaviküler eklemin lateralinde ak-
romionun şekli izlenebilmektedir. Epstein 

Şekil 26.13: Ultrasonografide tam ve parsiyel kat yırtık.
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ve ark.(21) MRG ile yaptıkları kontrollu çalış-
mada çengel akromion ile sıkışma sendromu 
arasınada istatistiksel olarak anlamlı paralel 
ilişki bulmuşlardır.

Akromioklaviküler eklemdeki patolo-
jiler:
Os akromiale:
Akromionun lateral kenarında aksesuar bir 
osifikasyon merkezinin akromiona kayna-
maması sonucu oluşur. Deltoid kasılmalarıy-
la inferiora doğru yer değiştirerek sıkışmaya 
neden olabilir. Direkt grafilerde zor izlenebi-
len bu oluşum aksiyel MR’da kolaylıkla gö-
rülür.

Rotator manşet yırtıkları
Parsiyel veya tam kat yırtık ve yırtığın bo-
yutuyla retraksiyon derecesi hakkında bilgi 
elde edilir.

Rotator manşet yırtıklarında yırtık şekli, 
yırtığa eşlik eden patolojiler, kas kitlesinin 
durumu, eklem stabilitesi özellikle superior 
stabilitesi MR Görüntüleme yararlıdır.

MRG kesitlerinde yırtığın parsiyel veya tam 
kat olması ayrımı yapılabilir. Yırtık boyu-
tu ve tam kat yırtıklarda tendonun mediale 
uzanma miktarı hakkında hakkın da bilgi 
elde edilir.

Yırtık tendonun mediale uzanma miktarına 
göre evrelendirme yapılmaktadır;

• Evre I: Yırtık tüberkülum majusta,

• Evre II: Yırtık baş seviyesinde

• Evre III: Yırtık glenoid seviyesinde; (Şekil 
26.14)

Kas kitlesi
Genellikle patoloji sırasında sadece tendon-
lardan bahsedilir, fakat aynı patolojinin kasta 
da olacağı unutulmamalıdır. Yırtık kaslarda 
kullanmamaya bağlı olarak atrofi ve/veya 
yağlı dejenerasyon gelişir;(25)

• Evre 1: Kas kitlesi fossanın %60’ını dol-
durmaktadır

• Evre 2: %40-60
• Evre 3: %40’ın altında

MRG, rotator manşetin tamirlerinden sonra 
yırtığın tekrarlayıp tekrarlamadığı, kas atro-
fisinin veya yağlı dejenerasyonunun tamir-
den sonraki değişikliklerinin tespitinde kul-
lanılmaktadır (Şekil 26.15).(25)

Artroskopi:
Omuz artroskopisi özellikle eklem içi pato-
lojilerinin değerlendirilmesi ve ayırıcı tanı-
sında bugün artık rutin olarak kullanılan bir 
yöntemdir. İmpingement sendromununda, 
bize ayırıcı tanıda ve bisepsi değerlendirme-
de oldukça yardımcıdır.(16) Uygun vakalarda 
artroskopik cerrahi tedavi uygulanmaktadır.

Ayırıcı Tanı:
Rotator manşet yırtıklarında ayırıcı tanıda 
ekarte edilmesi gereken başlıca patolojiler 
şunlardır:(10,16)

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 enfek-

siyonları

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 26.1)
Rotator manşet patolojisi basit bir zorlama-
dan, yırtığa, manşet yokluğu artopatisine 
kadar giden geniş bir spektrum olduğundan 
oluşan patolojiye yönelik tedavi uygulanma-
lıdır.

Amaç fonksiyonu bozulan rotator manşeti, 
fonksiyon görür hale getirmektir. Konserva-
tif tedavide ağrı ve fonksiyona ayrı ayrı yak-
laşılmalıdır.
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Şekil 26.14: Rotator manşet yırtık medializasyonları gösterilmektedir. A) Parsiyel yırtık, B) Tüberkülüm 
majusa sınırlı, C) baş seviyesinde ve D) glenoid seviyesinde yırtık izlenmektedir.

Şekil 26.15: Oblik sagital kesitlerde çeşitli evrelerde supraspinatus atrofisi A) Evre1, B) Evre 2, C) Evre 3 ve 
yağlı dejenerasyonu D) Evre 1, E) Evre 2, F) Evre 3 izlenmektedir.
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Ağrıyı azaltmak için analjezik antiinflamatuar 
ilaçlar, subakromial enjeksiyonu ve ağrılı ha-
reketlerden kaçınma yöntemleri kullanılır.(26)

Rotator manşet güçlendirme egzersizleri; 
rotator manşet kaslarının oblik dizilimi ak-
tivite sırasında humerus başını aşağıya bas-
tıran bir vektör oluşturmaktadır. Bu kasların 
güçlendirilmesi başı bastırarak glenoide olan 
kompresyon kuvvetini artırır. Bu kuvvet del-
toid kasının superiora olan kuvvet vektörü-
nü yenmede yardımcı olarak subakromial 
bölgedeki mesafe artırılabilir. 

Cerrahi tedavi
Rotator manşet yırtıklarının cerrahi tedavisi 
günümüze kadar değişikliklere uğramıştır. 
Yırtık tedavisinin tarihsel sıralaması aşağıda-
ki gibidir;

Debridman; Rockwood tarafından önerilmiş 
ve iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Halen 
masif tamir edilemeyen yırtıklarda debrid-
man önerilmektedir.(1,3,4,5)

Açık Cerrahi ile tamir: Uzun yıllar kullanıl-
mış ve halen altın standard olarak gören ya-
zarlar vardır.

Mini open yöntemle tamir; Açık cerrahiye 
alternatif olarak uygulanmıştır. Açık cerrahi 
sorunlarından olan deltoid kasının akromi-
ondan sıyrılmasını azaltmaktadır. Artrosko-
pik tanısal girişimle birlikte yaygın olarak 
kullanılmış ve kullanılmaktadır.

Tümüyle artroskopik tamir; Gelişen teknolo-
ji ile birlikte kullanımı giderek artmaktadır.

Cerrahi tedavi öncesi ve sırasında tamire baş-
lamadan önce nasıl ve ne tip bir yırtıkla karşı 
karşıya olduğumuzu bilmemiz gerekmekte-
dir. Bu nedenle yırtık şekli belirlenmelidir.(27) 

Rotator manşet yırtık şekilleri:
Artroskopi sırasında ilk önce yırtık şekli be-
lirlenmelidir. Kabaca beş yırtık şekli vardır. 
Bunlar;(29,30)

• 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 
yırtığı ile karşı karşıya olduğumuzu bilme-
miz gerekmektedir. Yırtık konfigürasyonu-
nu değerlendirdiğimizde yırtıkların çoğu-
nun retrakte olmadığını fark ederiz. Bazı 
U-şeklindeki yırtıkların glenoid kenarına 
kadar retrakte olduğu düşünülürken, bunla-
rın birçoğunun mobilizasyon gerektirmediği 
çünkü bunların retrakte olmadığı bilinmek-
tedir. Bu yırtıklarda tendon içerisinden geçen 
yırtık glenoid kenarına kadar ulaşabilir, bu 

Tablo 26.1: 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
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sadece yırtık çizgisidir, retraksiyon değildir. 
Bu nedenle yırtık apeksine gereksiz gerilme 
uygulanarak tamir yerine, tendon tendon ta-
miri ile ön ve arka bacaklar birbirine yaklaş-
tırılabilir, böylelikle kemiğe tespit daha kolay 
ve gergin olmayan şekilde olur. Apeks yak-
laştırılmaya çalışılırsa gereksiz gerilim olur 
ve tendonda yetmezlik gelişir. Bu yırtıkların 
tamirinde ilk uygulanacak tendon-tendon 
dikiş oldukça önemlidir. Buna marjinal kon-

verjans yöntemi de denir ve rotator manşet 
kenarı tüberkülüm majusa kadar yaklaştırı-
lır. 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 tartışı-
lacaktır.
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Giriş
Subakromial Sıkışma Sendromu (SSS) omuz 
ağrısının en sık nedenlerindendir. Omuz 
ağrısı olan hastaların yaklaşık yarısında SSS 
vardır.(1) Ağrı tipik olarak kolun kaldırılması 
sırasında skapulanın korakoakromial arkı ile 
humerus başı arasında subakromial ve sub-
deltoid bursanın, rotator manşet tendonla-
rının veya biseps uzun başının sıkışmasıyla 
ortaya çıkar. Hareket kısıtlılığı ve ağrı sebebi 
olarak subakromial bursitten tam kat rota-
tor manşet yırtığına kadar uzanabilen geniş 
spekturumda patolojileri içerir. Bu nedenle 
SSS etiyolojisini belirlemek zaman zaman 
klinisyeni zorlayabilir. Kemik patolojiler, ro-
tator manşet güçsüzlüğü, skapulahumeral 
ritm bozukluğu veya postural bozukluklar 
nedeniyle ortaya çıkabilir.(2)

1972 yılında Neer ilk olarak SSS’yi tanımla-
mış ve üç evreye ayırmış. Başlangıç evresin-
de kronik bursit, ilerleyen evrede parsiyel ya 
da tam kat supraspinatus tendon yırtıkla-
rı, en son evrede de rotator manşetin kalan 
kısmının yırtıkları ve biseps tendonu uzun 
baş problemlerinin eklenmesi olarak tarif et-
miştir.(3) Matsen ve Artnz ise özellikle omuz 
fleksiyon ve iç rotasyonu sırasında akromion, 
korakoakromial ligament, korakoid proses 
veya akromioklaviküler eklemin hemen alt-
larından geçen rotator manşet mekanizması-
nı ve bursayı hasarlaması olarak tariflemiş-
lerdir.(4) Manyetik Rezonans Görüntüleme 
(MRG) ve Ultrasondaki (USG) gelişmelerle 
SSS etyolojisi ve tedavisi için yeni birçok teori 
ortaya konmuştur.

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Muhammet Baybars Ataoğlu,
Dr. Mahmut Uğurlu
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SSS ile rotator manşet hasarı arasındaki iliş-
ki tartışmalıdır. Bazı yazarlar dıştan baskıya 
bağlı olarak rotator manşet hasarının geliş-
mesine neden olduğunu söylemektedirler.
(5,6,7) Bununla beraber bazı yazarlar ise intren-
sek tendon patolojilerine bağlı olarak rotator 
manşet güçsüzlüğünün humerus başının 
yukarı doğru yer değiştirmesi ile sıkışmanın 
ortaya çıktığını savunmaktadırlar.(8,9)

Etiyoloji:
SSS etiolojisinde birçok faktör rol oynamak-
tadır (Tablo 27.1).

Dıştan baskı:
SSS hakkındaki tartışmaların ana konusu 
sıkışmanın kaynağı olmuştur. Son dönemde 
ki teknolojik gelişmelerle problemin sadece 
subakromial bölgede değil, skapular dis-
fonksiyonun da özellikle 40 yaş altı hasta-
larda önemli rol oynadığı ortaya konmuştur.
(10) Neer 100 kadavrayla yaptığı çalışma ile 
akromionun ön tarafında çıkıntılar ve kemik 
büyümeleri tespit etmiş.(3) Bu değişikliklerin 
rotator manşetin ve humerus başının, akro-
mionun anterioru ve korakoakromial bağ 
arasındaki sıkışma nedeniyle aslen lateralde 
değil anteriorda olduğunu ortaya koymuş-
tur. Tedavide de anterior akromioplastinin 
SSS’da asıl tedavi olması gerektiğini savun-
muştur. 

Akromionun anatomik şeklinin de SSS’da 
önemli olduğu ortaya konmuştur.(11) Anato-
mik olarak 3 tipe ayrılmıştır. Tip 1 düz, tip 

Sunum 27.1
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2 eğri, tip 3 çengel şeklinde tarif edilmiştir. 
Tip 3’ün rotator manşet yırtıkları ile de yakın 
ilişkili olduğu da gösterilmiş.(12,13,43) Akromi-
onda oluşan çıkıntı ve kemik büyümelerinin 
korakoakromial ligamentin yapışma yerinde 
meydana gelen kalsifikasyonlar sonucu ol-
duğu düşünülmektedir.(3) Bu kalsifikasyonun 
özellikle omuz abdüksiyonu sırasında belir-
gin hale gelen ligamentdeki gerilme kuvvet-
lerine bağlı olduğu ortaya koyulmuştur.(14) 
Subakromial ark ile rotator manşet arasında-
ki teması ve etki eden yüklenmeleri incele-
yen bir kadavra çalışmasında normal omuz-
da subakromial temas ve korakoakromial 
ligamentin gerilmesinin omuz hareketlerinin 
tamamında ortaya çıktığı gösterilmiştir. Ya-
zarlar bu durumun dejeneratif değişikliklere 
ve kemik çıkıntılara yol açtığını söylemişler-
dir.(15) Akromioklaviküler eklemin artrozu 
sonucu eklemin inferior yüzünde oluşan os-
teofitlerin ve os akromialenin de SSS’ye yol 
açtığı düşünülmektedir.(16)

Tipik sıkışma sendromu ve tipik nedenleri 
Şekil 27.1’de özetlenmiştir.
Tablo 27.1: Subakromial sıkışma sendromu 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 supe-

rior migrasyonu
•	Posterior kapsüler kontraktür
•	Skapular diskinezi

Fonksiyonel anormallikler
Fonksiyonel anormallikler, glenohumeral 
instabilite sonucu subakromial boşluğu azal-
tarak veya anormal skapulatorasik harekete 
neden olarak dıştan basıya sebep olurlar. 
Başka bir değişle, humerus başının proksi-
male yer değiştirmesi sonucu korakoakro-

mial ark ile arasında sıkışmaya yol açması 
olarak tariflenebilir. Bu durum SICK skapula 
olarak adlandırılır. Açılımı Skapular malpo-
zisyon, İnferior medial skapular kanatlanma, 
Korakoid hassasiyeti ve skapular diskine-
zidir. Rotator manşet kasları ile deltoid kası 
arasında ki dengenin bozulması sonucu hu-
merus başının proksimale migrasyonuna 
neden olur ve SSS’na neden olur. Anormal 
omuz biyomekaniği glenohumeral instabili-
teye neden olabileceği gibi, eklem hiperlak-
sitesi ile eklem çıkığı arasında geniş bir spek-
turumu tarifleyen mikro instabiliteye neden 
olur. Daha çok genç hastalarda ve omuz üstü 
veya atma aktivitesi içeren sporlarla uğraşan 
sporcularda görülür.(10)

Rotator manşet dejenerasyonu
Rotator manşet dejenerayonunun da SSS’da 
rol oynadığı düşünülmektedir. Son dönemde 
çok tartışmalı hale gelen hipovasküler kritik 
bölge hipotezi tendondaki dejenerasyondan 
sorumlu tutulmaktadır. Bu yaş ile beraber 
gelişen dejenerasyonu tartışmalı olsa da açık-
lamaktadır. Anormal yüklenmelerle mukoid 
dejenerasyonla beraber tendon kalınlaşması 
olması özellikle baş üstü hareketlerde kora-
koakromial arkta sıkışmaya yol açar.(17,32,35)

Tanı:
Hikaye, fizik muayene ve bunlara ek olarak 
uygun görüntüleme ile SSS’nin tanı ve te-
davisinin planlaması mümkün olmaktadır. 
Gerber’in çalışmasında belirttiği subakro-
mial boşluk irritasyonu ile ortaya çıkan ağrı 
deltoid yapışma bölgesine yayılmaktadır.(18) 
Bununla beraber bisepse, kolun ön kısmına 
yayılan ve geceleride rahatsız eden ağrı şi-
kayetleri mevcuttur. Semptomlar kolun 900 
üstü kaldırılması ve vücuttan uzağa doğru 
ağırlık kaldırılması ile artış göstermektedir. 

Fizik muayene
Öncelikle omuz eklem hareket açıklığının 
değerlendirilmesi gereklidir. Bu hastalarda 
pasif eklem hareketlerinde kısıtlılık yoktur. 
Aktif hareketler ise ağrının izin verdiği öl-
çüde yapılabilmektedir. Tipik olarak 700-1200 
abdüksiyonda ağrı vardır. Rotator manşetin 
değerlendirilmesi ve provakatif testler ya-
pılmalıdır. Yapılan çalışmalarla bazı testle-
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Şekil 27.1: Subakromial sıkışma sendromu tipik nedenleri şematize edilerek kısaca özetlenmiştir.

Akromion:
Morfolojisi:

Osteofit (spur):

Os akromiale:

Akromioklaviküler Eklem:

Korakoakromial Ligament:

Tip II veya III

Preakromion
Mezoakromion

Dejenerasyon

Dejenerasyon/Kalınlaşma

Akromioklaviküler
Eklem

Akromion
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rin sensitif veya spesifik olduğunu gösterse 
de tanı hikaye, muayene ve görüntüleme 
ile konmalıdır. Neer ve Hawkins testleri sı-
kışma tanısı için en sık kullanılan testlerdir. 
Bu testler çok sensitif olsalar da spesifiteleri 
çok yüksek değildir. Neer testi öne elevasyon 
sırasında 900 ve üstünde hastanın ağrı tarif 
etmesidir. Daha çok anterior sıkışmayı gös-
terir. Hawkins testi ise 900 fleksiyonda kola 
iç rotasyon uygulanması sırasında ağrının 
ortaya çıkmasıdır. Neer ve Hawkins testleri 
sırasında meydana gelen değişiklikler MRG 
ile değerlendirilmiş. Sekiz normal omuza 
sahip gönüllülerde Neer ve Hawkins testle-
ri sırasında supraspinatus kasının yapışma 
yeri ile akromion ve glenoidin posterioru 
arasındaki mesafenin azaldığı gösterilmiş.
(19) Hawkins manevrası, Neer testine göre 
daha fazla subakromial daralmaya ve daha 
çok subakromial rotator manşet temasına yol 
açar. Yapılan bir çalışmada rotator manşet 
yapışma yerinin akromionun anteroinferi-
oruna olan mesafesi tam elevasyonda değil 
900 fleksiyonda en azdır.(20) Neer testinde hem 
kemik hem de yumuşak dokuda sıkışma or-
taya çıkarırken, Hawkins testinde ise sadece 
yumuşak dokuda ve korakoakromial liga-
ment arasında sıkışma olmaktadır.(16) Lift-off 
testinin SSS tanısında daha hassas olduğu-
nu söyleyen güçlü meta analiz sonuçları da 
mevcuttur.(31)

Neer sıkışma testi subakromial bölgeye lokal 
anestezik enjeksiyonu sonrası semptomların 
kaybolması ağrının kaynağını belirlenmesini 
sağlar. Her ne kadar sorunun subakromial 
bölgede olduğunu göstersede subakromial 
enjeksiyon sıkışma sendromu tanısını koy-
durmamaktadır. Ancak sıkışma testi prog-
nostik önem de taşımaktadır. Sıkışma testi 
pozitif olan hastaların subakromial dekomp-
resyondan %88, testi negatif olan hastaların 
ise %60 yarar gördükleri bildirilmektedir.(40,41)

Ağrının akromioklaviküler eklemden kay-
naklanıp kaynaklanmadığı araştırılmalıdır. 
Bu amaçla 900 fleksiyonda ve addüksiyon-
daki omuzda akromioklaviküler eklem pal-
pe edilmelidir. Bu hareket sırasında ağrının 
olması akromioklaviküler patolojiyi düşün-
dürmeli. Ayırıcı tanı için gerekirse akromiok-

laviküler ekleme lokal anestezik enjeksiyonu 
yapılmalıdır.(21)

Görüntüleme
Korakoakromial arkın değerlendirilmesi için 
radyografiler mutlaka çekilmelidir. Omuz ön-
arka, gerçek omuz-ön arka (Grashey grafisi), 
supraspinatus çıkım ve aksiller grafiler mut-
laka çekilmelidir. Supraspinatus çıkım grafisi 
akromion morfolojisi hakkında bilgi verirken 
cerrahi sırasında yapılacak olan rezeksiyon 
miktarının belirlenmesinde de kullanılır.(21) 
Aksiller grafide os akromialeyi değerlendir-
mede en önemli grafidir. Akromioklaviküler 
eklem osteoartriti ve osteofit oluşumu, akro-
mial entezopati ve skleroz, humerus başında 
kistik değişiklikler en sık görülen radyolojik 
bulgulardır. Bu bulgular asemptomatik has-
talarda da bulunabilir ve sıkışma sendromu-
na spesifik değillerdir. Yapılan bir çalışmada 
akromionun şeklinden çok akromiohumeral 
mesafenin SSS’nin kliniği hakkında daha faz-
la bilgi verdiğini göstermişlerdir.(22) 

MRG muhtemel sıkışma bölgelerinin detaylı 
şekilde değerlendirilmesini sağlar. Korako-
akromial ligamentteki ossifikasyonu veya 
subakromial çıkıntıları sagital oblik kesitler-
de en net şekilde görüntülenebilir. MRG su-
bakromial bursiti de en iyi şekilde gösterir. 
Bursiti düşündüren MRG bulguları ise bursal 
kalınlığın 3 mm’nin üstünde olması, akromi-
oklaviküler eklemin medialinde sıvı olması, 
bursanın anteriorunda ödem olması olarak 
sayılabilir. MRG sıkışmayı ortaya çıkarmasa 
da tipik olarak addüksiyonda çekilmektedir. 
Ayrıca tendinit, biseps tendonu ve labral pa-
tolojiler de değerlendirilir. 

Tedavi:
Konservatif;
SSS’nun konservatif tedavisinde istirahat, 
yaşam tarzı değişiklikleri, enjeksiyonlar, 
skapula çevresi kasların güçlendirilmesi, ult-
rasound (US) ve fizik tedavi modalitelerini 
içerir.(42) Dorrestijn ve arkadaşlarının yaptığı 
bir çalışmada, SSS tedavisinde konservatif 
ve cerrahi tedaviyi karşılaştıran randomize 
kontrollü çalışmaları incelemişler. Fark sap-
tamamakla beraber inceledikleri çalışmaların 
kaliteli olmadığını ve daha kaliteli çalışma-
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ların yapılması gerektiğini vurgulamışlar.(23) 
Çoğu hastada konservatif tedavinin başarılı 
sonuçlar ortaya koyduğu gösterilmiştir.(5) 
Prospektif bir çalışmada SSS olan 100 hasta-
ya kortikosteroid enjeksiyonu ve fizik tedavi 
uygulanmış ve hastaların %79 hasta iki yıllık 
takipte cerrahi gereksinim duyulmamış. Bu 
hastaların ASESOS (American Shoulder and 
Elbow Surgeons Outcome Score) 56’dan 95’e 
yükselmiş. Ortalama ağrı skoru ise 4,8’den 
0,6’ya düşmüş. Bir yıldan sonra düzelme 
saptamamışlar.(24) Başka bir çalışmada ise eg-
zersizin ağrı ve fonksiyon üzerine olumlu et-
kisi saptanmış, eklem hareket açıklığı ve güç 
üzerine etkisi saptanmamış.(25) Enjeksiyon 
SSS hem tanısında hem de tedavisinde önem-
li rol oynar. Kortikosteroid ve lokal anestezik 
enjeksiyonu tedavinin başlangıç aşamasında 
kullanılabilir. Enjeksiyon tekniğini inceleyen 
bir çalışmada %70 doğru noktaya enjeksiyon 
yapıldığını saptamışlar.(26) Kortikosteroid en-
jeksiyonu sonuçları her ne kadar iyi olsa da 
kaslarda atrofiye, hücre nekrozuna ve tendo-
nun iyileşme potansiyelinin bozulmasına yol 
açabilmektedir.(2,27)

Cerrahi tedavi
Cerrahi tedavi genellikle konservatif tedavi-
nin başarısız olduğu vakalarda tercih edilir.
(36,37) Tarihi olarak Neer tarafından tariflenen 
açık anterior akromioplasti(3) ve artroskopik 
akromioplasti cerrahi tedavide seçenekler-
dir. Mekanik sıkışması olan hastalarda, açık 
akromioplasti yapılırken supraspinatus ten-
donunu sıkıştıran yapılar uzaklaştırılmalı ve 
ağrıyı azaltma hedeflenmelidir. Eğer rotator 
manşet hasarı varsa tedavisi yapılmalı ve bu 
sırada etraf dokuya da hasar verilmemelidir. 
Artroskopideki gelişmelerle beraber artros-
kopik subakromial dekompresyon SSS teda-
visinde altın standart tedavi yöntemi haline 
gelmiştir. Yapılan birçok çalışmada artros-
kopik tedavinin açık cerrahiye göre daha 
iyi sonuçlar verdiği saptanmıştır.(28,29,30,39) Bu 
nedenle biz de cerrahi olarak tedavi endikas-
yonu koyduğumuz hastaların tedavisini art-
roskopik olarak yapmaktayız. 

Artroskopik subakromial dekompres-
yon:
Artroskopik subakromial dekompresyon 
bursektomi, korakoakromial bağın gevşetil-
mesi, akromioplasti, os akromiale ve akro-
mioklaviküler eklemin değerlendirilmesini 
içerir.(38)

Subakromial dekompresyonu uygulama böl-
gemiz subakromial bölgedir. Subakromial 
bölge glenohumeral eklem, sternoklaviküler 
eklem, akromioklaviküler eklem ve skapu-
lotorasik eklemden sonra omuz bölgemizde 
yer alan beşinci eklemdir. Korakoakromial 
ark, rotator manşet ve aralarındaki subakro-
mial bursa oluşturmaktadır. Bursa akromi-
onun ön tarafında yer alır. Korakoakromial 
arkı akromion, korakoid ve korakoakromial 
ligament oluşturur (Şekil 27.2).

Şekil 27.2: Subakromial bursa anatomisi kadavra ça-
lışmasında izlenmektedir.
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Akromioplasti omuz sıkışma sendromu cer-
rahi tedavisinde uygulanan subakromial 
dekompresyonun önemli bir kısmını oluş-
turur. Akromioplasti Neer tarafından evre 
II ve evre III omuz sıkışma sendromunun 
cerrahi tedavisinde önerilmektedir. Amaç 
subakromial mesafenin arttırılması ve pato-
lojik dokuların ortamdan uzaklaştırılmasıdır. 
Artroskopik tekniklerin gelişmesi klasik ola-
rak açık cerrahi ile yapılan akromioplastinin 
artroskopik yapılmasını sağlamıştır. Artros-
kopik subakromial dekompresyon daha önce 
de bahsedildiği gibi bursektomi, korakoak-
romial bağın gevşetilmesi, akromioplasti, os 
akromiale ve akromioklaviküler eklemin de-
ğerlendirilmesini içermektedir.

Ameliyat tekniği:
Anestezi:
İnterskalen blok; Ameliyat sonrası ağrı kont-
rolünde ve erken rehabilitasyona başlama 
açısından önemlidir. Anestezi uzmanının de-
neyimli olmasını gerektirir.

Genel anestezi: Tüm hastalara uygulanır. Bu 
hastanın hareketini ve kan basıncını kontrol 
altına almamızı sağlar.(33)

Kontrollü hipotansif anestezi: Sistolik kan 
basıncının 100 mmHg ve altında olması (ter-
cihen 80 mmHg) kullandığınız pompa basın-
cınızı 50 mmHg’nin altına tutmanızı sağlar. 
Bu, hem temiz bir görüntü almanıza olanak 
verir, hem de sıvı ekstravazasyonunu önler.(33)

Genel anestezi altında muayene: Donuk 
omuz ve glenohumeral instabilite, açısından 
değerlendirmede önemlidir.

Pozisyon: Cerrahın deneyimine göre şezlong 
veya lateral dekübit pozisyonları tercih edi-
lebilir.

Portaller: Klasik portaller yeterlidir, gerekir-
se uygulamaya göre ek portaller açılabilir. 

Glenohumeral artroskopi:
Labrum, biseps, dejeneratif artrit, rotator 
manşet, SLAP lezyonu varlığı araştırılır.

Glenohumeral eklemin değerlendirilebilme-
si, açık cerrahiye göre artroskopik cerrahinin 
en önemli avantajıdır.(34,46)

Bursoskopi:
Posterior superior portalden subakromial 
bölgeye girilir. Trokar ile anterior akromio-
nu palpe ederek subakromial bölgede oldu-
ğumuzu anlarız. Ayrıca trokarı kullanarak 
bursal yapışıklıklar açılabilir. Genellikle ilk 
elde edilen görüntü hipertrofiye, bursa ve 
bursal yapışıklıklara aittir (Şekil 27.3). Subak-
romial bursanın görüntülenmesi için ilk önce 
bursektomi uygulanmalıdır. Spinal iğne kul-
lanarak lateral portalin yeri belirlenerek bu-
raya kanül yerleştirilir. Bu kanül aracılığıyla 
bursektomi, akromioplasti ve rotator manşet 
tamiri yapılabilir.

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 subak-
romial bölge dışındaki tüm bursa ve bursa-
nın posterior sınırını oluşturan ve “posterior 
perde” denilen bursal doku tıraşlayıcı ile 
temizlenmelidir. Bursektomi sırasında tıraş-
layıcı ile skop çok yakın durduğundan skop 
ucunun çizilmemesi için dikkatli olunmalı-
dır. İşlem sırasında traşlayıcı skopa dönük 
olmamalıdır. Bursanın mediali fibröadipöz 
dokular tarafından doldurulduğundan bu 
bölgenin tıraşlanması kanamaya neden ola-
rak görüntünüzü olumsuz etkileyebilir. Bur-
soskopi sırasında hastanın sistolik basıncının 
100 mmHg’nin altında tutulması ve artro-
pump kullanılması kanamayı durdurarak 
görüntünüzü olumlu etkileyecektir.

Akromioplasti:
Bursektomi sonrası akromionun morfolojisi, 
os akromiale varlığı, rotator manşetin duru-
mu, korakoakromial ligamentin (KAL) deje-
nerasyon miktarı belirlenebilir. Akromionun 
anterior sınırı bir spinal iğne veya probun 
ucu ile belirlenebilir. Anterior akromion in-
ferioruna tutunan KAL dejenerasyon miktarı 
subakromial dekompresyona akromioplasti 
ekleme kararı almamızda önemlidir. Dejene-
rasyonun fazlalığı sıkışma sendromu lehine 
olarak kabul edilmektedir. Korakoakromi-
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Şekil 27.3: Bursoskopi sı-
rasında uygulanan bursek-
tomi sonrası akromion ve 
korakoakromial ligament 
görünür hale geliyor.

al ligament dejenerasyonu Royal Berkshire 
Hospital tarafından evrelendirilmiştir (Şekil 
27.4).

Royal Berkshire hospital evrelendirmesi:
• Evre 0: Normal
• Evre 1: Minör Saçaklanma
• Evre 2: Belirgin Saçaklanma
• Evre 3: Çıplak Kemik

KAL gevşetilmesi ve anterior akromion in-
feriorundan abrazyonu: Akromionun ante-
rior 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 ol-
mamakla ve tercih cerraha bırakılarak genel-
likle evre 2 ve ileri hastalarda akromioplasti 
önerilmektedir. Radiofrekans ucu yardımıyla 
akromion lateral, anterior ve medial sınırları 
belirlenip KAL rezeke edilerek anterior akro-
mion kısmından gevşetilir. Anterior gevşet-
me deltoid anterior kısmının kas lifleri görü-
lene kadar yapılır (Şekil 27.5).

Akromioplasti:
Akromioplasti sırasında rezeke edilecek ak-
romion miktarını belirlemek kolay değildir. 

Artroskopik akromioplasti iki yöntemle ya-
pılabilmektedir.

1. Posterior portalden cutting blok tekniği: 
Lateral portalden skop aracılığıyla akromi-
on inferioru izlenirken posterior portalden 
subakromial bölgeye uygulanan burr yardı-
mıyla anterior inferior akromioplasti uygu-
lanır. Bu yöntemde akromionun posterior 
kenarından destek alan burr anterior akromi-
ondan alınacak miktarı belirler. Bu yöntemde 
posterior giriş portalinin yeri önem taşımak-
tadır. Portal posterior akromion kenarından 
ne kadar inferiorde ise o kadar fazla anterior 
akromion rezeksiyonuna izin verir.

2. Lateral portalden rezeksiyon: Ameliyat 
öncesi belirlenen akromion rezeksiyon mik-
tarı kadar, posterior portalden gözlenirken, 
lateral portalden burr yardımıyla akromion 
lateraline kadar bir çentik uygulanır. Beş mi-
limetre olan bir burr kalınlığı kadar açılan 
çentik yaklaşık 6mm kadar olmaktadır. Late-
ralden mediale doğru giderek artan miktarda 
rezeksiyon yapılmaktadır (Şekil 27.6). Medial 
eksizyon akromioklaviküler ekleme kadar 
yapılmalıdır. Eğer bu bölge yeteri kadar gö-
rüntülenememişse medialde akromionun bir 
kısmı kalabilmektedir (Şekil 27.6-7).
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Şekil 27.4: Royal Berkshire Hospital tarafından sınıflandırması. A) normal, B) hafif dejenerasyon; C) belir-
gin saçaklanma, D) akromion (kemik) açıkta.

Şekil 27.5: Hipertrofiye korakoakromial ligamentin gevşetilmesi subakromial bölgede genişleme sağla-
maktadır. KAL’in MRG oblik koronal kesitteki görünümü, KAL artroskopik görünümü ve rezeksiyonu sonrası 
subakromial bölgenin genişlemesi izlenmektedir.

Şekil 27.6:  Anterior akromioplastinin şematize edilmesi. Video Şekil 27.6

Akromion
Klavikula
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Rezeke edilen akromion kısmı ile klavikula 
alt kısmının eşitlenmesini (coplanning) bazı 
yazarlar önermektedir (Şekil 27.8). Yapılan bir 
kadara çalışmasına akromioklaviküler eklem 
ile eşitlemenin akromioklaviküler eklemde 
ön-arka planda %12 instabilite, superior in-
ferior planda ise %32 instabilite tespit edil-
miştir. Ayrıca klavikula alt sınırının eşitlen-
mesi veya rezeksiyonu uygulanan hastalarda 
daha fazla ameliyat sonrası komplikasyon 
bildirilmiştir.(46,47)

Yeterli akromioplasti yapılıp yapılmadığı na-
sıl anlaşılmalıdır? Bu amaçla kullanılan bazı 
yöntemler vardır. Bunlar;

- Posterior portalden trokar uygulanarak 
anterior akromion palpe edilir. Posterior 
cutting blok tekniği kullanılarak gerekir-
se daha fazla rezeksiyon eklenir.

- Göz kararı: Kendi kişisel deneyimleriniz-
den yararlanarak ne kadar rezeksiyon ya-
pacağınıza karar verebilirsiniz

- Hawkins parmak testi: Hawkins’e göre 
lateral portalden parmağınızı sokarak 
yeterli rezeksiyon yapıp yapmadığınızı 
kontrol edebilirsiniz.

- İntraoperatif mesafe ölçme: Geliştirilen 
bir cihaz ile peroperatif subakromial me-
safenin ölçülebileceği gösterilmektedir.

- Burr ile ölçüm: Ameliyat öncesi ölçümle-
rinize uygun miktarda rezeksiyon, burr 
kalınlığına göre ölçülerek uygulanabilir. 
Bizce en pratik yöntem bu gibi görülmek-
tedir.

Yapılan bir çalışmada 8 mm’den fazla yapı-
lan akromion rezeksiyonunun deltoidin ay-
rılmasına neden olabileceği belirtilmektedir. 

Şekil 27.7: Artroskopik anterior 
akromioplasti.
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Aşırı rezeksiyon deltoidin ayrılmasına veya 
akromionun kırılmasına neden olabilir.

Subakromial mesafe, normalde 6-16 mm’dir. 
Bu miktar omuz sıkışma sendromunda 6-8 
mm’ye düştüğü bildirilmektedir. Bu nedenle 
artroskopi sırasında 6 ile 15 mm rezeksiyon 
önerilmektedir.

Akromioplasti sırasında amaç Tip I akromi-
on elde etmek midir? Bu amaçla rezeke edi-
len akromion miktarı başarıyı etkiliyor mu? 
Soyer ve arkadaşlarının yaptıkları çalışma-
da akromioplasti sırasında yapılan eksizyon 
miktarının başarılı tedavi ile ilişkisinin olma-
dığını göstermişlerdir.

Ameliyat sonrası bakım: 
Açık akromioplasti ile artroskopik akromiop-
lastinin ameliyat sonrası bakımı farklı değil-
dir. Ağrı kontrolü; NSAİ, İnterskalen kateter 
veya subakromial bölgeye yerleştirilen kate-
terden verilen lokal anestezik ameliyat son-
rası ağrı palyasyonunda etkilidir.

Rehabilitasyon: 
Ameliyat sonrası rehabilitasyon en az ameli-
yat kadar önemlidir. Rehabilitasyon ameliyat 
günü başlar. Ameliyat sonrası birinci gün 
sarkaç egzersizleri başlar. Hastalar ikinci haf-
taya kadar pasif eklem hareketleri çalışarak 
tam eklem hareket genişliğine ulaşmaya ça-
lışırlar. İkinci haftadan sonra ise kas güçlen-
dirme ve aktif asistif eklem hareket genişliği 
egzersizleri başlanır. Tam aktif hareket geniş-
liğine ulaşıldığında ise aktif dirençli güçlen-
dirme egzersizleri uygulanır.

Akromioplasti sonuçları: Artroskopik subak-
romial dekompresyonun başarılı olduğunu 
bildiren çalışmalar yayınlanmaktadır. Başarı-
lı artroskopik akromioplasti sonuçları yanın-
da açık cerrahi ve artroskopik subakromial 
dekompresyon sonuçlarının farksız olduğu-
nu bildiren çalışmalar da vardır. Özellikle 
ameliyat sonrası üçüncü ayda açık cerrahi 
sonuçlarının artroskopik sonuçları yakaladı-
ğı bildirilmektedir. Haahr ve arkadaşlarının 
yaptıkları bir çalışmada ise fizik tedavi uygu-
lanan hastalar ile artroskopik dekompresyon 
uygulanan hastaların sonuçları farksız olarak 
bulunmuştur. Tekniğin gelişmesi ve artrosko-

pik girişimlerin yaygınlaşması günümüzde 
artroskopik akromioplastiyi tedavi seçeneği 
olarak ön plana çıkartmaktadır. Ancak ister 
artroskopik ister açık yöntemle yapılsın başa-
rı doğru tanı ve uygun endikasyon ile sağla-
nabilmektedir. Başarıyı etkileyen faktörler.(44)

- Semptom süresi: Ne kadar uzun süreli şi-
kayet 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 ak-
romioplasti tekniği gelişmekte, rezeke 
edilecek miktar doğru yerden ve yeterli 
olarak yapılmaktadır.

- Sıkışma testinin pozitif olması: Ameliyat 
öncesi yapılan subakromial lokal aneste-
zik enjeksiyonu sonrası şikayetleri hafifle-
yen hastalarda daha başarılı sonuçlar elde 
edilmektedir.

- Uygun ve yeterli ameliyat sonrası rehabi-
litasyon: Uygun ve yetersiz rehabilite edi-
len hastalarda başarısız sonuç genellikle 
kaçınılmazdır.

- Rotator manşetin durumu: Eşlik eden ro-
tator manşet yırtığı, tendiniti veya kalsifi-
kasyonu başarı şansını azaltmaktadır.

Subakromial dekompresyon ve akromiop-
lasti başarısızlık nedenleri: Yanlış tanı; altta 
yatan aşağıdaki patolojilerin atlanması başa-
rısız cerrahi sonuca neden olmaktadır.(44)

- Glenohumeral artrit
- Akomioklaviküler eklem artriti
- Labrum yırtığı
- Diğer tendon lezyonları
- İnstabilite
- Yetersiz dekompresyon; cerrahi teknik 

olarak yetersiz uygulanacak bursal, akro-
mion ve KAL dekompresyonu başarısız 
tedaviye neden olmaktadır.

- Rotator manşet kalsifiye tendiniti yapıla-
cak dekompresyonun başarısını olumsuz 
etkilemektedir.
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Şekil 27.8: Coplanning. Şematize edilmiş ve artroskopik görüntüsü.

Sonuç olarak akromioplasti, eğer hasta seçi-
mi uygunsa, uygun cerrahi teknik uygulan-
mışsa ve hasta yeterli rehabilite edilmişse 
omuz cerrahisinin en yüz güldürücü sonucu 
olan ameliyatıdır.

Os akromiale: 
Embriyonel hayatta akromionun üç ossifi-
kasyon merkezi mevcuttur. Erişkin yaşamda 
bu merkezlerin ossifiye olmaması karşımıza 
os akromiale olarak çıkmaktadır. Toplumda 
görülme oranının %1-15 arasında olduğu bil-
dirilmektedir. Ossifikasyon merkezine göre 
üç tip os akromiale tanımlanmaktadır. Bun-
lar önden arkaya doğru sırasıyla preakromi-
on, mezo-akromion ve metaakromiondur. Os 
akromiale en iyi aksiller grafide gösterilir. 

Genellikle os akromiale semptomatik değil-
dir veya zaman içerisinde semptomatik olur. 
Kaynamamış ve instabil olan os akromiale-
nin subakromial mesafeyi daralttığı düşü-
nülmektedir. İnstabil os akromiale varlığında 
sadece akromioplasti yapılan hastalarda bir 
yıl içerisinde semptomların tekrar başladığı 
bildirilmektedir. Küçük os akromialenin ek-
sizyonu önerilirken (Şekil 27.9) instabil bü-
yük mezoakromion varlığında açık fiksasyon 
ve greftleme önerilmektedir (Şekil 27.10).

Klavikula distal uç rezeksiyonu (KDUR): 
Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu; ağrı, 
hassasiyet akromioklaviküler eklem üzerin-
de varsa, cross-chest addüksiyon testi pozitif 
ise ve radyolojik, klinik dejenerasyon var-
lığında distal klavikula rezeksiyonu endi-
kasyonu vardır. Radyolojik olarak eklemde 
daralma, osteofit, osteoliz izlenebilir. Bu yön-
temde klavikula lateral ucu 7-10 mm rezeke 
edilir. Akromioklaviküler ekleme komşu 
anterior portal açılarak buradan konulan 5,5 
mm shaver ile distal klavikula rezeke edilir 
(Şekil 27.11). Rezeke edilecek miktar sonra-
sında 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 alınmakta-
dır. Travma sonrası basit klavikula distal uç 
rezeksiyonundan kötü sonuç alınmaktadır. 
Travmatik klavikula distal uç kırıklarında 
veya akromioklaviküler seperasyonlar son-
rası basit eksizyondan kaçınılmalıdır. Klavi-
kula distal ucunun aşırı eksizyonu, postope-
ratif akromioklaviküler semptomlara neden 
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olur. 10 mm’nin üzerinde yapılan eksizyon-
larda ameliyat sonrası akromioklaviküler 
eklem instabilitesi gelişebileceği bildirilmek-
tedir. Artmış anterior-posterior translasyon 
kötü sonuçla korole bulunmuştur. Coplaning 
sonrası hastalarda postoperatif akromiokla-

Şekil 27.9: Os akromialle, preakromion.

Şekil 27.10: Osakromiale, mezoakromion.

viküler semptomlarda artma olabilir ancak 
literatür desteği şu anda yoktur. Yapılan bir 
çalışmada distal inferior klavikula rezeksiyo-
nunun (coplaning) güvenli olduğu bildiril-
mektedir.
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Şekil 27.11: Klavikula distal uç rezeksiyonu. Rezeksiyon miktarı 1 cm’i aşmamalıdır.
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Giriş
Rotator manşet hastalıklarının doğal seyrini 
ve oluş mekanizmasını anlamak için rotator 
manşet yırtıklarını tanımlayacak bir sınıflan-
dırma gereklidir. Bu sınıflandırmalar aynı 
zamanda cerrahi tedavi kararını vermede, 
tedavinin prognozunu ve sonucunu tahmin 
etmede kullanılabilir. Bugüne kadar rotator 
manşet yırtıkları için birçok sınıflandırma 
sistemi tanımlanmıştır. Bu kadar fazla sayıda 
sınıflandırmaya rağmen hala tüm parametre-
leri içerecek bir sınıflandırma yoktur. Yırtık 
boyutunu, lokalizasyonunu, şeklini, retraksi-
yon varlığını, doku kalitesini içeren gözlem-
ciler içi ve gözlemciler arası tutarlılığı yüksek 
yeni bir sınıflandırmaya ihtiyaç vardır. Bu 
faktörler uygun cerrahi tedaviyi belirlemek 
ve postoperatif gerçekçi beklentileri öngör-
mek için önemlidir.(1) Evrensel bir sınıflandır-
ma sistemi mutlaka bu faktörleri içermelidir.

Kuhn ve arkadaşları, rotator manşet kısmi 
ve tamkat yırtıklarını içeren 9 sınıflandırma 
sistemini gözlemciler arası incelemişler.(2) Bu 
sınıflandırma sistemlerinin her biri çeşitli 
rotator manşet yırtıklarının tedavi sonuçla-
rını değerlendirmek için kullanılmış ve 5 sı-
nıflandırma sistemi [DeOrio (1984), Ellman 
(1995), Harryman (1991), Patte (1990), Wolf-
gang (1974)] için güvenilirlik çalışması ger-
çekleştirmişler.(3,4,5,6,7) Çalışmanın sonucunda, 
deneyimli klinisyenlerin rotator manşet yır-
tıklarının kısmi mi tamkat mı olduğu konu-
sunda yüksek oranda fikir birliğinde olduk-
ları görülmüştür. Kısmi yırtık belirlendikten 
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sonra klinisyenler yırtığın eklem yüzü veya 
bursal yüz yırtığı olup olmadığı konusunda 
fikir birliği sağlamışlar ancak kısmi yırtığın 
boyutları hakkında anlaşma sağlayamamış-
lardır.(2) Tamkat yırtıklar açısından hiçbir sı-
nıflandırma sistemi mükemmel uyuşma sağ-
layamamıştır.(2)

Kısmi rotator manşet yırtıklarının sınıflan-
dırılması
Ellman, parsiyel rotator manşet yırtıklarının 
sınıflandırılmasındaki ilk popüler sistemi 
intra-operatif görüntülemeye dayanarak ta-
nımlamıştır (Şekil 28.1).(8) Bu sınıflandırmaya 
göre; 3 mm’den küçük derinlikteki yırtıklar 
Grade 1, 3-6 mm arasındaki yırtıklar Grade 
2 ve 6 mm’den büyük derinlikteki yırtıklar 
ise Grade 3 olarak değerlendirilir. 6 mm’den 
büyük yırtıklar aynı zamanda %50’den bü-
yük yırtıklar olarak da tanımlanmaktadır. Bu 
sınıflandırma sisteminin tutarlılığı hakkında 
herhangi bir çalışma olmamasına rağmen, 
günümüzde kısmi yırtıkların cerrahi tedavi 
kararında en çok kullanılan sistemdir. Daha 
sonra bu sınıflandırmaya Grade 4 olarak 
rotator manşet artropatisi eklenmiştir. Bu 
evredeki lezyonlar, Neer’ın tanımladığı gibi 
humerus başının kollapsının, kronik sinovi-
tin ve kapsüler laksisitenin eşlik ettiği masif 
yırtıkları içerir. 
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Snyder ise parsiyel yırtıklar için daha detaylı 
bir sınıflandırma sistemi geliştirmiştir.(39) Bu 
sınıflandırmanında tutarlılığı değerlendiril-
memiştir. Hiçbir sınıflandırmada intratendi-
nöz yırtıklarla eklem yüzü ve bursal yüzü 
yırtıkları ile ilişkilendirilmemiştir.

Snyder’in sınıflandırmasına göre kısmi yır-
tıklar: 

0. Normal
1. Minimal yüzeyal bursal veya sinovyal ir-

ritasyon veya küçük kapsüler yırtılma
2. Sinovyal, bursal veya kapsüller hasara 

ek olarak bazı rotator liflerinde yırtılma 
veya kopma

Lokalizasyon Evre Defektin olduğu yer

Kısmi kalınlıkta yırtıklar

a. Eklem yüzü 1. <3 mm Yırtığın alanı * maksimum retraksiyon: 
mm2

b. Bursal yüz 2. 3-6 mm 

c. İntratendinöz 3. >6 mm

Tamkat kalınlıkta yırtıklar

a. Supraspinatus 1. Küçük, <2 cm Yırtığın alanı * maksimum retraksiyon: 
cm2

b. İnfraspinatus 2. Büyük, 2-4 cm

c. Teres minör 3. Masif, >5 cm

d. Subskapularis 4. Manşet artropatisi

3. Genellikle <3 cm’den olacak şekilde ten-
don liflerinde parçalanmayı da içerecek 
şekilde daha ağır rotator manşet hasarı

4. Falp tarzı veya birden çok tendonu içere-
cek şekilde daha ağır kısmi rotator man-
şet yırtıkları

Habermeyer ve arkadaşları, supraspinatus 
eklem yüzü yırtıkları için yeni bir artrosko-
pik sınıflandırma geliştirmiş ve prospektif 
olarak Ellman ve Snyder’in sınıflandırmala-
rı ile karşılaştırmışlardır (Şekil 28.2).(10,11) Bu 
değerlendirme sonucunda, her iki sınıflan-
dırma sistemininde kısmi yırtıkların koronal 
ve transvers plandaki uzanımları hakkında 
bilgi vermediği belirtilmiştir.(11) Ellman ve 

Şekil 28.1: Ellman’ın kısmi rotator manşet yırtıkları sınıflandırması(8)

Eklem yüzü parsiyel yırtıkları Bursal yüz parsiyel yırtıkları

Evre 1; ¼ kalınlık (-3 mm)

Evre 2; ½ kalınlık (3-6 mm)

Evre 3; ˃½ kalınlık (+6 mm)
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Synder’in sınıflandırmalarına ek olarak sa-
gital planda yırtık boyutu ve lokalizasyonu 
hakkında bilgi vermektedir. Ancak artrosko-
pik bir sınıflandırma sistemi olması ve bursal 
yüz-intratendinöz yırtıkları hakkında bilgi 
vermemesi bu sınıflandırmanın eksik yönle-
ridir. 

Tamkat rotator manşet yırtıklarının sı-
nıflandırılması
Bugün tamkat rotator manşet yırtıkları sınıf-
landırması için tanımlanmış birçok önemli 
faktör vardır. Bu faktörler; boyut, içerdiği ten-
don sayısı, yırtık şekli, doku kalitesi, MR veya 
BT ile değerlendirilen yağlı dejenerasyon veya 
atrofi varlığını içermektedir. Ancak bu faktör-
lerin hepsini içeren bir çalışma yoktur.

Yırtık boyutu
En sık kullanılan sınıflandırma sistemlerin-
den birisi DeOrio ve Cofield tarafından ge-
liştirilmiştir.(3) Yırtıkları, ameliyat sırasında 
humerus başını örten tendonun anterior-
posterior düzlemde yırtık boyutuna göre 
sınıflandırmışlardır. 1 cm’den az yırtıklar 
“küçük”, 1-3 cm arası yırtıklar “orta”, 3-5 cm 
arası yırtıklar “büyük” ve 5 cm’den büyük 
yırtıklar ise masif yırtıklar olarak sınıflandı-
rılmıştır. 

Bayne ve Bateman ise bu sınıflandırmaya 
benzeyen ancak daha az kullanılan bir sı-

nıflandırma geliştirmişlerdir.(12) Cerrahi deb-
ridmandan sonra 1 cm’den küçük yırtıklar 
Grade 1, debridmandan sonra 1-3 cm arası 
yırtıklar Grade 2, 3-5 cm arası yırtıklar Grade 
3, debridman sonrası geriye manşet kalma-
mışsa, global yırtıklarsa Grade 4 olarak sınıf-
landırılmıştır. Bu iki sınıflandırma birbirine 
benzerdir ve birbirlerinin yerine kullanılabi-
lir. Dokunun kalitesi hakkında bilgi verme-
mesi ve hangi tendonlar için kullanılacağı 
tam olarak belirli olmaması eksik yönleridir.
Aynı zamanda yağlı dejenerasyon varlığı ve 
yırtık şekli hakkında da bilgi vermemektedir. 
Bunlara rağmen DeOrio ve Cofield sınıflama-
sı ortopedi literatüründe en sık kullanılan 2 
sınıflandırmadan biridir.

İçerdiği tendon sayısı
Harryman(5) cerrahi sırasında belirlenen yır-
tık tendon sayısını baz alarak bir sınıflandır-
ma geliştirmiştir. Parsiyel supraspinatus yır-
tığı Grade 1A, tamkat supraspinatus yırtığı 
Grade 1B, Supraspinatus ve infraspinatusun 
bir kısmını içeriyorsa Grade 2, supraspina-
tus, infraspinatus ve subskapularis’i içeriyor-
sa Grade 3, rotator manşet artropatisi varsa 
Grade 4 olarak sınıflandırılır. Bu sınıflandır-
manın eksik yönleri ise yırtık şekli ve tamir 
metodu hakkında bilgi vermemesidir. Uygu-
lanacak cerrahi prosedür için yırtık tendon 
sayısı baz alınmaktadır.

Şekil 28.2: *Habermeyer’in eklem yüzünü ilgilendiren kısmi yırtıklar için yaptığı sınıflandırma-koronal plan 
ve sagital plan.

Evre 1

Evre 2

Evre 3
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Yırtık şekli
Ellman ve Gartsman(4) ise rotator manşet yır-
tığının 3-D durumunu göz önüne alarak sı-
nıflandırma geliştirmişlerdir. 

Kresentik yırtıklar, minimal retraksiyon içe-
ren, ön-arka düzlemde geniş yırtıklardır. 

Ters-L ve L-şekilli yırtıklarda humerus başı-
nı örten tendonun bir kısmı yırtılır ve daha 
sonra yırtık mediale doğru uzanım gösterir, 
L veya ters-L şeklini alır. Yırtığın medial-
lateral düzlemdeki uzanımları çoğunlukla 
supraspinatus-subskaularis veya supraspi-
natus-infraspinatus arasındaki intervalden 
gelişmektedir. 

Trapezoidal yırtıklar ise büyük trapezoid’e ben-
zeyen yırtıklardır. Bu tip yırtıklar hem sup-
raspinatus hemde infraspinatus’un yırtıldığı 
durumlarda gelişmektedir. Yırtık anterior’da 
rotator interval boyunca veya posterior’da inf-
raspinatus-teres minör arasındaki interval bo-
yunca devam edebilir. Supra- infraspiatus’un 
yırtılan köşesi medial’e doğru glenoid’e ka-
dar retrakte olabilir. Bu durumda ise hemurus 
başı superior’a migre olur ve akromion altın-
da sıkışma bulgularına neden olur. 

Masif yırtıklar ise, büyük ve tamir edilemez 
yırtıklardır. Genellikle her 3 tendonu da içe-
ren yırtıklardır. İki tendon yırtılmış ise masif 
yırtık olarak değerlendirilmesi için en az 5 
cm retrakte olmalıdır. Biseps uzun başı ge-
nellikle deplase olmuştur.

Bu sınıflandırmada, öncekiler gibi cerrahi 
sırasındaki bulgularla yapılmaktadır ve doğ-
rulanmamıştır.

İdeal bir sınıflama sadece yırtığın şekli ve bo-
yutu hakkında bilgi vermemeli aynı zaman-
da cerrahi tamir gerekliliği ve cerrahi tedavi 
sonuçları hakkında da bilgi vermelidir. An-
cak tanımlanan sınıflandırmalar preopera-
tif olarak hastanın cerrahi tedavi sonucu ve 
prognozu hakkında bilgi vermemektedir.

Burkhart,(13) preoperatif MR ile geometrik 
bir sınıflandırma tanımlamıştır. Yırtık şekli 
ile ilgili 4 patern tanımlamışlar ve bu yırtık 
şekillerinin cerrahi tedavi sonuçları ile korele 
olduklarını belirtmişler. Yırtıkları MR’daki 

hem koronal hemde sagital olarak değerlen-
dirmişlerdir. Tip 1 yırtıklar, koronal planda 
kısa, sagital planda geniş olacak şekildeki 
kresentik yırtıklardır. Tip 2 yırtıklar, koronal 
planda geniş, sagital planda kısa olacak şekil-
de U- veya L-şeklindeki longitudinal yırtık-
lardır. Tip 3 yırtıklar, koronal planda uzun ve 
sagital planda geniş olan masif ve kontrakte 
yırtıklardır. Tip 4 yırtıklar ise masif yırtık ile 
glenohumeral artrit ve akromiohumeral me-
safenin azaldığı rotator manşet artropatisini 
içerir. Bu sınıflama ise prognoz hakkında 
bilgi vermesine rağmen yırtığın boyutu, ret-
raksiyon ve tendon kalitesi hakkında bilgi 
vermemektedir.

Kompleks sınıflandırmalar
Patte(6) ise 5 parametreyi bir araya getirerek 
bir sistem geliştirmişlerdir. Bu parametreler; 
rotator manşet yırtıklarının uzanımı, yırtığın 
sagital ve frontal plandaki topografisi, yırtıl-
mış tendonunun kasının topografik kalitesi, 
preoperatif görüntülemede biseps uzun başı-
nın durumudur.

Sınıflandırmadaki frontal kesitlerdeki en önem- 
li parametre ise koronal planda supraspina-tu-
sun retraksiyonudur. Evre 1 yırtıklar minimal 
retraksiyon, Evre 2 yırtıklar humerus başı ayaki-
zini geçen ancak glenoide uzanmayan retraksi-
yon, Evre 3 yırtıklar ise glenoid seviyesine kadar 
uzanan retraksiyonlar olarak sınıflandırılır. 

Patte sınıflandırması yapılan çeşitli çalışma-
larda orta derecede tutarlı olarak bulunmuş-
tur (Şekil 28.3).(12,14) Rotator manşet tamiri 
sonrası prognostik değeri olduğu gösteril-
miştir.(15) Ancak hangi tendonlar için boyut, 
şekil ve doku kalitesi hakkında bilgi verdiği 
belirli değildir.

Patte’nin sınıflandırmasındaki sagital topog-
rafik değerlendirmede ise 6 evre belirtilmiş-
tir (Şekil 28.4). Sagital kesitlerde yapılan bu 
sınıflandırmada subskapularisten infraspi-
natusa doğru yırtığın lokalizasyonu dikkate 
alınmıştır. Özellikle anteriordaki yırtıkların 
daha çok ağrı ile posteriordaki yırtıkların ise 
fonksiyon bozukluğu ile kliniğe yansıdığı be-
lirtilmiştir.
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Şekil 28.3: Patte’nin geliştirdiği sınıflandırmadaki yırtığın frontal plandaki topografisi

Şekil 28.4: Patte’nin geliştirdiği sınıflandırmadaki yırtığın sagital plandaki topografisi

Evre 1: Subskapularis yıtığı: Nadiren dejene-
ratif olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle 
travmatik avülziyon nedeniyle gelişir ve bi-
seps uzun başının medial dislokasyonu ile 
birliktelik gösterir.
Evre 2: Korakohumeral ligament yırtığı: Trav-
ma sonrası gelişir ve rotator manşet patolojisi 
ile karşımıza çıkmamaktadır.
Evre 3: İzole supraspinatus yırtığı: İzole sup-
raspinatus yırtığına aynı anda subskapularis 
veya korakohumeral ligament yırtığı da eşlik 
edebilir. Eğer subskapularis eşlik ediyorsa bu 
lezyona anterosuperior defekti denilmekte-
dir.
Evre 4: Supraspinatus yırtığı ve kısmi infras-
pinatus yırtığı: İnfraspinatus yırtığı parsiyel 
ise tamir sonuçlarının daha iyi olduğu belir-
tilmektedir.

Evre 5: Supraspinatus ve infraspinatus yırtı-
ğı: Bu evredeki lezyonlara posterosuperior 
defekti denilmektedir.
Evre 6: Supraspinatus, infraspinatus ve subs-
kapularis yırtığı: Sekonder osteoartrit gelişi-
mi beklenmektedir.

Synder(9) yırtığın uzanımı, lokalizasyonu ve 
boyutunu da kapsayan yeni bir sınıflandırma 
geliştirmiştir. Lokalizasyonuna göre eklem 
yüzü, bursal yüz ve kompleks yırtık olarak 
gruplamıştır. Ancak bu sınıflandırma da cer-
rahi tipi, zorlukları ve prognozu hakkında 
güvenilir bilgi vermemektedir.

Snyder’in sınıflandırmasındaki tamkat yır-
tıklar:

C1. İğne deliği boyutunda küçük kompleks 
yırtıklar
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C2. <2 cm’den küçük, retraksiyon içermeyen 
ve tek tendonu içeren yırtıklar
C3. 3-4 cm boyutlarında, minimal retraksi-
yon içeren yırtıklar 
C4. 2 veya daha çok tendonu ilgilendiren ret-
raksiyon veya skar dokusu içeren masif rota-
tor manşet yırtıkları

Tendon kalitesi
Tamirin sağlamlığının preoperatif yırtık bo-
yutu ve MR’daki yağlı infiltrasyon ile ilişkili 
olduğu söylenmektedir.(16,17) Kas atrofisi ve 
yağlı infiltrasyon cerrahi tamir ile geri dön-
dürülemez olduğu ve kötü cerrahi sonuçlar 
ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.(18,19) Bu da 
bize kompleks bir sınıflandırma sisteminin 
mutlaka atrofi ve yağlı infitrasyonu içermesi 
gerektiğini göstermektedir.

Thomazeau(24) T1 sagital oblik MRI kesitle-
rinde, supraspinatus kası göbeğinin supras-
pinatus fossa içersindeki işgal oranına göre 
sınıflandırma tanımlamıştır. Evre 1, normal 
veya hafif atrofik, Evre 2 orta derece atrofiyi, 
Evre 3 ise ağır atrofiyi göstermektedir.

Warner ve arkadaşları(50) ise oblik sagital MRI 
kesitlerinde kas atrofisini evrelemişlerdir. Bu 
sınıflandırmada ya supraspinatus yada inf-
raspinatus kas göbeğinin evrelendirmesini 
yok-hafif-orta ve ağır olarak sınıflandırmış-
lar. Bu sınıflandırmanın gözlemciler arası 

değerlendirilmesinde orta tutarlılıkta olduğu 
gösterilmiştir.(7) İnfraspinatustaki atrofinini 
en kötü sonuçla ilişkili olduğu söylenmekte-
dir.(18)

Goutallier, bilgisayarlı tomografi görüntü-
lerini kullanarak supraspinatus kası göbe-
ğindeki yağlı çizgilerin varlığını baz alarak 
sınıflandırma ortaya koymuştur (Şekil 28.5 ve 
28,6). Evre 1 kasta az sayıda yağlı çizgilenme 
varlığı, Evre 2 yağlı infiltrasyon fazladır an-
cak kas miktarı yağdan daha fazladır, Evre 
3 yağlı infiltrasyon ile kas varlığı kadardır, 
Evre 4 yağlı infiltrasyon kastan daha fazladır. 
Bu sınıflandırma daha sık olarak kullanıl-
makta olsa da gözlemciler arası değerlendir-
me sonuçları iyi değildir.(7)

Zanetti(21) ise MR ile supraspinatus kas atro-
fisi varlığını gösteren bir işaret tanımlamıştır.

Tanjant işareti: Supraspinatus kasının atro-
fisinin niteliksel olarak hızlıca değerlendi-
rilmesi ortaya konulmuş bir morfolojik bul-
gudur. Spina skapula’nın superior’undan ve 
korokoid’in superior’undan bir doğru çizilir. 
Supraspinatus kası bu doğruyu geçmezse 
tanjant işareti positive olarak tanımlanır. Tan-
jant işaretinin kas atrofisi için yüksek predik-
tif değeri vardır. Bu işaret sadece supraspina-
tus kası için geçerli olup diğer yırtık tipleri 
için tanımlanmamıştır (Şekil 28.7). 

Şekil 28.5: Warner’in rotator manşet atrofisi ile ilgili geliştirdiği sınıflandırma
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Şekil 28.6: Goutallier’in geliştirdiği BT ile gö-
rüntülenen yağlı çizgilenme varlığı 
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Şekil 28.7: Zanetti’nin tanımladığı tanjant işareti bulgusu
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Giriş
Parsiyel rotator manşet yırtıkları klinik ola-
rak farklı tablolarla karşımıza çıkmaktadır. 
Asemptomatik olabildiği gibi günlük hayatı 
etkileyebilecek ağrı ve fonksiyon kaybıyla da 
karşımıza gelebilmektedir. Ağrı özellikle baş 
üstü aktivitelerde ve geceleri olmaktadır.(1,2,3) 
Parsiyel yırtıklar genellikle tam kat yırtıklar-
dan daha ağrılı olabilmektedir. Bunun nede-
ni geri kalan liflere binen yüksek gerilimdir. 
Biyomekanik olarak bakıldığında parsiyel 
yırtığı olan tendonun geri kalan tendon üze-
rine binen kuvvetleri artırdığı ve yırtıkta iler-
lemeye neden olduğu gösterilmiştir.(4) 

Etiyolojisinde yaşlanmaya bağlı dejeneras-
yon, anatomik sıkışma ve travma suçlan-
maktadır. Bu tür yırtıklar fırlatma sporu ile 
ilgilenen sporcularda, baş üstü aktiviteler ile 
ilgilenen kişilerde, tekrarlayıcı mikrotravma-
lar veya iç sıkışma nedeniyle gelişebilir.(1,2,3)

Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Tacettin Ayanoğlu,
Dr Ahmet Kulduk

29Rotator Manşet
Parsiyel Yırtıkları

Parsiyel rotator manşet yırtıkları bursal veya 
eklem yüzünde olabileceği gibi intratendi-
nöz yırtıklar şeklinde de karşımıza çıkabil-
mektedir. 

Anatomik olarak rotator manşet yapısına 
baktığımızda çeşitli katmanlardan oluştuğu 
görülmektedir. Clark ve Harryman(5) rotator 
manşette beş katman tanımlamışlardır. Bu 
katmanları bursal yüzden artiküler yüze doğ-
ru sıralayacak olursak; 1. korakohumeral li-
gament (yüzeysel) (Şekil 29.1), 2. tendon (Şekil 
29.2) 3. iç içe geçme 4. transvers band (derin 
korakohumeral lig), 5. kapsül (Şekil 29.2-3).

Kadavra disseksiyonları sırasında kapsül su-
perior posterior rotator manşet kaslarından 
ayrıştırılabiliyor ve kapsülün özellikle sup-
raspinatusun büyük tüberküldeki ayak izinin 
anterior kısmında bu oran mediolateral doğ-
rultuda 4-5 mm’yi bulmaktadır (Şekil 29.3).(6)

Şekil 29.1: Korakohumeral ligament Clark ve Harryman’e göre rotator manşetin birinci ve dördüncü tabaka-
sını oluşturur.(5)

Sunum 29.1
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Şekil 29.2: Rotator manşetin superior posterior kısmının büyük bölümünü oluşturan supraspinatus ve infras-
pinatus kas ve tendonları izlenmekte. Medialden laterale doğru tendonların sıyrılması sonucu eklem kapsül 
izole edilebilmektedir

Şekil 29.3: Kapsül eksizyonu sonrası önde daha geniş arkaya doğru daralan kapsül ayak izi izlenmektedir. 
Biseps oluğu posterior dudağı seviyesinde en kalın kapsül tutunması mevcuttur ve bu kalınlık yaklaşık 4-5 
mm’dir. Aynı şekilde önde daha kalın olan rotator manşet ayak izi mevcuttur.
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Klasik olarak tendon ayak izinin (tüberku-
luma yapışma yeri medial-lateral uzantısı) 
%50’sini geçen yırtıkların (%50 kuralı) tamir 
edilmesi önerilmektedir.(7) Ancak özellikle 
supraspinatus ayak izinin ön kısmının yarı-
sını kapsül yapışması oluşturduğundan bu 
bölge yırtıklarında yırtığın kapsül mü ten-
don mu olduğu tartışmalıdır.

Klinik:
Ağrı ve fonksiyon kaybı ön plandadır. Gece 
ağrısı ve baş üstü aktivitelerde ağrı sık görül-
mekle birlikte bu bulgular parsiyel yırtıklara 
özgü değildir. Ağrı yırtık şeklinden bağımsız 
olarak tam kat yırtıklardan daha fazla ola-
bilmektedir. Özellikle yapılan biyomekanik 
çalışmalarda %50 kalınlığı aşan yırtıklarda 
sağlam kalan tendon kısmına binen gerilme 
linear olmayan bir şekilde artmaya başladığı 
gösterilmiştir.(4) Bu ağrının daha fazla olma 
nedenine bir açıklık getirebilmektedir.

Fizik muayenede ağrılı ark, pozitif sıkışma 
bulguları ve gerçek veya ağrıya bağlı görüle-
bilen rotator manşet kuvvet kaybı izlenebilir. 
Özellikle baş üstü aktivitesi olan atletlerde 
altta yatan bir omuz instabilitesi araştırılma-
lıdır.(3)

Fukuda(7) preoperatif ağrının parsiyel yırtık-
larla tam kat yırtıklar arasında farklı oldu-
ğunu bildirmişlerdir. Parsiyel yırtık ve bursit 
olan hastalarda tam yırtığa göre daha fazla 
ağrı olduğunu belirtilmektedir. Ayrıca bur-
sal yırtıklı hastalarda artiküler yüz yırtığı 
olanlara göre daha fazla ağrı olduğu tespit 
edilmiştir.(7) Artiküler yüz yırtıklarının ilk 5 
mm’sinin kapsüler yırtık olabileceği bunun 
nedenine açıklık getirebilmektedir ancak bu 
konuda yeterli çalışma yoktur. Gotoh ve ar-
kadaşları ise P maddesi ve immünoreaktif 
sinir uçlarının subakromial bursada parsiyel 
yırtıklı hastalarda daha fazla olduğunu tespit 
etmişlerdir. Bu bulgular eşliğinde yazarlar 
ağrı nedeninin subakromial yırtık nedeniyle 
olduğu ve yırtık düzeyi ile ilgili olmadığı so-
nucuna ulaştıklarını bildirmişlerdir.(8)

Parsiyel rotator manşet yırtıklarının 
doğal seyri
Konservatif olarak takip edilen asempto-
matik ve semptomatik parsiyel kat rotator 

manşet yırtıklarının doğal seyri değerlen-
dirilmiştir. Mall ve arkadaşları, 30 asempto-
matik parsiyel rotator manşet yırtığını iki yıl 
süresince takip etmiş. Bu hastalardan 20’si 
asemptomatik olarak kalırken, 10’u sempto-
matik hale gelmiştir.(9) 

Asemptomatik kalanlara bakıldığında, bu 
yırtıkların hiçbirisi tam kat yırtığa ilerleme-
miştir.(10) yırtık semptomatik hale gelirken 
yırtıkların %40’ı tam kat yırtığa ilerlemiştir. 
Ağrı ile asemptomatik parsiyel yırtıkların 
progresyonu arasında güçlü bir korelasyon 
vardır. Ağrının varlığı yırtığın boyutlarında-
ki artış için bir işaret olarak kullanılabilmek-
tedir. Ağrı varlığında mutlaka görüntüleme 
çalışması yapılmalıdır. 

Maman ve arkadaşları,(10) semptomatik parsi-
yel manşet yırtığı olan 30 hastayı 24 ay süre-
since MRI ile takip etmişler. Takip sonucunda 
parsiyel yırtığı olanların %10’unda boyutlar-
da ilerleme (>5 mm) tespit edilirken sempto-
matik tam kat yırtıklarda %50’den daha az 
bir ilerleme tespit edilmiş. Parsiyel yırtıkların 
lokalizasyonunun yırtık ilerlemesine etkisi 
yoktur. Bu çalışmadaki veriler semptoma-
tik parsiyel yırtıkların semptomatik tam kat 
yırtıklarla karşılaştırıldıklarında ilerlemenin 
daha düşük oranlarda olduğunu göstermek-
tedir. Bu nedenle parsiyel yırtıklarda ilerleme 
riskinin düşük olduğu göz önüne alındığın-
da ilk olarak konservatif tedavi uygulanması 
mantıklı olabileceği sonucuna varmışlardır. 
Parsiyel rotator manşet yırtıklarında cerrahi 
karar almadan önce 3-6 ay konservatif tedavi 
ile hastanın takibi önerilmektedir.(1,2,3) 

İnsidans:
Sher ve arkadaşları(10) asemptomatik birey-
lerde yaptıkları MRI sonucunda genel pre-
velansı %34 olarak bulunmuştur (%14 tam 
kat; %20 parsiyel yırtık). 60 yaş üstü kişilerde 
%28 oranında tam kat yırtık, %26 oranında 
ise parsiyel yırtık tespit edilmiştir. 40-60 Yaş 
arası bireylerde %4 oranında tam kat yırtık ve 
%24 oranında parsiyel yırtık tespit edilmiştir. 
Son olarak 40 yaş altı bireylerde hiç tam kat 
yırtık tespit edilmemişken, %4 oranında par-
siyel yırtık tespit edilmiştir.
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Milgrom ve arkadaşları(11) ise asemptomatik 
kişiler üzerinde ultrasonografi kullanarak 
yaptıkları çalışmada tam kat veya parsiyel 
yırtık oranını, 40-60 yaş arası kişilerde %5-11 
arası tespit ederken, 70 yaş üstünde bu oranı 
%80 olarak bulmuşlardır.

Patogenez:
İntrensek ve ekstrensek mekanizmaların bir 
sonucu rotator manşet parsiyel yırtıkları ge-
lişmiş olabilir. 

İntrensek nedenler;(3)

i. Yaşlanmaya bağlı metabolik ve vasküler 
nedenler sonucu ortaya çıkan dejeneratif 
yırtıklar. Rotator kablo lateralinde rotator 
kresent bölgesinin relatif hipovasküler 
bölge olduğu gösterilmiştir (Şekil 29.4).(13)

ii. Farklı makaslama kuvvetlerinin ortaya 
çıkardığı intratendinöz yırtıklar; rotator 
manşeti oluşturan beş katmanın farklı 
tendon içi makaslama kuvvetlerine ma-
ruz kalabileceği bildirilmektedir.(3) Eklem 
yüzü rotator manşet kısmının tendon 
kapsül birleşimi nedeniyle, bursal yüz 

tendon kısmına göre ultimate yetmezlik 
stres miktarı yarı katıdır.(14)

Ekstrensek nedenler;(3)

i. Subakromial sıkışma, Ozaki ve arkadaş-
ları yaptıkları kadavra çalışmasında bur-
sal yırtıklara akromion altında lezyon 
olduğu ancak eklem yüzü yırtıklarında 
akromion altında lezyon olmadığını gös-
termişlerdir.(15)

ii. Glenohumeral instabilite
iii. İnternal sıkışma, özelikle baş üstü aktivi-

te gerektiren sporcularda supraspinatus 
infraspinatus bileşkesinde tendonun 
glenoid postero-superioruna teması ile 
birlikte yırtık gelişebilmektedir.

iv. Akut travma
v. Tekrarlayan mikrotravma

Sınıflandırma:
Parsiyel yırtıkların sınıflandırılmasında Ell-
man sınıflaması kullanılmaktadır.(16) Bu sı-
nıflandırma Tablo 29.1’de özetlenmiştir. Buna 
göre parsiyel rotator manşet yırtıkları üç şe-
kilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar;

• Artiküler yüz yırtıkları
• İntratendinöz yırtıklar
• Bursal yüz yırtıkları

Tablo 29.1: Ellman Parsiyel Rotator Manşet Sınıflaması

Yerleşim Evre

A: Artiküler I: <3 mm

B: Bursal yüz II: 3-6 mm

C: İntertisiyel III: >6 mm

Şekil 29.4: Rotator kablo laterali (rotator kresent) ek-
lem içi bölümünün hipovasküler olduğu izlenmekte.
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Bazı yazarlar parsiyel yırtıklarda iki varyas-
yondan bahsetmektedirler. Bunlar yaşlılarda 
izlenen supraspinatus anterior kısım parsiyel 
yırtıkları, diğeri ise gençlerde izlenen supra-
infraspinatus bölgesi parsiyel yırtıklarıdır.
(3) Parsiyel yırtıklarda tanı koymak zordur. 
Asemptomatik kişilerde de parsiyel yırtık-
lar tespit edildiğinden hangi hastayı tedavi 
etmemiz gerektiği tartışmalıdır. Kadavra 
çalışmasında Lohr ve Uhthoff(13) %32 oranın-
da parsiyel yırtık tespit etmişlerdir. Kırk yaş 
üstü asemptomatik kişilerde MRG ile %24 
oranında parsiyel kalınlıkta rotator manşet 
yırtığı tespit edilmiştir. Bu nedenle MRG bul-
gusu tek başına bizi cerrahi müdahaleye yön-
lendirmemelidir. Parsiyel yırtıkların doğal 
seyri hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte 
%50’yi aşan yırtıkların ilerleyebileceği düşü-
nülmektedir.(1,2,3)

Parsiyel rotator manşet yırtıklı hastalarda 
ana şikayet ağrıdır. Bu nedenle omuz ağrısı 
yapan birçok nedenle karışır. Bunların başın-
da; omuz sıkışma sendromu, SLAP lezyonu, 
biseps tendiniti, akromioklaviküler dejene-
ratif artrit gelmektedir. Bunların ayrımında 
fizik muayenenin yanında lokal enjeksiyon 
testleri oldukça yararlıdır. Yine de birçok 
hastada bu sorunlar birlikte bulunabileceği 
de unutulmamalıdır. 

Görüntüleme:
Parsiyel kat rotator manşet yırtıklarının gö-
rüntülenmesinde MRG oldukça önemli yer 
tutar. Tanı koymamızda MRG önemli ol-
makla birlikte kesin tanı artroskopi sırasında 
konulur. MRG özellikle eklem içi, bursal ve 
intratendinöz yırtıkların tanısını koymamız-
da yardımcıdır. 

Bu bölümde rotator manşet kasları parsiyel 
yırtıklarından superior ve posterior kasların-
dan bahsedilecektir, subskapularis yırtıkları 
ayrı bölümde incelenmiştir.

Artiküler yüz yırtıkları:
Eklem yüzü yırtıkları sıklıkla superior poste-
rior kısmı içermektedir. Bu yırtıklar kapsülü 
içeren yırtıklar ve tendonu içeren yırtıklar 
şeklinde ayırabiliriz.

Kapsül yırtıkları; eklem yüzü yırtıkların-
dan 3-5 mm kalınlığı geçmeyen yırtıklardır. 
Genellikle yırtık dejeneratif görünümdedir 
(Şekil 29.5).

Hastalarda ağrı ve fonksiyon kaybı vardır. 
Tedavisi tartışmalıdır, tendon dejeneras-
yonunun eşlik edip etmediği tartışmalıdır. 
Sadece debridmanın yeterli olup olmadığı 
tartışmalıdır. Bu yırtıkların ilerleyip ilerleme-
yeceği de bilinmemektedir. Önerilen tedavi 
debridmandır.

Supraspinatus tendon yırtıkları; En sık görü-
len parsiyel tendon yırtıkları supraspinatus 
yırtıklarıdır. Günümüzde %50 tendon kalın-
lığı aşan yırtıkların tamir edilmesi önerilmek-
teyse de bu konuda yeterli bilimsel veri yok-
tur. Yine de Supraspinatus ayak izi önemli bir 
parsiyel yırtık göstergesidir. Normalde sup-
raspinatus ayak izi 16.9 mm’dir (12-18 mm). 
Ayak izinin 6-8,5 mm’sinin açığa çıkması 
%50’den fazla yırtık olduğu anlamına gel-
mektedir.(1,2,3) Bu nedenle eklem içi parsiyel 
yırtık tespit edildiğinde sağlam görünümlü 
tendon kısmına kadar debridman uygulanıp 
açığa çıkan tüberkülüm majus ayak izi mik-
tarı bir prob kullanılarak ölçülebilir. Genel 
yaklaşım, 6 mm’den fazla ayak izinin açığa 
çıkması durumunu tamir etme eğilimindedir. 
Bu lezyonlar Millstein ve Snyder tarafından 
PASTA (Partial Articular Supraspinatus Ten-
don Avulsion) lezyonları olarak adlandırıl-
mışlardır.(17) Conway ise parsiyel eklem yüzü 
tendon içine uzanım gösteriyorsa PAINT 
(Partial Articular Supraspinatus Tears with 
Intratendinous extension) olarak adlandır-
maktadır.(18) Parsiyel eklem yüzü yırtıklarını 
tam kat olup olmadığını veya dejenerasyo-
nun bursal yüze kadar ulaşıp ulaşmadığını 
anlamak için spinal iğne ve prolen ip ile işa-
ret konularak subakromial bölgeden kontrol 
edilmesi önerilir (Şekil 29.6).

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 apoptozi-
sin olduğu ve buna tamir dokusunun eşlik 
ettiğini göstermektedir.(19)



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi320

Şekil 29.5: Eklem yüzü 2-3 mm’yi geçmeyen yırtıklar 
kapsül yırtığı şeklindedir. Dejeneratif olan ve retrakte 
yada kontrakte olmayan flep tarzı redükte olabilen yır-
tık şeklindedir.

Şekil 29.6: Parsiyel kat eklem yüzü yırtığının işaretlenerek dejenerasyon veya yırtık açısından subakromial 
bölgeden kontrol edilmesi izlenmektedir.

Video Şekil 29.5
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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 olmadığı-
nı göstermektedir.(20)

Eklem yüzü parsiyel rotator manşet yırtık-
larının tedavisinde halen fikir birliği yoktur. 
Genel yaklaşım %50 kalınlığı aşanların tamir 
edilmesi geri kalanlara ise debridman, su-
bakromial dekompresyon ve akromioplasti 
yöntemlerinden biri veya birkaçının uygu-
lanmasıdır.

Yapılan çalışmalarda debridman, debridman 
ve subakromial dekompresyon veya debrid-
man-subakromial dekompresyon ve akromi-
oplasti kombinasyonlarının sonuçlarının bir-
birlerinden farklı olduğu gösterilememiştir.
(1,2,3)

%50 Tendon kalınlığını aşan PASTA 
lezyonları:
PASTA lezyonları eğer %50 tendon kalınlı-
ğını aşmışsa tedavisinde tamir endikasyonu 
olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir.(1,2,3) 

Yakamado’nın 2012 yılında yaptığı bir his-
toloji çalışmasında, 30 PASTA lezyonu ça-
lışmaya dahil edilmiş ve hepsine tam kata 
dönüştürerek tamir uygulanmış. Reziduel 
dokulardan yırtık dokunun kenarından ko-
parıcı ile alınan yaklaşık 1 cm boyutundaki 
örneklerin %93’ünde dejenerasyon saptan-
mış.(28/30) %90’dan fazlasının intakt olduğu 
dokularda orta derecede dejenerasyon (lifle-
rin yapısı, liflerin düzeni, çekirdeğin yuvar-
laklaşması, bölgesel hücresel varyasyonlar, 
artmış vaskülarite, zalmış kollojen stabilitesi, 
hiyalizasyon) saptanmıştır.(28) 

İki tamir yöntemi vardır;

• Transtendinöz
• Tam kata dönüştürerek tamir

Transtendinöz tamir;
İki ip yüklü ankor tendon içerisinden geçiri-
lerek kıkırdak kenarın tutturulur. Ardından 
farklı ipler anterior ve posteriordan ip geçi-
riciler kullanılarak ön ve arka bacaklar oluş-

turulur. Dikişler geçirildikten sonra subak-
romial bölgeye geçilerek iki düğüm bağlanır 
(Şekil 29.7).

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 29.8). 

Transtendinöz veya tam kata dönüştürerek 
tamir sonuçları arasında fark olduğunu gös-
teren kesin kanıt olmamakla birlikte(21) kalan 
tendonun %90 dejenere olduğu düşünülürse 
tam kata dönüştürülerek tamir daha öncelikli 
gibi görülmektedir.

Kim ve arkadaşlarının 2015 yılında yaptıkları 
bir çalışmada, parsiyel rotator manşet yırtığı 
tanısıyla opere edilen 100 hasta iki gruba ay-
rılarak 12 ay fonksiyonel skor ve MR ile takip 
edilmiş. İlk gruba yerinde tamir uygulanır-
ken, ikinci gruba tam kata dönüştürülerek 
tamir uygulanmıştır. İki grup arasında fonk-
siyonel skor açısından fark bulunamamıştır. 
Eklem yüzü yırtığı olan hastalarda her iki 
teknik açısından tekrar yırtık oluşumu açı-
sından fark saptanamamıştır. Ancak bursal 
yüz yırtığı olan hastalarda tam kata dönüştü-
rerek tamir uygulanan hastalarda istatistiksel 
olarak daha fazla yeniden yırtık oluştuğu gö-
rülmüştür.(26) 

Castagna ve arkadaşları, 2015 yılında yap-
tıkları bir çalışmada derin eklem yüzü yırtığı 
olan 74 hastayı randomize iki gruba ayırarak 
bir gruba transtendon diğer gruba da tam 
kata çevirerek tamir uygulamışlar ve hastala-
rı 2 yıl takip etmişler. Constant ve VAS skoru 
ile hasta memnuniyeti değerlendirilmiş ve 
fark bulunamamıştır. Tam kata çevrilerek ta-
mir uygulanan grupta kas gücünün daha iyi 
olduğu bulunmuş ancak istatistiksel olarak 
iki grup arasında fark bulunamamıştır.(29) 

İnterstisiyel (intratendinöz) yırtıklar:
Bazı yazarlara göre en sık, diğer yazarlara 
göre ise en az sıklıkla görülen parsiyel yırtık-
lardır.(1,2,3) 
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Şekil 29.8: Parsiyel eklem yüzü yırtığının shaver yardımı ile tam kata dönüştürülerek debridmanı ve bursal 
yüzden tamiri izlenmektedir.

Şekil 29.7: 57 yaşında erkek hastada PASTA lezyonu debridmanı takiben tendon içinden iki 
ipli ankor uygulanarak farklı iplerin birer ucu anterior ve posteriordan clever hook veya art-
hropierce el aletleri kullanılarak geçirilir. Bu bize ön ve arka düğüm atma fırsatı vermiş olur. 
Ardından subakromial bölgeye geçilerek düğümler bağlanır ve tendon tamiri tamamlanır.

Video Şekil 29.7
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Yamada ve arkadaşlarının, yaptıkları bir ça-
lışmada 247 kadavra değerlendirilmiş ve %13 
parsiyel rotator manşet yırtığı tespit edilmiş. 
%7 ise intratendinöz tespit edilmiş.(31)

MRG ile tespit edilirler (Şekil 29.9). 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 bur-
sal yırtık veya tam kat yırtık haline getirile-
rek tamir uygulanır (Şekil 29.10).(32)

İki tabaka arasına giren sinovial sıvı iyileş-
meyi engellemektedir.(31)

Clavert ve arkadaşları, parsiyel intratendinöz 
yırtığı olan 24 hastayı ameliyat sonrası MRI 
ve Constant skoru ile 8.4 ay takip etmişler. 
Hastaların hepsine tam kata çevirerek tamir 
uygulamışlar. Ameliyat öncesi Constant skor 
ortalama 63 (30-92), postop skor ortalama 81, 
36 (33-101), skorlardaki yükselme ise ortala-
ma 18,5 (3-48) olarak bulunmuş. Postoperatif 
MR değerlendirmelerinde ise yırtık saptan-
mamıştır.(30)

Bursal taraflı parsiyel yırtıklar:
Artiküler yırtıkların aksine bursal taraflı yır-
tıklar literatürde daha az dikkat çekmiştir. 
Artiküler parsiyel yırtıklara göre bursal yır-
tıklar üzerine daha az çalışma vardır.(23) Ta-
nısı zordur MRG ile görüntülenebilir (Şekil 
29.11). Etiyolojisinde hem intrensek hem de 
ekstrensek mekanizmalar rol oynamaktadır. 
Fukuda bursal yırtıkların en önemli sebebi-
nin subakromial sıkışma olduğunu bildir-
mektedir.(7) Tam bir görüş birliği olmasa da 
bursal yırtıklarda da artiküler yırtıklar gibi 
%50’yi aşan yırtıklarda tamir önerilmektedir 
(Şekil 29.12). Bazı yazarlar tam kata çevirerek 
tamir önerirken,(24) bazı yazarlar ise tam kata 
çevirmeden tamiri desteklemektedir.(25)

Bursal yüz yırtıkları için laterale tek ankor ile 
tamir öne çıkan bir tekniktir. Bu teknik ile de-
fektin medialde olası bir gap oluşumuna izin 
veriliyor. Ancak bu teknik ile üç hedef vardır:

1. Sağlam eklem yüzü lifleri, yerinde tamir 
edilen bursal yüz liflerine atel vazifesi 
görmektedir.

2. Geniş bir anatomik ayak izi yeniden oluş-
turulur.

3. Tamir edilen doku aşırı lateralize edilme-
diğinden herhangi bir uzunluk-gerilim 
uyumsuzluğu minimalize edilmiş olur.(27)

%50’den daha az olan yırtıklarda debrid-
man, dekompresyon ve/veya akromioplasti 
önerilmektedir.(23) Yırtıklarda kapsül intakt 
kaldığından kapsülotomi yapılarak yırtığın 
ekleme ulaştırılması gereksiz gibi görülmek-
tedir (Şekil 29.13). Fakat yırtık ve dejenere 
tendon bölümleri tamir öncesi tamamen deb-
ride edilmelidir. 

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 dejenerasyon evresi 3-4 olan korako-
akromial ligament dejenerasyonu gelmekte-
dir. Akromioplasti eklenen ve eklenmeyen 
parsiyel rotator manşet yırtıklarında farklı 
sonuçlar bildirilmesede(1,2,3) özellikle bursal 
yüz yırtıklarında korakoakromial dejeneras-
yon varlığında akromioplasti yapılmasını 
önermekteyiz. Kliniğimizde 100 parsiyel ro-
tator manşet yırtığı olan (50 bursal/50 eklem 
yüzü yırtığı) hasta üzerinde yapılan bir çalış-
mada bursal yüz yırtıkları ile ileri evre (evre 
3-4) korakoakromial ligament dejenerasyonu 
arasındaki ilişki istatistiksel olarak gösteril-
miştir. Ancak parsiyel eklem yüzü yırtığı ile 
aynı ilişki bulunamamıştır. Bu Bursal yüz 
parsiyel yırtıklarının etiyolojisinde subakro-
mial sıkışmanın rol oynayabileceğini göster-
mektedir.(34)

Şekil 29.9: 45 yaşına erkek hastada tendon içi dejene-
re yırtık oblik sagital kesitte izlenmektedir.
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Şekil 29.10: Şekil 29.9’daki hastanın artroskopi görüntüleri. İntratendinöz yırtık eklem 
içinde ve bursal yüzde yırtık izlenmiyor. Prob ile muayene edildiğinde tendon içi dejene-
rasyon ve yırtık belirlenebilir. İntratendinöz yırtıkları belirlemede bazı yazarlar tarafından 
pratik bulunan serum fizyolojik enjeksiyonu “kabarcık yöntemi” uygulanabilir.(22) Bu has-
tada debridmanı takiben tam kat yırtık haline getirilerek gergi bandı ile tamir uygulanmış.

Şekil 29.11: 48 yaşında erkek hasta bursal yüz parsi-
yel rotator manşet yırtığı görülmekte.

Bursal ve eklem yüzü parsiyel yırtıklarının 
sonuçlarına bakıldığında ikisinde de başarı 
vardır, ancak özellikle fonksiyonel sonuçlar 
karşılaştırıldığında bursal yüz tamir sonuçla-
rı daha başarılı bulunmaktadır.(24)

Eklem ve bursal yüz yırtıklarını içeren 
parsiyel rotator manşet yırtıkları:
Bazı yayınlarda bildirilmekle birlikte bu ko-
nudaki yayınlar yetersizdir.(3) Bunlar tam kat 
olmayan hem artiküler hem de bursal yüz 
yırtıklarıdır. Bu yırtıklarda dejenerasyonun 
da eşlik ettiği görülmektedir. Tedavisinde 
tam kat tendon dejenerasyonu olduğundan 
tam kata çevrilip dikilmesi mantıklı gelmek-
tedir (Şekil 29.14).

Parsiyel rotator manşet yırtıklarında uygun 
tanı ve tedavi yönteminin belirlenmesi teda-
vide başarı şansını artıracaktır. Bu nedenle 
iyi bir muayene, görüntüleme, tanı ve uygun 
yöntem ve sürede konservatif tedavi teda-
vinin ilk basamağını oluşturur. Konservatif 
tedaviye cevap vermeyen hastalarda altta 
yatan bir başka omuz sorunu (instabilite, sı-
kışma sendromu, SLAP lezyonu dibi) tekrar 
tekrar araştırılmalı ve buna göre cerrahi teda-
viye karar verilmelidir. Şekil 29.15’de parsiyel 
rotator manşet yırtıkları tanı ve tedavisinde 
kullanabileceğiniz algoritmayı bulabilirsiniz.

Video Şekil 29.10
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Şekil 29.12: Şekil 29.11’de MRG’si görülen hastanın artroskopik bursal yüz parsiyel 
yırtık görünümü.

Şekil 29.13: Artiküler yüz sağlam. Bursal yırtık var. Kapsülün sağlam olduğu izlenmektedir. Tam kata çev-
rilmeden bu şekilde tamir uygulanmış.

Video Şekil 29.12
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Biyolojik adjuvanlar
Son yıllarda rotator manşet hastalıklarında 
tedavi ile birlikte biyolojik teknolojilerin (kök 
hücre transplantasyonu, PDGF ve PRP gibi) 
kullanımında büyük bir ilgi vardır. Bu tera-
piler, genellikle iyileşme sürecinde hücre ve 
büyüme faktörlerinin sayısını arttırarak iyi-
leşme sürecini hızlandırır. Bu tür teknolojiler 
için kullanım isteğinin çok yüksek olmasına 
rağmen, rutin kullanılmalarını destekleyen 
literatür desteği azdır.(35) Özellikle parsiyel 
rotator manşet yırtıklarında biyolojik tekno-
lojilerin kullanımını inceleyen birkaç çalışma 
vardır. 

Wang ve arkadaşları 2013 yılında, parsiyel 
rotator manşet yırtığı olan elit bir sporcuya 
otolog tenosit implantasyonu uygulamışlar 
ve tamir gerektirmeden konservatif tedavi 
yeterli olduğunu belirtmişlerdir.(36) Ellera 
Gomes ve arkadaşları, tam kat rotator man-
şet yırtığı nedeniyle tamir uyguladıkları(14) 
hastada tamir sonrası kemik iliğinden alınan 
mononükleer kök hücre enjekte etmişler. 12. 
ve 24. aylarda MR ile takip etmişler. Onikinci 
ayda hastaların tümünde bütünlük gözlenir-
ken 24. ayda 11 hastada bütünlüğün devam 
ettiğini belirtmişlerdir.(37)

Biyolojik yöntemler içinde rotator manşet te-
davisi için literatürde en çok kullanılan yar-
dımcı yöntem PRP (Platelet Rich Plasma)’dir. 
Bazı çalışmalarda iyi sonuç belirtilirken, bazı 
çalışmlarda ise anlamlı fark gösterileme-
miştir. Randelli ve arkadaşlarının yaptıkları 
prospektif kontrollü bir çalışmada, rotator 
kaf tamiri sırasında kemik-tendon arayüzü-
ne PRP enjekte etmişler ve sonuçlarını iki yıl 
takip etmişler. Üç aylık kontrollerinde PRP 
uygulanan grupta ağrı skorları ve elevasyon 
hareket açıklığı açısından daha iyi sonuç-
lar bulunmuş. Ancak 6 ay ve sonrasındaki 
kontrollerinde gruplar arasında anlamlı fark 
saptanmamış.(38) Benzer olarak Castricini ve 
arkadaşları, rotator kaf tamiri uyguladıkları 
80 hastayı dahil ettikleri prospektif rando-
mize kontrollü bir çalışmada PRP enjeksiyo-
nu yapmışlar ve 16 ay takip etmişler. Ancak 
gruplar arasında Constant skorlaması açısın-
dan anlamlı bir fark saptanmamış.(39)

PRP uygulamalarının klinik sonuçlarının 
anlamlı farklı olmadığı görülmesine rağmen 
rotator manşet iyileşmesini hızlandırdığı ve 
yeniden yırtık oluşumunu azalttığı öne sü-
rülmüştür. Barber ve arkadaşlarının rotator 
manşet tamiri uyguladıkları 80 hasta üzerin-
de yaptıkları bir çalışmada PRP uyguladık-
ları hasta grubunda yeniden yırtık oluşma 
oranının anlamlı olarak daha düşük oldu-
ğunu göstermişlerdir (%30/%60).(40) Castri-
cini ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada 
yeniden yırtık oluşma oranı PRP grubunda 
daha düşük olmasına rağmen istatistiksel 
olarak anlamlı fark ortaya koyamamışlardır 
(%2,5/%10).(39)

Az sayıda çalışmada ise cerrahi tedavi ol-
maksızın PRP uygulanmıştır. Kesikburun 
ve arkadaşlarının 2013 yılında yaptıkları bir 
çalışmada, kronik rotator manşet tendino-
patisi olan (tam kat rotator manşet yırtıkları 
dışında tendinozis ve parsiyel rotator manşet 
yırtığı olan hastalar) 40 hasta randomize ola-
rak iki gruba ayrılarak PRP ve plasebo olarak 
salin kullanılmıştır. Bir yıl sonunda PRP ve 
salin uygulanan gruplar arasında ağrı, hare-
ket kaybı ve engellilik açısından anlamlı fark 
saptanmamıştır.(41)

PRP enjeksiyonlarının konservatif veya cer-
rahi tedaviye ek olarak rutinde kullanılması 
için henüz yeterli kanıt yoktur.(42)
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Şekil 29.14: MRG’de eklem ve bursal yüzlerde dejenerasyon izlenmektedir. Artroskopik olarak eklem ve bursal 
yüzlerde parsiyel dejenere yırtık. Tam kata çevrilerek tamir uygulanmış.

Şekil 29.15: Parsiyel rotator manşet yırtıkları tanı ve tedavi algoritması.(2)
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Giriş
Rotator manşet tam kat yırtıkları toplumda 
%5 ile %40 arasında görülmektedir. Yaşla 
birlikte görülme oranı, daha büyük ve at-
rofik yırtık görülme oranı artmaktadır.(1,2,3) 
Toplumda genel prevelans %22 iken bu oran 
yaşla birlikte artmaktadır.(11) Yapılan MRG 
çalışmalarında asemptomatik yırtıklar yaşlı 
popülasyonda yüksek oranda tespit edilmek-
tedir.(4,5,6) Rotator manşet kasları omuz hare-
ketlerine aktif olarak katılmalarının yanında 
birlikte çalışarak omuzun dinamik stabilite-
sine başı glenoide doğru bastırarak katkıda 
bulunurlar. Bu dinamik etkileri konkavite 
kompresyonu olarak adlandırılır. Bu etkisini 
özellikle deltoid abdüksiyon veya öne fleksi-
yon yaptırdığı sırada görmekteyiz. Yetersiz 
rotator manşet desteği deltoidin humerus ba-
şını superiora çekmesi ve abdüksiyon/flek-
siyon hareketlerinin yapılamamasına neden 
olur (Şekil 30.1).(7,8)

Tanı:
Klinik semptomlar:
Klinik şikayet ağrı ve fonksiyon kaybıdır (Şe-
kil 30.2). Ağrı aktivite ağrısı şeklinde olabile-
ceği gibi istirahat ağrısı, özellikle gece ağrısı 
sıklıkla karşımıza çıkar. Hastalar ağrının ya-
nında güçsüzlük hareket kısıtlaması ile dok-
tora başvurmaktadır. Ağrı boyun bölgesine, 
skapula üzerine ve kola özellikle deltoid in-
sersiyosuna yayılmaktadır.(9) 

Bu semptomlara yol açan servikal patolo-
jiler, akciğer patolojileri, kardiyak sorunlar 
ve özellikle sırta vuran ağrılar için batın içi 
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patolojiler ekarte edilmelidir (Şekil 30.3).(9) 
Asemptomatik rotator manşet yırtıkları ola-
bildiğinden (yapılan MRG çalışmalarında 
sadece %25 rotator manşet yırtığının semp-
tomatik olduğu gösterilmiştir) hastada yırtık 
tespit etsek dahi diğer ağrı yapan nedenler 
ve yansıyan ağrıları mutlak ekarte etmeden 
rotator manşet yırtığı tedavisine geçmemeli-
yiz. Ayırıcı tanıda ağrılı bölgelerin tespitinde 
glenohumeral, akromioklaviküler eklemlere 
ve subakromial bölgeye lokal anestezik en-
jeksiyonları yapmak oldukça yararlıdır.(1,2,3,9)

Görüntüleme:
Ameliyat öncesi planlama için yırtığın gö-
rüntülenmesi önemlidir. Direkt grafilerde 
yırtık ve subakromial sıkışma lehine bulgu-
lar olabilir. Bunlar skleroz, subkondral kist-
ler, subakromial mesafede daralma, humerus 
başının superiora yer değiştirmesi gibi bul-
gulardır. Dört yönlü direkt grafi ve gerekirse 
MRI elde edilmelidir.(10)

Dört yönlü direkt grafide;

• Gerçek ön arka grafi
• Aksiller grafi
• Supraspinatus çıkım grafisi
• 300 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 belirlenme-

Sunum 30.1
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Şekil 30.2: Rotator manşet yırtıklarında hastalarda ağrı 
ve fonksiyon kaybı en ön planda olan sorunlardandır.

Şekil 30.3: Omuz ağrısı nedeniyle başvuran 59 yaşın-
da erkek hastada akciğer pancoast (pulmoner apeks) 
tümörü.

Şekil 30.1: Normal çalışan rotator manşet deltoidin superior kuvvet vektörüne direnerek humerusun elevas-
yon sırasında superiora yer değiştirmesini önler. Rotator manşet yokluğunda ise rotator manşet deltoid kuvve-
tine direnemez ve humerus superiora yer değiştirerek elevasyona izin vermez. Hasta omurga desteği almaya 
çalışsada elevasyonda başarılı olamaz. Yine rotator manşet yokluğu olan hasta da 900 abdüksiyon hasta pasif 
olarak sağlıyor ardından deltoid superior kuvvet vektörü azaldığından 900 sonrası aktif olarak elevasyona 
devam edebiliyor. 

Video Şekil 30.1
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sinde, 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 modifikas-
yonları ve enjeksiyonlar (steroid) konservatif 
tedavide kullanılmaktadır.(12) Konservatif te-
davi özellikle fonksiyonel beklentisi düşük 
olan kişilerde daha başarılı olmaktadır. Yapı-
lan çalışmalarda konservatif tedavinin yırtı-
ğın ilerlemesini ve dejeneratif artritin ilerle-
mesini durduramadığı gösterilmiştir. Yırtık 
kasın atrofisi de ilerleyebilmektedir.(13) 

Cerrahi tedavi:
Konservatif tedavide başarısızlık cerrahi te-
davi endikasyonlarının başında gelmektedir. 
Tablo 30.1’de konservatif tedaviye uygun ol-
mayan cerrahi tedavi düşünmemiz gereken 
durumlar özetlenmiştir. Rotator manşet yır-
tıklarının cerrahi tedavisi günümüze kadar 
değişikliklere uğramıştır. Yırtık tedavisinin 
tarihsel sıralaması aşağıdaki gibidir;(1,2,3)

• Debridman; Rockwood tarafından öneril-
miş ve iyi sonuçlar alındığı bildirilmiştir.
(14) Halen masif tamir edilemeyen yırtık-
larda debridman önerilmektedir.

• Açık cerrahi ile tamir: Uzun yıllar kulla-
nılmış ve halen altın standart olarak gö-
ren yazarlar vardır.

• Miniopen yöntemle tamir: Açık cerrahiye 
alternatif olarak uygulanmıştır. Açık cer-
rahi sorunlarından olan deltoid kasının 
akromiondan sıyrılmasını azaltmaktadır. 
Artroskopik tanısal girişimle birlikte yay-
gın olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır.

• Tümüyle artroskopik tamir: Gelişen tek-
noloji ile birlikte kullanımı giderek art-
maktadır.

Rotator manşet yırtık şekilleri:
Artroskopi sırasında ilk önce yırtık şekli be-
lirlenmelidir. Kabaca üç tam kat yırtık şekli 
vardır. Bunlar (Şekil 30.4);(15)

• Kresentrik şekilli yırtıklar
• U-şeklinde yırtıklar
• L-Şeklinde yırtıklar

Bunların dışında bir diğer yırtık grubu masif 
onarılamaz yırtıklardır. Bu yırtıklara bir son-
raki bölümde değinilecektir.

Yırtık şekline karar vermek için artroskopi sı-
rasında yırtık muayene edilerek karar verilir.

Yırtık şekli tedavi ve tamir planlamasında 
oldukça önemlidir. Nasıl bir rotator manşet 
yırtığı ile karşı karşıya olduğumuzu bilme-
miz gerekmektedir. Yırtık konfigürasyonu-
nu değerlendirdiğimizde yırtıkların çoğu-
nun retrakte olmadığını fark ederiz. Bazı 
U-şeklindeki yırtıkların glenoid kenarına 
kadar retrakte olduğu düşünülürken, bunla-
rın birçoğunun mobilizasyon gerektirmediği 
çünkü bunların retrakte olmadığını tendon içi 
yırtık nedeniyle yırtık apeksinin medial yerle-
şimli olduğu bilinmektedir.(15) Bu nedenle yır-
tık apeksine gereksiz gerilme uygulanarak ta-
mir 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 uygulana-
cak tendon-tendon dikiş oldukça önemlidir. 
Buna marjinal konverjans yöntemi de denir 

Tablo 30.1: 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
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ve rotator manşet kenarı tüberkülüm majusa 
kadar yaklaştırılır. U-şeklindeki bir yırtığın 
2/3’ü tendon-tendon dikilirse rotator man-
şet kenarı 1/6 oranına azalır. Bu gerginliği 
azaltarak kemik-tendon tamirini kolaylaştırır.
(15,16,17,18)

Tam kat rotator manşet yırtıkları içerdikleri 
tendon sayısına göre de sınıflandırılırlar. Ge-
nellikle yırtıklar tek tendonu tutmaktadır. Bu 
sıklıkla supraspinatus tendonudur. Birden 
fazla tendon yırtılmışsa veya yırtık genişliği 
5 cm ve üzerinde ise bu yırtıklar masif yırtık-
lar olarak kabul edilmektedir.(19,20)

Kresentrik yırtıklar: 
Tendon kemikten ayrılır ancak fazla medi-
alize veya retrakte olmazlar. Kresentrik yır-
tıkların sadece tendon-kemik komponenti 
vardır. Yırtık bacakları yoktur, tendon sadece 
kemikten ayrılmıştır. Küçük veya geniş kre-
sentrik yırtıklar olabilir. Küçük yırtıklar tek 
ankor ile tedavi edilebilirken, geniş yırtıklar 
için birden fazla sutur ankor gerekebilmek-
tedir. Apeksten çekildiğinde tüberkül late-

raline yırtık kolaylıkla mobilize edilebilir. 
Minimal bir gerilme ile kemiğe tespit edile-
bilirler. Sadece tendon-kemik tamiri kresent-
rik yırtıklarda yeterli olmaktadır (Şekil 30.5). 
Tamir sırasında tek sıra veya çift sıra tamir 
uygulanabilir. 

U veya V-şekilli yırtıklar: 
Yırtık apeksi glenoid’de veya glenoid medi-
alinde izlenir. Mediale yerleşen apeks, genel-
likle mediale retraksiyon göstermemektedir. 
Yırtığın iki komponenti ve iki bacağı vardır. 
U-V şekilli yırtıklarda tendon-kemik kompo-
nenine eşlik eden tendon-tendon komponent 
de vardır. Ayrıca her iki komponenti de içeren 
iki bacağı vardır. Yırtık apeksi tendon-ten-
don 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 kre-
sentik hale geldiği görülür (Şekil 30.6).

Şekil 30.4: Yırtıklar farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadırlar. A) Kresentrik yırtık, B) Geniş Kresentrik yırtık, 
C) U-şekilli yırtık ve E; L-şekilli yırtık izlenmektedir.

Video Şekil 30.4
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Şekil 30.5: Kresentrik tam kat rotator manşet yırtığı. Bu yırtıkta bacak yoktur sadece tendon-kemik ayrıl-
ması 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.

Şekil 30.6: 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.

Kresentrik
‘‘rotator kablo sağlam’’

U/V-şekilli

Tendon tendon yırtığı

Ayak izi

APEKS
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L-şekilli yırtıklar:
L-şekilli yırtıklarda ise yırtık hattı rotator 
interval ile supraspinatus tendonu arasında 
veya inftaspinatus ile supraspinatus arasın-
dan supraspinatusa doğrudur. Bu yırtıklarda 
tendon-kemik ve tendon tendon komponent-
leri vardır. İki bacak vardır. Ancak bacak-
lardan sadece biri hareketlidir, diğer bacak 
sabittir. Sabit bacakta sadece tendon-tendon 
yırtığı varken, hareketli bacakta tendon-ke-
mik ve tendon-tendon yırtığı vardır. Kolla-
jen liflerde bir miktar kontraksiyon olsa da 
retraksiyon fazla değildir. Hareketli bacak 
hareketsiz bacağa ve kemiğe yaklaştırılması 
gergin bir dikişe neden olmadan tamir edil-
mesini sağlar (Şekil 30.7).

Artroskopik rotator manşet tamir yön-
temleri:
Artroskopik tamir sırasında farklı tamir tek-
nikleri kullanılmaktadır.

Direkt tendonun kemiğe tutturulması; parsi-
yel yırtıklar, kresentrik yırtıklarda kullanılır.

Tendon-tendon dikişler ve ardından tendo-
nun kemiğe tespiti; L veya U-şekilli yırtıklar 
da kullanılır (Şekil 30.8).

Parsiyel tamir; kemiğe yaklaştırılamayan 
yırtıkların marjinal konverjans yöntemi (ten-
don tendon dikişler) ile parsiyel tamir edile-
rek rotator kablo oluşturulur.

Kresentrik yırtığın tamiri;
Sutur ankorlar fizyolojik tekrarlayan yüklen-
melerde kemiğe tünel açma tekniğine göre 
daha iyi bir fiksasyon sağlarlar. Tamir öncesi 
ilk işlem tendon yatağının (ayak izi) hazırlan-
masıdır. Tendon ayak izi yumuşak dokular-
dan arındırılır, bu aşamada kemiği dekortike 
etmeye gerek yoktur. Dekortikasyon ankor 
fiksasyonunu zayıflatabilir. Yumuşak doku-
ların kemik yüzeyden temizlenmesi tendon 
iyileşmesi için yeterli bir zemin hazırlar. An-
kor 450 açı ile yerleştirilmelidir ve basit tek 
sıra tendon tamiri için ankor eklem yüzü-
nün 4-5mm lateraline uygulanmalıdır. Aşırı 
gerginlikten kurtulmak için 2 No Ethibond 
veya orthocord ile basit sutur veya matres 
sutur 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 öne-
rilmektedir. Günümüzde tamirler arası fark 
olup olmadığı gösterilememekteyse de çift 
sıra yöntemi daha geniş bir temas alanı sağ-
layabildiğinden daha mantıklı gelmektedir.
(21-24)

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. Bu yırtıklarda da tek veya çift 
sıra tekniği kullanılabilir.

Parsiyel tamir:
Eğer tendon-tendon dikişleri sonrası tendon 
kemiğe yaklaşmaz ise parsiyel tamir uygula-
nır. Buna marjinal konverjans adı verilir (Şe-
kil 30.8). Bu tamir force couple etkisi ile kas 
dengesini sağlar ve abdüksiyonu başlatarak 
idame ettirebilir.(16)

Rotator manşet artroskopik tamir tek-
nikleri:
Tam kat rotator manşet yırtıkları:
Tam kat rotator manşet tamiri için ameliyat 
öncesi ve ameliyat sırasında planlama olduk-
ça 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 5 kg traksi-
yon bağlanarak kol 30-400 abdüksiyon ve 200 
fleksiyon tutulurken işlem uygulanır. İnters-
kalen blok ve/veya genel hipotansif anestezi 
altında (sistolik basınç 80-100 mmHg) eklem 
pompası basıncı 50 mmHg civarında tutula-
rak subakromial artroskopi uygulanır. Ka-
nama varlığında eklem pompası basıncı 90 
mmHg’ye kadar çıkartılabilmektedir. Ancak 
25 dakikadan fazla 90 mmHg’nin üzerinde 
basınç olursa sıvı ekstravazasyonu ve şişlik 
artar.
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Şekil 30.7: 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.

Kresentrik şekilli yırtık tamiri (Şekil 30.9):
Öncelikle bursal yapılar,dejenere tendon kı-
sımları ve fibröadipöz dokular yırtık kena-
rından temizlenmelidir. Büyük rotator man-
şet 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 kullana-
rak yırtığın apeksinin mobilitesi değerlendi-
rilmelidir.

Yırtığın tamir edilebilecek bir yırtık olduğu-
na karar verilmişse subakromial dekompres-
yon ve akromioplasti kanamayı artırabilse de 
daha iyi bir görüntü sağlayacağından başlan-
gıçta uygulanabilir. Yine de eğer mümkünse 
akromioplasti son tercih olmalıdır. Yırtığın 
kemiğe tespiti için ankor yerleri belirlenerek 
eğer çapalı bir tespit kullanılacaksa ankor 30-
450 açı ile kemiğe yerleştirilir. Tek sıralı bir 
tespit yapılacaksa ankorlar artiküler yüzeyin 
5-10mm lateraline yerleştirilir. Çift sıra tamir-

Şekil 30.8: Marjinal konverjans için tendon-tendon dikişleri uygulanır.

Tendon tendon yırtığı

Ayak izi

APEKS

L-şekilli



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi338

de ise medial ankor eklem seviyesine kıkır-
dak kenarına uygulanır.

Uygulanacak ankorların arasının 1cm olması 
gerekmektedir. Ankorların yerleştirilmesin-
den önce tendon ayak izi yumuşak doku-
lardan temizlenir. Dekortike etmeye gerek 
yoktur. Bu işlem kemiğin tutma gücünü za-
yıflatır. Yırtık apeksine uygulanacak dikiş 
için gerekirse Neviaser portali kullanılabilir.

Dikişlerin tendondan geçirilmesi için çeşitli 
el aletleri kullanılmaktadır. Bu amaçla sıklık-
la kullanılan aletler spektrum sutur lasso, art-
hropierce, Caspari sture punch, Clever hook  
gibi el aletleridir. Her bir ankorda tek veya 
farklı renklerde iki ip vardır. İplerin tendon-
dan 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 yö-

nünde aynı seviyesinde kemiğe bağlanır. Son 
zamanlarda supraspintus ayak izini oluştur-
mak için çift sıra veya gergi bandı yöntemi ile 
tamir önerilmektedir (Şekil 30.9-30.10). Bizim 
de tercihimiz daha fazla ve daha güçlü tespit 
sağladığından çift sıra gergi bandı lehinedir. 

U veya V-şekilli yırtıkların tamiri:
Genellikle posterior kısım bursal dokular 
ve fibröadipöz dokular tarafından kapatıl-
mıştır. Subakromial dekompresyon sonrası 
yırtık uçları daha kolay görünür hale ge-
lebilir. Bazen bursal dokular oldukça kalın 
olup tendona benzeyebilir. Ayrımında zor-
luk çekiliyorsa dokunun humerusa yapışıp 
yapışmadığına bakılarak tendon mu, bursa 
mı olduğuna karar verilebilir. Deltoid fas-
yaya tutunuyorsa bu yapı bursadır. U-şekilli 
yırtıklarda apeks glenoid kenarına kadar 
gelebilir. Bu bize retraksiyonu değil yırtığın 
ne kadar mediale ulaştığını gösterir. Tendon 

Şekil 30.9: Küçük kresentrik yırtık tamiri ve çift 
sıra gergi bandı yönteminin şematize edilmesi.

Medial düğüm

Gergi bandı

Düğümsüz lateral

Lateral

Çift ipli medial ankor



Rotator Manşet Tam Kat Yırtıkları 339

tendon dikişler ile yırtık bir fermuar gibi ka-
patılarak kemiğe tespit edilecek miktarı hem 
kemiğe yaklaştırılır hem de çapı küçültülür, 
gerginliği azaltılır (Şekil 30.11). Tendon-ten-
don dikişler için lateral portalden gözlenir-
ken 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 di-
kiş kullanmak gerekir. Teknik olarak iki uç-
tan aynı anda girilerek dikiş konulabileceği 
gibi, önce anterior sonra posterior tendondan 
geçirilerek, tendon-tendon dikişleri uygula-
nabilir. Eğer bu yöntemle apeks kemiğe yak-
laştırılabilmişse apeks dışında kalan tendon 
kısmı ankorlar yardımı ile kemiğe tespit edi-
lir. 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 iyileş-
mesi, spongioz kemiğe olan iyileşme kadar 
kuvvetlidir. İşlem sonrası omuz rotasyonları 
ile dikiş hattının tümü ve stabilitesi değerlen-
dirilmelidir (Şekil 30.12).

L-şekilli rotator manşet tam kat yırtık-
ları:
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 30.13-30.14).

Postop rehabilitasyon:
Tüm manşet yırtıklarında tamir sonrası pasif 
eksternal rotasyona hemen başlanır. İlk 6 haf-
ta baş üstü germe uygulanmaz. Uygulanması 
tamir bölgesine aşırı yük bindirir. Dördüncü 
haftada omuz askısı sonlandırılır ve baş üstü 
germe başlanır. 12 hafta kadar rezistif hare-
ketlerden ve kuvvetlendirmeden kaçınılır, 
bunun nedeni güçlü Sharpey fibrillerinin 
ancak 12 hafta sonunda oluşmasından dola-
yıdır. Altıncı ayın sonunda sınırlandırmadan 
harekete izin verilir (Tablo 30.2).

Sonuçlar:
Genel rotator manşet tamir sonuçları %92 
iyi ve mükemmel oranında görülmektedir. 
Elde edilen sonuçlar yırtık büyüklüğünden 
bağımsızdır.

Yapılan bir çalışmada fark az olsa da küçük 
ve orta düzeydeki yırtıklarda tamir konser-
vatif tedaviden daha iyi sonuç verdiği göste-
rilmiştir.(25)

MacKochnie ve arkadaşları(26) 55 yaş altı has-
talarda açık veya artroskopik tamirin başarılı 
olduğunu bildirmektedirler. Postop erken 
rehabilitasyonun uzun süre immobilizasyo-
na göre eklem hareket genişliğinin daha hızlı 
arttığı tespit edilmiştir.(27) Yapılan bir derle-
mede ise 55 yaş altı ve üstü hastalarda tam 
kat yırtıkların klinik sonuçlarının başarılı 
olduğu bulunmuştur.(28) Tendon iyileşmesini 
artırmada son zamanlarda popüler olarak 
kullanılan PRP enjeksiyonunun hiçbir yararı 
olmadığı bir derlemede ortaya konulmuştur.
(29) Yine tartışmalı olan bir diğer konuda ise 
çift sıra tamirlerinin daha düşük oranda tek-
rar yırtık olduğu gösterilmektedir.(30)

Tablo 30.2: 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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Şekil 30.10: Geniş kresentrik yırtığı olan 56 yaşında kadın hasta. Hastanın iki tendon yırtığı olduğu ve 
supraspinatus ve infraspinatusta atrofisi geliştiği MRG tetkikinde izlenmektedir. Eklem içi 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.

Video Şekil 
30.10
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Şekil 30.11: 65 yaşında U-şekilli rotator manşet yırtığı olan kadın hasta. İki tendon yırtığı. İnfra ve supras-
pinatus atrofisi var. Eklem içi ve subakromial bölgeden yırtığın görünümü. Rotator kablo devamlılığı yok. 
En altta tamir planı şematize edilmiş.

Tendon tendon yırtığı Ayak izi

U/V-şekilli
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Şekil 30.13: L-Şekilli yırtığın ve tamir şekli-
nin şematize edilmesi izlenmektedir.

Şekil 30.12: U-Şekilli rotator manşet yırtığının tenson tendon ve ardından 
tendon kemik yöntemiyle tamiri.

Video Şekil 30.12

Tendon tendon yırtığı

Ayak izi

APEKS

L-şekilli
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Şekil 30.14: L-Şekilli yırtık tamiri. Önce tendon tendon yırtık bileşkeleri iki bacak arasında 
yaklaştırılıyor ardından ön bacağa ait tendon-kemik yırtık bölgesi biri öne birisi ise arka 
köşeye gelecek şekilde mediale uygulanıyor. Takiben her iki ankor ipleri gergi bandı şek-
linde iki adet düğümsüz ankor ile tespit ediliyor. Son sırada tamir sonrası yırtığın subak-
romial bölgeden ve eklem içinden görünümü izleniyor. Video Şekil 30.14
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Giriş
Masif rotator manşet yırtığı, iki veya daha 
fazla tendonun yapışma yerinden ayrılma-
sı veya çapı 5 cm’den daha büyük yırtıklar 
olarak tanımlanmaktadır.(1,2) Masif rotator 
manşet yırtıkları yerleşim yerine göre; sup-
raspinatus, infraspinatus ve bazen de teres 
minörü içeren posterosuperior yırtıklar ve 
subskapularis ve supraspinatusu içeren an-
terosuperior yırtıklar olamak üzere iki sınıfa 
ayrılmaktadır.(3) Masif rotator manşet yırtık-
ları genellikle kronik süreç sonrası veya geçi-
rilmiş cerrahi sonrası karşımıza gelmektedir. 
Nadiren akut yaralanmalar sonucu oluşur. 
Yırtık dejenerasyonu ve retraksiyonu ile bir-
likte kaslarda atrofi ve yağlı dejenerasyon 
gelişmektedir. Masif rotator manşet yırtık-
ları, tüm rotator manşet yırtıklarının %5’ini 
oluştururken onarılamaz yırtıkların insidansı 
bilinmemektedir.(4)

Artroskopik olarak tendonun serbest olduğu 
ve kola abdüksiyon yapılmadan anatomik 
lokalizasyonu veya bu lokalizasyonun 10 
mm medialine kadar getirilebilen yırtıklar 
onarılabilir yırtıklardır. Artroskopik muaye-
ne mutlaka tendon hareketini kısıtlayan sub-
deltoid, subakromial ve eklem içi yapışıklık-
lar gevşetildikten sonra tekrar yapılmalıdır. 
Onarılabilecek masif rotator manşet yırtıkları 
hastanın kliniğinde belirgin değişiklik oluş-
madan zamanla onarılamaz hale gelebilmek-
tedir. Bu sebeple tanı sonrası tedavi en kısa 
sürede planlanmalıdır.(5) Masif rotator man-
şet yırtıklarında küçük yırtıklardaki medial 
retraksiyona ek olarak anterior veya posteri-
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or rotasyon da görülmektedir. İlk başta ret-
rakte, yapışık, rotasyona uğramış, şekli belir-
siz 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 hastalar-
da görülebilmektedir. Nadiren de olsa akut 
travmatik çıkık sonrası pediatrik yaş grubun-
da da başın tümüyle rotator manşetten sıyrıl-
ması şeklinde masif rotator manşet yırtığı gö-
rülebilmektedir. Bu 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 değişik-
likler ile birlikte olan masif rotator manşet 
yırtıklarıdır. Daha önce var olan küçük bir 
yırtık, akut travma sonrası masif yırtığa dö-
nüşebilir. 

Klinik:
Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları 
farklı derecelerde ağrı ve fonksiyon kaybıy-
la ilişkilidir. Hastaların bir kısmında ciddi 
istirahat ağrısı ve fonksiyonel yetmezlik 
varken bir kısım hasta sadece fonksiyonel 
kısıtlılıktan şikayet edebilmektedir. Bazı ma-
sif rotator manşet yırtığı olan hastaların ak-
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tif eklem hareket genişliklerinin korunduğu 
görülebilmektedir ve bu rotator manşetin 
sağlam kalan kısımları, skapular kaslar ve 
deltoid kası tarafından oluşturulan büyük 
kuvvet tarafından mümkün olmaktadır.(6) 
Hastanın fizik muayenesine inspeksiyon ile 
başlanmalı, supraspinatus ve infraspinatus 
fossa atrofi açısından değerlendirilmelidir. 
Atrofi derecesi yırtığın kronikliği ve onarıla-
bilirliği ile ilişkilidir. Rotator manşet değer-
lendirilirken özellikle subskapularis fonksi-
yonu 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 ise elevas-
yon ve dış rotasyon zayıflığı ile karşımıza 
çıkmaktadır.(7,8) Bu elevasyon ve/veya dış ro-
tasyon zayıflığına psödoparaliz de denmek-
tedir. Anterior elevasyon psödoparalizi; her-
hangi bir nörolojik problem olmadan kolun 
900 elevasyonunun sağlanamaması olarak 
tanımlanırken, dış rotasyon psödoparalizi 
ise; herhangi bir nörolojik problem olmadan 
aktif dış rotasyon gücünün tam kaybı olarak 
tanımlanmaktadır.(9) Masif rotator manşet 
yırtığına ek patolojiler ve ağrı kaynakları 
tedavi edildikten sonra veya enjeksiyon tes-
ti uygulamasını takiben kuvvet muayenesi 
tekrar yapılmalıdır. Masif rotator manşet yır-
tıklarında, korakohumeral ligament ve gle-
nohumeral eklem kapsülündeki kontraktüre 
bağlı da pasif eklem hareket açıklığında kısıt-
lılık saptanabilir. Ağrı nedeni olarak özellikle 
dış rotasyon kısıtlılığı olan hastalarda adeziv 
kapsülit ve akromioklaviküler eklem patolo-
jileri mutlaka tedavi planı yapılmadan önce 
ekarte edilmelidir. 

Masif rotator manşet yırtıkları dışında omuz 
hareketlerinde zayıflığa neden olan patolo-
jiler mutlaka ekarte edilmelidir. Bunlar; ser-
vikal disk hastalıkları, brakial pleksopati, 
serebrovasküler hastalık ve supraskapular 
sinire baskı yapabilen paraglenoid kistlerdir. 

Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları 
klinik bulguları:

•	 Anterior elevasyon psödoparalizi ile iliş-
kili, akromion ön kısmında cilt altında 

görülebilen anterosuperior humerus başı 
statik subluksasyonu olan anterosuperior 
yırtıklar (Şekil 31.1).

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

•	 Kronik, ağrı ile ilişkili olmayan ve pasif 
olarak 900 elevasyon uygulandıktan son-
ra hasta tarafından aktif olarak olduğu 
pozisyonda tutulamayan anterior elevas-
yon psödoparalizli posterosuperior ve 
global yırtıklar.

Masif rotator manşet yırtıkları sonrası hume-
rus başının superior migrasyonu ile akromi-
ohumeral mesafe daralmakta, glenohumeral 
eklem uyumu bozulmakta ve zaman içerisin-
de kıkırdak erozyonu ile beraber ağrılı deje-
neratif değişiklikler oluşabilmektedir.(10) Ma-
sif rotator manşet yırtıkları sonrası osteoatrit 
gelişim oranı %4 olarak bildirilmektedir.(11)

Görüntüleme:
Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkları 
tipik olarak retrakte büyük yırtıklardır. Sık-
lıkla kas dejenerasyonu ve fonksiyon kaybı 
eşlik etmektedir. 

Goutallier, bilgisayarlı tomografide rotator 
manşet kaslarındaki yağ infiltrasyonu mik-
tarına bakarak kas kalitesi sınıflamasını ta-
nımlamıştır.(4) Gerber ve ark. tarafından bu 
sınıflamanın manyetik rezonans (MR) görün-

Şekil 31.1: Omuz öne ve yana elevasyonu sırasında 
tüm omuz superior ve öne migre olur.
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tüleme ile de uyumlu bir şekilde yapılabildi-
ği gösterilmiştir.(12) Yırtığa onarılamaz demek 
için belirli bir yağlı dejenerasyon sınırı olma-
sa da evre 3 ve 4 değişiklikler genel olarak 
onarılamaz yırtıklarda görülmektedir (Şekil 
31.2).

Radyografik görüntüler dört yönlü olarak 
değerlendirilmelidir. Ön-arka ve yan grafi-
lerde, proksimal humerusun superiora yer 
değiştirme derecesi ve olası dejeneratif de-
ğişiklikler değerlendirilmelidir. Aksiller ve 
skapular Y grafisinde ise, glenoid üzerinde 
humerus başı pozisyonu ve subskapula-
ris fonksiyon kaybına bağlı oluşan anterior 
subluksasyon değerlendirilmelidir. Akromi-
ohumeral mesafe, yırtığın onarılabilirliğinin 
tesbitinde kullanılan bir radyografik para-
metredir ve 7 mm’nin altında ise genellikle 

yırtık onarılamaz kabul edilmektedir.(13) Buna 
ek olarak humerus başının statik superiora 
yer değiştirmesi, dinamik superiora yer de-
ğiştirmesinden daha kötü prognozludur ve 
statik yer değiştirme onarılamaz kabul edil-
mektedir (Şekil 31.3).

Masif onarılamaz rotator manşet yırtıklarının 
radyografik bulguları: 

•	 Kol nötral pozisyonda ön arka radyogra-
fide akromiohumeral aralığın 7 mm veya 
daha az olduğu statik superior glenohu-
meral eklem subluksasyonu. 

•	 MR görüntülemede saptanan statik ante-
rior subluksasyon.

•	 MR görüntülemede rotator manşet kasla-
rında Goutallier evre 3 veya 4 yağlı infilt-
rasyon

Şekil 31.2: MR görüntüsünde �a�ın �u�arı�a �er de�i�tirdi�i a�romio�umeral mesa�enin daraldı�ı� poste� görüntüsünde �a�ın �u�arı�a �er de�i�tirdi�i a�romio�umeral mesa�enin daraldı�ı� poste�a�romio�umeral mesa�enin daraldı�ı� poste�
rior superior rotator man�et �aslarının �ırtı�ı ve retra�si�onu� su�s�apularisin �ırtı� oldu�u izlenme�tedir. 
O�li� sagital �esitte ise tüm rotator man�et �aslarında atrofi ve �a�lı dejeneras�on oldu�u izlenme�tedir.

Şekil 31.3: Rotator man�et �ırtı�ı olan i�i �ar�lı �astada �er i�i �astada da supraspinatus ve inftaspinatus 
atrofisi olmasına �ar�ın solda a�romio�umeral mesa�enin �orundu�u anca� sa�da�i �astada �u mesa�e�
nin daraldı�ı 7 mm’nin altına dü�tü�ü görülme�tedir.
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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.
(14) Hastanın ağrı tolerans seviyesi ve fonk-
siyonel beklentileri göz önünde bulundu-
rularak tedavi seçenekleri ve olası sonuçları 
hakkında hasta bilgilendirilmelidir. Masif 
rotator manşet yırtıkları için literatürde ka-
bul görmüş herhangi bir tedavi algoritması 
bulunmamaktadır. Tedavide amaç hastanın 
ağrısını azaltıp kas kuvvetini ve fonksiyonel 
seviyesini arttırmak 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 konserva-
tif tedavi ile iyi sonuçlar bildiren yayınlarda 
zamanla yırtık boyutunun arttığı ve eklem 
yüzeylerinde dejenerasyon geliştiği bildiril-
mektedir.(5) Konservatif tedavi, fonksiyonel 
beklentisi düşük onarılamaz masif rotator 
manşet yırtığı olan yaşlı hastalarda seçilmiş 
vakalarda denenebilir. 

Cerrahi tedavi:
Birçok cerrahi yöntem masif onarılamaz ro-
tator manşet yırtıkları için tanımlanmıştır. Bu 
yöntemler tek başlarına veya kombinasyon-
ları şeklinde kullanılabilir.

i. Biseps tenotomisi:
Biyomekanik rolü tartışmalı olan biseps uzun 
başı tendonunun masif rotator manşet yırtığı 
olan hastalarda yaygın ağrı kaynağı oldu-
ğu bilinmektedir. Ağrı tedavisinde biseps 
dejenerasyonu, parsiyel yırtığı veya medial 
dislokasyonu olan hastalarda rutin olarak 
biseps tenotomisi önerilmektedir (Şekil 31.4).
(15) Biseps tenotomisi sonrası görülen fonksi-
yonel iyileşme ağrı miktarındaki azalma ile 
direkt ilişkilidir. Biseps tenotomisi, dejene-
rasyon gelişimi engellenemeyeceği için yük-
sek fonksiyonel beklentileri olan hastalarda 

uzun dönemde ideal bir tedavi yöntemi de-
ğildir. Artroskopik muayene sırasında biseps 
tendonunun bisipital oluktaki hareketi kont-
rol edilir, eğer hareket etmiyorsa rölatif teno-
tomi endikasyonu vardır ve tenotomi sonrası 
anlamlı derecede ağrıda azalma olmaktadır.

ii. Subakromial dekompresyon ve debrid-
man: 
Masif rotator manşet yırtıklarında debridman 
ile ağrıda azalma, eklem hareket açıklığında 
artma ve elevasyon kuvvetinde azalma göz-
lenmektedir.(16) Humerus başının superiora 
migrasyonunu ana kısıtlayıcı yapı olan kora-
koakromial ligament mutlaka korunmalıdır.
(17) Tamir edilebilecek masif yırtıklarda deb-
ridman sonuçları çok kötü olmamakla birlik-
te anlamlı derecede artmış dejenerasyon riski 
vardır.(18) Ancak düşük düzeyde beklentileri 
olan hastalarda kısa dönem sonuçları iyi 
olabilmektedir.(19) Subakromial debridman 
masif yırtıklarda küçük yırtıklardan daha 
etkilidir.(20) Debridmanın tek başına biseps 
tenotomisine üstünlüğü bulunmamaktadır. 
Debridman tek başına ilerleyici eklem deje-
nerasyonu ile ilişkili olduğundan masif rota-
tor manşet yırtıklarının tedavisinde etkinliği 
sınırlıdır. Humerus başının glenohumeral 
eklem merkezinde yerleşimi için çok önem-
li olan korakoakromial arkı korumak için 
mümkün olduğunca akromioplasti yapılma-
malıdır. Korakohumeral ligament gevşetil-
mesi ve akromioplasti uygulanan hastalarda 
ileride uygulanacak olan protez stabilitesi de 
olumsuz yönde etkilenmektedir. Artroskopik 
olarak abdüksiyon ve elevasyon sırasında sı-
kışmaya neden olan yapılar tesbit edilip mut-
laka debride edilmelidir.

iii. Tüberoplasti:
Tüberoplasti, belirgin olan tüberkülüm ma-
jusun burr veya shaver ile debridman işle-
midir (Şekil 31.5). Masif kronik rotator man-
şet yırtıklarında tüberkülüm majus sıklıkla 
anormaldir. Tüberkülüm majusta oluşan os-
teofitler veya reaktif büyüme sıkışmaya ne-
den olmaktadır. Akromiohumeral eklemin 
elevasyon sırasında daha sferik olması sağla-
narak hareket genişliğinin artırılması hedef-
lenmektedir. 
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Şekil 31.5: Burr �ullanılara� u�gulanan tü�eroplasti.

Şekil 31.4: Masi� rüptürde dejenere �iseps tendonu.

iv. Parsiyel tamir (marjinal konverjans): 
Kemiğe yaklaştırılamayan yırtıklar tendon 
tendon dikişleriyle küçültülerek rotator kab-
lo oluşturulmaya çalışılmaktadır (Şekil 31.6). 
Yırtık apeksi 5 mm lateralinden başlanarak 
laterale doğru yerleştirilen tendon tendon 

dikişleri ile tendon gerginliği azaltılmakta-
dır. Tendon tendon dikişler ile yırtık kısmın 
2/3’ü kapatılabilen yırtıklarda gerginlik 6 
kata kadar azalabilmektedir. Tam anatomik 
tamir planlanan ancak mümkün olmayan 
masif rotator manşet yırtıklarının parsiyel ta-
miri ile ağrıda gerileme ve fonksiyonel iyileş-
me sağlanabilmektedir. Bu tamir kuvvet çifti 
(force couple) etkisi ile kas dengesini sağlar 
ve abdüksiyonu başlatarak idame ettirir.

v. İnterval kaydırma: 
İlk olarak Bigliani tarafından tanımlanmıştır.
(21) Supraspinatus tendonu rotator interval-
den gevşetilerek mobilitesinin arttırılması 
amaçlanmaktadır. Burkhart bu işlemi ante-
rior interval kaydırma olarak tanımlarken, 
ikinci interval kaydırmayı supraspinatus ve 
infraspinatus tendonları arasından posterior 
interval kaydırma olarak tanımlamıştır.(22) Bu 
teknikle supraspinatus laterale mobilize edil-
mekte ve tamir uygulanmaktadır. Parsiyel 
tamir ve interval kaydırma sonuçları karşı-
laştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir 
fark bulunamamıştır.(23,24)

Tendon transferleri:
Masif onarılamaz yırtıklarda kullanılan pal-
yatif işlemlerdir. Tendon transferinin amacı 
omuz kuvvet çifti (force couple) restoras-
yonudur. En sık kullanılan ve iyi sonuçlar 
bildirilen tendon latissimus dorsidir. Bunun 
dışında deltoid orta 1/3’ü, trapezius ve pek-
toralis majör tendonları da kullanılmaktadır.

Şekil 31.6: Marjinal �onverjans.
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i. Latissimus dorsi transferi:
Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı olan, 
glenohumeral eklem artriti olmayan genç, 
aktif, fonksiyonel beklentisi yüksek hasta-
larda iyi bir tedavi seçeneğidir. Ağrılı veya 
ağrısız dış rotasyon psödoparalizi olan, 
subskapularisin sağlam olduğu hastalarda 
yüz güldürücü sonuçlar bildirilmektedir.(25,26) 
Anterior elevasyon kronik psödoparalizi ve 
teres minörde yağlı infiltrasyonun olmadığı 
vakalarda da çok iyi sonuçlar bildirilmekte-
dir.(26,27) Sonuçlar çok iyi de olsa bu bir kur-
tarma (salvage) işlemidir ve hiç bir zaman ta-
mamen 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 subskapu-
laris aktivitesi çok önemlidir. Subskapularis 
yetmezliği olan hastalarda aktif elevasyon ve 
dış rotasyon anlamlı derecede azalmaktadır.

İlk olarak 1988 yılında Gerber ve ark. özel-
likle genç, yüksek aktivite seviyesine sahip 
hastalarda masif onarılamaz rotator manşet 
yırtıklarının tedavisinde bir seçenek olarak 
latissimus dorsi tendon transferini tanımla-
mışlardır.(1) Daha sonra yapılan birçok çalış-
mada daha çok tendon transferinin teknik 
zorlukları üzerinde durulmuştur.(25,28) Özel-
likle tendon yapışma yerinden gevşetilirken, 
hem vital nörovasküler yapıların çokluğu 
hem de tendonun yapışma yer ve şeklinin 
varyasyonları nedeni ile çok dikkatli olun-
malıdır. Aksiller sinir latissimus dorsi tendo-
nu superiorundan geçmektedir ve kol dış ro-
tasyonu ile aralarındaki mesafe artmaktadır. 
Radial sinir latissimus dorsi tendonu anterio-
rundan geçmektedir ve kol dış rotasyonu ile 
aralarındaki mesafe artmaktadır. 2007 yılın-
da Gervasi ve ark.(29) daha az morbiditeye se-
bep olan artroskopi yardımlı latissimus dorsi 
tendon transferini tanımlamıştır. 

Sağlam rotator manşet varlığında humerus 
başı iç ve dış rotator kuvvetler arasında den-
gededir. Ancak masif rotator manşet yırtığın-
da bu denge iç rotator kuvvetler lehine bo-
zulmaktadır. Dış rotasyon sadece teres minör 

ve posterior deltoid kası tarafınca sağlanma-
ya çalışılmaktadır. İç rotator olan latissimus 
dorsi tendonunun transferi ile hem iç rotator 
etkisi ortadan kalkmakta hem de ek dış rotas-
yon kuvveti ile bu dengenin tekrar kurulması 
sağlanmaktadır. Ayrıca humerus başını infe-
riora bastırıcı etkisi ile glenohumeral eklem 
uyumunu artırmakta ve glenohumeral eklem 
temas basıncını da artırarak anormal gleno-
humeral eklem kinematiğini restore edebil-
mektedir.

Özellikle kısa tendona sahip hastalarda ya-
pılan latissimus dorsi tendon transferinde 
ortaya çıkan gerginliğe bağlı kısıtlanmış 
rotasyonel eklem hareket açıklığı ve artmış 
glenohumeral temas basıncı ile ağrı ve de-
jenerasyon gelişebilmesi cerrahinin negatif 
yönüdür. Bu sorunun çözümü için z-plasti ile 
tendon uzatma veya ek teres majör tendon 
transferi yapılabilir. Latissimus dorsi transfe-
ri sonrası eklem dejenerasyonu engelleneme-
se de yavaşlatılmaktadır.

Kötü fonksiyonel sonuç ile ilişkili faktörler: 
subskapularis disfonksiyonu, deltoid dis-
fonksiyonu, teres minör disfonksiyonu ve 
glenohumeral veya akromioklaviküler eklem 
osteoartritidir.(26,27)

Tendon transferi sonrası geç rüptür veya 
kötü fonksiyonel sonuç tendonun rölatif ola-
rak kısa veya küçük oluşuyla ilişkilendiril-
miştir. Daha iyi fonksiyonel sonuç için otojen 
iliotibial band ile güçlendirme yapılabilir. Biz 
güçlendirme için fasya lata otogrefti kullan-
maktayız. 

Literatüre göre küçük bir insizyon ile yaptığı-
mız artroskopik latissimus dorsi tekniğimiz 
aşağıda özetlenmiştir (Şekil 31.7, 31.8).

Lateral dekübit pozisyonunda kol 30-400 ab-
düksiyon ve 200 fleksiyonda olacak şekilde 
traksiyon altında tanısal artroskopi ile baş-
lanır. İlk aşamada rotator manşet ve biseps 
uzun başı tendonu değerlendirilir. Subska-
pularis yırtığı varsa mutlaka tamir edilir, 
biseps tenotomisi uygulanır ve tüberkülüm 
majus üzerindeki tendonun transfer edile-
ceği alan shaver yardımı ile debride edilerek 
hazırlanır. Bu aşamada kortikal kemiğe zarar 
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vereceğinden ve tutunmayı zayıflatacağın-
dan büyük osteofitler yoksa burr kullanıl-
mamalıdır. Humerus başının superior mig-
rasyonunu kısıtlayıcı önemli bir yapı olan 
korakoakromial arkı korumak için mümkün 
olduğunca akromioplastiden kaçınılmalı-
dır. Subakromial alan özelliklede posterior-
da tendonun geçişine engel olacak dokular 
debride edilerek artroskopinin ilk aşaması 
tamamlanır. Latissimus dorsi kasının medial 
sınırından yaklaşık 5 cm’lik tek insizyon ile 
girilip latissimus dorsi tendonu kemiğe ya-
pışma yerine ulaşılarak tendon dikkatlice ay-
rılır. Tendonu güçlendirmek için yaklaşık 4x1 
cm’lik fasya lata grefti alınarak hazırlanır. 
Tendon, fasya lata grefti ile anterior ve late-
ralden birer sütür kullanılarak güçlendirilir. 
İnsizyon içerisinden tendonun subakromial 
aralığa geçirileceği subdeltoid tünel parmak 
ile künt olarak açılır ve klemp ile genişleti-
lerek subakromial aralığa girilir. Taşıyıcı ip 
anterior portalden yerleştirilerek klemp ile 
subakromial aralıktan subdeltoid tünel bo-
yunca posteriora alınır. Taşıyıcı ipe anterior 
ve lateral sütürler yüklenerek anterior portal 
yoluyla latissimus dorsi tendonu subakromi-
al aralığa taşınır. Bisipital oluğun posterior 
köşesine bir adet düğümsüz ankor (versa-
lok anchor, Mitek) yerleştirilerek anterior 
sütür gerdirilir ve kitlenir. Daha sonra ikinci 
düğümsüz ankor (versalok anchor, Mitek) 
tüberkülüm majus lateraline yerleştirilerek 
lateral sütür gerdirilir ve kitlenir. Fiksasyon 
ve tendon gerginliği kontrol edilerek işlem 
sonlandırılır.

ii. Pektoralis majör transferi:
İlk olarak 1997 yılında Wirth ve Rockwood 
tarafından tanımlanmıştır.(30) İzole onarıla-
maz subskapularis lezyonlarında kullanıl-
maktadır. Masif anterosuperior yırtıklarda 
kullanımıyla ağrıda iyileşme sağlansa da 
fonksiyonel iyileşme sağlanamamaktadır.(31) 
Yaşlı hastalar ve subskapularis atrofisi olan 
hastalarda tendonun tamamı transfer edilir-
ken daha genç ve atrofisi olmayan hastalar-
da tendonun üst yarısı transfer edilmekte-
dir. Biyomekanik çalışmalarda subkorakoid 
pektoralis majör tendon transferinin omuz 
kinematiğini suprakorakoid pektoralis ma-

jör tendon transferinden daha iyi restore et-
tiği gösterilmiştir.(32) Anterior elevasyonda 
psödoparaliz ile ilişkili masif anterosuperior 
manşet yırtığı varsa ters total omuz artrop-
lastisi ve artrodeze iyi bir alternatiftir.(14)

iii. Trapezius transferi:
Teorik olarak masif onarılamaz rotator man-
şet yırtıklarında trapezius transferi ile doğal 
rotator manşet kuvvetiyle aynı yönde kuvvet 
oluşacağı için dış rotasyonun daha iyi restore 
edilebileceği düşünülmüş ve yapılan kadav-
ra çalışmalarında latissimus dorsi transferin-
den daha etkili restorasyon sağladığı göste-
rilmiştir.(33) Brakial pleksopatili hastalarda dış 
rotasyonu geliştirmek için kullanılmaktadır.
(34) Ancak literatürde rotator manşet yırtığın-
da kullanılan vaka yoktur. Klinik ve biyome-
kanik çalışmalar yapıldıktan sonra trapezius 
transferi masif onarılamaz posterosuperior 
rotator manşet yırtığı olan hastalarda alter-
natif bir tedavi seçeneği olabilir. 

Artroplasti: 
Rotator manşet artropatisi tedavisinde amaç, 
dejeneratif ve inflamatuar artritteki ile ay-
nıdır. Amaç: ağrıyı azaltmak, glenohumeral 
stabiliteyi restore etmek ve fonksiyonel iyi-
leşme sağlamaktır.

i. Hemiartroplasti:
Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı olan, 
glenohumeral artritli ve psödoparalizi ol-
mayan hastalarda endikedir. Sonuçlarına 
baktığımız zaman kabul edilebilir derecede 
ağrıda azalma sağlasa da istenen düzeyde 
fonksiyonel iyileşme sağlanamamaktadır. 
Özellikle psödoparalizli hastalarda fonksi-
yonel sonuçlar oldukça düşüktür. Hastalar-
daki korakoakromial ark bütünlüğü, deltoid 
bütünlüğü ve kalan rotator manşet miktarı 
fonksiyonel iyileşme derecesi ile ilişkilidir. 
Hemiartroplastide, eklem reaksiyon kuvvet-
lerinin artması ile kemik kaybı oluşmakta, 
akromial ark bozulmakta ve progresif olarak 
instabilite gelişmektedir. Eğer cerrahi öncesi 
aktif elevasyon normal veya normale yakın 
sınırlarda ise rotator manşet artropatisi olan 
hastalarda hemiartroplasti bir tedavi seçene-
ği olarak düşünülebilir.
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Şekil 31.7: A) A�silla posterioruna �a�la�ı� 5 cm long insiz�onla latissimus dorsi �ası açı�a çı�artılır. Birço� 
var�as�on ve �apı�ı�lı� oldu�undan tendon �emi�ten dise�e edilir�en di��atli olunmalıdır. A�siller sinir ve 
radial sinir �a�ın se�irlidir. B) Tendon alındı�tan sonra distale do�ru ser�estle�tirilir� �u a�amada �asın 
damar sinir pedi�ülü �orunmalıdır. C) Ardından �ünt parma� dise�si�onu �ardımı�la deltoid altından su�
�a�romial �ölge posterioruna do�ru tendon için tünel açılır. E) Fas�a lata’dan alınan 4x1 cm’li� greft ile 
i�i Ort�ocord ip �ardımı ile anterior ve lateral di�i� ip �aca�ları olu�turulur. F) Bunlar anterior ve lateral 
fi�sas�on için �ullanılaca�lardır.
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Şekil 31.8: A) Masi� onarılamaz �ırtı� tespit edildi�inde� B) posterior �ursa duvarı gev�etilir� C) in�eriordan 
u�gulanan �ir �lemp aracılı�ı�la� D�E) greftin ipleri greftle �irli�te öne ta�ınara�� F�İ) i�i adet dü�ümsüz 
an�or �ardımı�la ön ve lateral tespit �apılır.

Video Şekil 31.8
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ii. Ters total omuz artroplastisi:
Ters total omuz artroplastisi Grammont ta-
rafından geliştirilmiştir.(35) Bu kavram masif 
onarılamaz rotator manşet yırtığı ve rotator 
manşet artropatisi olan vakalarda deltoid kas 
rolünü arttırma ve anatominin ters çevrilme-
si temeline dayanmaktadır.(36) Masif onarıla-
maz rotator manşet yırtığı ve rotator manşet 
artropatisi olan deltoid kası fonksiyonel olan 
hastalarda çok iyi kısa dönem sonuçlar bildi-
rilmektedir.(37) İlk dizayn ters omuz protezle-
rinde; enfeksiyon oranları, implant yetmez-
liği ve erken gevşeme gibi komplikasyonlar 
çok fazlaydı. Komplikasyon oranları yeni 
dizayn protezlerde azalsa da uzun dönem 
sonuçları implant problemleri nedeniyle 
tartışmalıdır. Onarılamaz yırtık ile beraber 
anterior elevasyon psödoparalizi olan hasta-
larda ağrı ve fonksiyonda dramatik düzelme 
gözlenmektedir.(38) Anterior elevasyon psö-
doparalizine ek dış rotasyon psödoparalizi 
de bulunan hastalarda iyi fonksiyonel sonuç 
için mutlaka latissimus dorsi tendon transfe-
ri ile kombine uygulanmalıdır.(39) Latissimus 
dorsi tendon transferi ile tüberkülüm majus 
posterioru etkin bir moment kolu oluştur-
makta ve aktif dış rotasyon sağlanmaktadır. 
Yeterli glenoid kemik stoğu olan psödopara-
lizli hastalarda hem omuz kinematiğinin res-
torasyonu hem de kol elevasyonu için en iyi 
sonucun beklendiği tedavi seçeneği ters total 
omuz artroplastisidir. 

Ters omuz artroplastisi için kontrendikas-
yonlar; deltoid disfonksiyonu, aktif enfeksi-
yon ve uygun glenoid komponent yerleşimi 
için yeterli glenoid kemik stoğunun bulun-
mamasıdır. Rölatif kontrendikasyonlar ise; 
genç yaş ve romatoid artrittir. 

Artrodez:
Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı ile 
beraber deltoid disfonksiyonu ve artropatisi 
olan hastalara uygulanabilir. Yüksek fonksi-
yonel beklenti ile beraber masif onarılamaz 
rotator manşet yırtığı olan ve fonksiyon için 
sağlam stabil bir omuz kuşağı gereken bazı 
hastalarda artrodez en iyi tedavi seçeneğidir. 
Kaynamama en büyük problemidir. 

Rehabilitasyon:
Masif rotator manşet yırtığına yönelik artros-
kopik tamir uygulanan hastalarda rehabili-
tasyon rutin rotator manşet tamiri rehabili-
tasyonu ile aynıdır. Tamir sonrası kol omuz 
askısına alınır ve hemen pasif eklem hareket 
egzersizlerine başlanır. İlk 6 hafta baş üstü 
germe egzersizleri uygulanmaz. İkinci hafta-
dan sonra aktif yardımlı egzersizler başlanır. 
Dördüncü haftada omuz askısı sonlandırıla-
rak aktif eklem hareket egzersizleri başlanır. 
12. haftadan sonra rezistif egzersizler ve kuv-
vetlendirmeye başlanır.

Latissimus dorsi tendon transferi uygulanan 
hastalarda kol dış rotasyonda olacak şekilde 
abdüksiyon ortezi ile 4-6 hafta immobilizas-
yon 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. 

Literatür:
Büyük rotator manşet yırtığı varlığında hu-
merus başı superior migrasyonunu önleme 
ve glenohumeral eklem uyumunu arttırmada 
anterior deltoid kasının önemini vurgulayan 
bir çalışmadan(40) yola çıkarak Levy ve ark.
(41) yırtık olan rotator manşet fonksiyonunu 
kompanse etmek için 12 haftalık anterior del-
toid kas rehabilitasyonu ile anterior deltoid 
kasının yeniden eğitilmesi ile klinik skorlar 
ve fonksiyonel sonuçlarda anlamlı iyileşme 
sağlandığını bildirmişlerdir.

Konservatif tedavide tekrarlayan aspirasyon 
ve kortikosteroid uygulaması etkili bir yön-
tem değildir.(42,43) Ancak cerrahi tedavi olmak 
istemeyen hastalara denenebilir.44 Enfeksi-
yon riski unutulmamalıdır. Hyaluronan en-
jeksiyonu, ağrı reseptör blokajı ve direkt anti-
inflamatuar etkisi(45) nedeniyle masif rotator 
manşet yırtıklarına eşlik eden osteoartritte 
uygulanabilir.(46,47) 

Masif onarılamaz rotator manşet yırtıkların-
da debridman ve subakromial dekompres-
yon sonrası 50 hastanın 44 (%88) ünde ağrıda 
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azalma ve fonksiyonel iyileşme bildirilmiştir.
(48) Masif rotator manşet yırtığı ile beraber 
glenohumeral eklem uyumu iyi olan fonksi-
yonel kısıtlılıktan çok ağrı şikayeti ön planda 
olan yaşlı ve beklentileri düşük olan hasta-
larda debridman ve subakromial dekomp-
resyon sonuçları mennun edici düzeyde ola-
bilmektedir.(16,49)

Scheibel ve ark.(50) masif onarılamaz rotator 
manşet yırtıklarında artroskopik subakromi-
al ve glenohumeral eklem debridmanı ile be-
raber artroskopik tüberoplasti uygulamışlar 
ve bu işleme ters subakromial dekompresyon 
adını vermişlerdir. 23 hastada 40 aylık takip-
te fonksiyonel skorlarda anlamlı iyileşme gö-
rürken korakoakromial arkın korunduğu ve 
akromiohumeral mesafenin 5.1 mm’den 4.5 
mm’ye azaldığını bildirmişlerdir.

Walch ve ark.(51) masif onarılamaz rotator 
manşet yırtığı olan 307 hastaya biseps teno-
tomisi uygulamışlar ve 57 aylık takipte %87 
memnuniyet bildirmişlerdir. Akromiohume-
ral mesafenin 6 mm’den fazla olduğu hasta-
larda beraber akromioplasti uygulamasının 
sonuçları pozitif yönde etkilediğini, rotator 
manşet kaslarındaki yağlı dejenerasyonun-
da negatif yönde etkilediğini bildirmişlerdir. 
Boileau ve ark.(52) masif onarılamaz rotator 
manşet yırtığı olan 68 hastaya biseps tenoto-
misi veya tenodezi uygulamışlar. Masif ona-
rılamaz rotator manşet yırtıklarında biseps 
lezyonu ile ilişkili ciddi ağrı ve fonksiyon 
kaybının hem tenotomi hem de tenodez ile 
etkili bir şekilde tedavi edelebileceğini ça-
lışmalarındaki %78 oranında memnuniyet 
ile bildirmişlerdir. Klinger ve ark.(19) masif 
onarılamaz rotator manşet yırtığı bulunan 
artroskopik debridman ile beraber biseps te-
notomisi uyguladıkları ve uygulamadıkları 
41 hastayı karşılaştırmışlar ve tenotomi uy-
guladıkları hastalarda daha uzun süre ağrıda 
azalma sağlansa da fonksiyonel sonuçlarda 
anlamlı bir fark bulamamışlardır. 

Costouros ve ark.(53) masif rotator manşet 
yırtığı olan 26 hastanın 14 ünde eşlik eden 
periferal nöropati ve bunların da 7 tanesin-
de izole supraskapular sinir nöropatisi tesbit 
etmişler. Kısmi veya tam tamir uygulanan bu 

7 hastanın 6 tanesinde cerrahiden 6 ay sonra 
nöropatide kısmi veya tam düzelme bildir-
mişlerdir. 

Gupta ve ark.(54) masif rotator manşet yırtığı 
nedeniyle insan dermal allogreft kullanarak 
interpozisyon tamir uyguladıkları 24 has-
tayı 3 yıl prospektif takip etmişler. Klinik 
ve fonksiyonel sonuçlarda anlamlı iyileşme 
bildirmişlerdir. Venouziou ve ark.(55) masif 
onarılamaz rotator manşet yırtıklarında asel-
lüler insan dermal allogreftinin etkinliğine 
bakmışlar. Klinik ve fonksiyonel sonuçlarda 
anlamlı derecede iyileşme bildirmişler ve 
sonuçların tendon açıklığı 2 cm’den daha az 
olan hastalarda daha iyi olduğunu bildirmiş-
lerdir.

Irlenbusch ve ark.(56) latissimus dorsi tendon 
transferi sonrası sağlam taraf ile karşılaştıra-
rak yaptıkları elektromiyografi çalışmasında; 
hastalarda görülen fonksiyonel iyileşmenin 
sadece interpozisyon veya tenodez etkisin-
den değil aktif kas etkisinden de kaynaklan-
dığını ve bu aktivite ile de humerus başının 
bastırılarak glenoid kavite merkezine uyum-
lu hale geldiğini bildirmişlerdir. Costouros 
ve ark.(27) hem primer uygulanan hem de ro-
tator manşet tamiri revizyonu olarak uygu-
lanan latissimus dorsi tendon transferlerinin 
anlamlı derecede ağrıda azalma ve fonksi-
yonel iyileşme sağladığını bildirmişlerdir. 
Latissimus dorsi tendon transferi sonrası iyi 
sonuç için subskapularis sağlamlığı önemli-
dir. Codsi ve ark.(25) tamir edilemez subska-
pularis yırtığı varlığında iyi sonuç için latis-
simus dorsi tendon transferine ek pektoralis 
kas transferini önermektedir. Gerber ve ark.
(26) latissimus dorsi tendon transferi sonrası 
takipte %30 osteoartrit bildirmişlerdir. Latis-
simus dorsi tendon transferi sonrası ilk etap-
ta akromiohumeral mesafe artsa da zamanla 
artritik değişiklikler oluşmaktadır.(26,57) 

Masif onarılamaz rotator manşet yırtığı ile 
beraber rotator kablo bütünlüğü kaybolan 
hastalarda nörolojik problem olmadan aktif 
omuz abdüksiyon ve öne fleksiyonu 900’den 
az olması ile karakterize psödoparaliz oluş-
maktadır.(58) Psödoparaliz, Codsi ve ark.(25) 
tarafında latissimus dorsi tendon transferi 
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için kontrendikasyon olarak tanımlanması-
na rağmen, De Casas ve ark.(59) psödoparaliz 
olan ve artroskopi yardımlı latissimus dorsi 
tendon transferi uyguladıkları 4 hastanın 
üçünde iyi sonuç aldıklarını bildirmişlerdir. 
Biz de masif onarılamaz rotator manşet yırtı-

ğı ile beraber psödoparaliz olan ve artroskopi 
yardımlı latissimus dorsi transferi uyguladı-
ğımız 15 hastanın 14’ünde (%93.3) klinik ve 
fonksiyonel olarak başarılı sonuç aldık (ya-
yın aşamasında).
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Giriş
Subskapularis kası glenohumeral eklemin en 
önemli stabilizatörlerinden biridir.(1,2) Ekzant-
rik kasılma ile eksternal rotasyon, ekstansi-
yon ve abdüksiyonda omzu aktif olarak sta-
bilize eder. Multipennat kas yapısı ve yoğun 
kollajen içeriği sayesinde aynı zamanda pasif 
stabilizatör etki de gösterir.(2,3) Rotator kılıf 
kaslarının en güçlü olanıdır.(4) Tek başına pos-
teriordaki infraspinatus ve teres minör kas-
larına karşı koyarak, bu kaslarla kuvvet çifti 
oluşturabilmektedir.(5) Kadavralar üzerinde 
ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) 
tetkiklerinde yapmış olduğumuz anatomik 
çalışmalarda da gördüğümüz üzere, skapu-
lanın ön yüzündeki subskapular fossadan 
birden fazla öbek halinde başlayan kas gru-
bu laterale doğru uzanmakta, korakoid ve 
glenoid arasındaki oluktan geçtikten sonra, 
birleşme eğilimi gösteren bir ile altı arasında 
değişen sayılardaki tendonuyla tuberkulum 
minus humeriye (TMH) yapışmaktadır (ya-
yınlanma aşamasında olan bir çalışma). TMH 
üzerindeki ayak izi ortalama 40 x 20 mm ka-
dardır.(6) Bu ayak izinin üst 2/3’ü tendinöz, 
alt 1/3’ü ise müsküler yapışma şeklindedir. 
Subskapularis kası tendon sayısı ile ilgili ya-
pılmış çok az sayıda çalışma vardır. Yapmış 
olduğumuz MRG çalışmasında, TMH’ye ya-
pışmadan önce subkorakod aralıkta daha sık 
üç ya da dört adet tendon hüzmesi şeklinde 
olduğu görülmüştür (yayınlanma aşamasın-
da olan bir çalışma) (Şekil 32.1).
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TMH’ye yapışma yerinde biseps uzun başı-
nı (BUB) anterior ve medialden destekleyen 
yapıların başlıcası subskapularisin en supe-
riorundaki tendonudur. Yapmış olduğumuz 
çalışmada subskapularis yırtıklarıyla beraber 
BUB’nın anteromediale deplase olduğunu, 
sonrasında ise biseps tendonunun çekme 
vektörünün yönünün değişmesi nedeniyle 
superior labrum yırtıklarında artış olduğunu 
görmüş bulunmaktayız (yayınlanma aşama-
sında olan bir çalışma). Subskapularis kası-
nın yapışma yerinde tendonu superiorun-
dan saran korakohumeral ligement (KHL) 
ve superior glenohumeral ligament (SGHL) 
de subskapularis tendonunun bu fonksiyo-
nunda yardımcı olurlar.(7) Bu nedenle, subs-
kapularis yırtıklarında etkilenen bir diğer 
yapı da yapışma yerinden ayrılarak yırtılan 
SGHL’dir.

Subskapularis kasının innervasyonu supe-
rior ve inferior subskapular sinirlerle olur. 
Superior subskapular sinir hemen her zaman 
arka korddan ayrılırken, inferior subskapu-
lar sinir çok sayıda varyasyon gösterebilir. 
Bazı insanlarda arka kordtan, aksiller sinir-
den veya torakodorsal sinirden ayrılırken 
bezen de bu sinirlerden çıkan dalların bir-
leşmesiyle oluşabilir.(8,9) Yapılan çalışmalarda 
subskapularis kasının tüm kas öbeklerinin 
beraber çalışmadığı görülmüştür. Abdüksi-
yon hareketlerinde daha çok üst öbekler ak-
tif rol oynarken, addüksiyon ve iç rotasyon 
hareketlerinde ise daha çok alt öbekler aktif 
rol oynarlar. Dolayısıyla da sinirsel innervas-

Sunum 32.1
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yonlar harekete göre değişir.(10) Fonksiyonel 
olarak bir addükör ve iç rotator olarak kabul 
edilen subskapularis kasının, abdüksiyonun 
ileri derecelerinde, özellikle de hareket vek-
törü humerus başı merkezinin supeirorun-
da kalan üst subskapularis tendonlarının 
etkisiyle hem direk olarak hem de humerus 
başını glenoide bastırarak ve superiora mig-
rasyonunu engelleyerek, deltoid kasına sup-
raspinatus gibi yardımcı olarak abdüksiyona 
katıldığı düşünülmektedir.(10)

Kuvvet çifti olarak bakıldığında, subskapu-
laris posteriordaki yapılara karşı koyan tek 
kastır. Rotator kılıfın da en kuvvetli kasıdır.
(11) Bu özellikleri sayesinde humerus başının 
glenoid karşısında santralize olarak konum-
lanmasında temel yapılardandır.(12) Dola-
yısıyla disfonksiyone olduğu durumlarda 
humerus başı stabilizasyonu büyük ölçüde 
kaybolacaktır. Subskapularis tendonu yara-
lanmalarında intrensek dejenerasyon, trav-
ma, bozulmuş vaskülarite ve subkorakoid 
sıkışma gibi etiyolojik faktörler tanımlanmış-
tır. Travmatik yaralanmalar, özellikle de yaş-
lılarda daha sık olmak üzere, anterior omuz 
dislokasyonlarına bağlı oluşmaktadır.(13) Öy-
küde, özellikle de akut yaralanmalarda, zor-
lu ekstansiyon, abdüksiyon ve dış rotasyon 
veya bu pozisyondayken ani addüksiyon ve 
iç rotasyon olabilir. Diğer etiyolojik faktörler 
içerisinde ise üzerinde en sık durulan subko-
rakoid sıkışmadır ve intrensek dejenerasyon 

da bu fenomene bağlı gelişiyor olabilir. Fakat 
travmatik nedenler dışındaki etiyolojik fak-
törlerin hiçbiri hala net olarak ortaya konula-
mamıştır. Subkorakoid sıkışma tanısını koy-
mak için aralığın ne kadar olması gerektiği 
ile ilgili herhangi bir fikir birliği yoktur (Şekil 
32.2). Farklı çalışmalarda farklı korakohume-
ral aralık ölçümleri yayınlanmıştır. Subska-
pularis yırtığı olanlarla olmayanlar arasında 
fark olmadığını bildiren yayınlar mevcutken, 
bu aralığın yırtığı olanlarda açık ara daha dar 
olduğunu bildiren makaleler de yayınlan-
mıştır.(14-17) Bir çalışmaya göre de bu aralığın 
kadınlarda erkeklerden ortalama 3 mm daha 
dar olduğu bildirilmiştir.(18) Bizim yapmış ol-
duğumuz MRG çalışmalarında T1 ağırlıklı 
sagittal oblik kesitlerde yapılan ölçümlerde 
istatiksel olarak anlamlı bir korakohumeral 
uzunluk farkı olmadığı, transvers kesitlerde 
ise anlamlı fark olduğu görülmüştür (yayın-
lanma aşamasında olan bir çalışma). Fakat 
bu fark da endikasyon koyabilmek için yeteri 
kadar fazla miktarda değildir (subskapularis 
yırtıklı grupta ortalama 8,2 mm iken yırtık 
olmayan grupta 8,6 mm). Yine aynı çalışma-
mızda korakoid anatomisini incelediğimizde 
korakoglenoid mesafe (KGM), korako-kora-
koid taban açısı (KTA) ölçümlerinde de belir-
gin bir fark olmadığı görülmüştür (Sırasıyla 
Şekil 32.3 ve 32.4). Korakoid taşmanın subska-
pularis yırtıklarında anlamlı derecede daha 
fazla olduğu, korakoid taşmanın fazla oldu-
ğu hastalarda KTA ve KGM ölçümlerinin de 

Şekil 32.1: Subskapularis tendon hüzmesi. Bu hastada solda sagittal oblik kesitte ve sağda koronal oblik 
kesitte subskapularis kasının tuberkulum minus humeriye 3 adet tendon ile yapıştığı görülmektedir.
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yırtıklarla ilişkili hale geldiği görülmüştür 
(Şekil 32.5). Kadınlar ile erkekler arasında 
korakohumeral aralık ortalama değerlerinde 
ise istatistiksel olarak anlamlı fark görülme-
miştir (yayınlanma aşamasında olan bir ça-
lışma). Subkorakoid sıkışmada omzun kemik 
anatomisinin yanında rölatif subskapularis 
sıkışmaya neden olduğunu düşündüğümüz 
subkorakoid aralıktaki yapıların hacminin 
artmasına bağlı oluşan bir sıkışma şekli de 
bulunmaktadır. Yapmış olduğumuz çalış-
malarda rotator kılıf yırtığı nedeniyle omuz 
artroskopisi uygulanan hastalarda subska-
pularis tendon sayısının subskapularis yırtığı 
olanlarda MRG ile yapılan ölçümlerde daha 
az olduğu görülmüştür. Bu çalışmada ten-
don çaplarıyla ilgili ölçümlerin yapılmamış 
olmasıyla birlikte, az sayıdaki tendonlar aynı 
kuvvete maruz kaldıkları için daha kalın 
olmaları gerekeceğinden subkorakoid ara-
lıktaki yumuşak doku hacminin artmasına 
neden olabilmektedirler. Bu da rölatif olarak 
sıkışma nedeni haline gelmektedir. Bu çalış-
mada tendon sayıları bir ile altı arasında bu-
lunmuştur (Şekil 32.1). Üç veya daha az ten-

donu olan hasta sayısı subskapularis yırtıklı 
hastalarda %61,5 olmayanlarda ise %38,5 ve 
istatistiksel olarak farklı bulunmuştur.

Subskapularis kasının superior humeral mig-
rasyona katkısı birçok çalışmada vurgulan-
mış bulunmaktadır. Literatürde çalışmalarda 
ağırlıklı olarak subskapularis kası yırtıkla-
rından sonra superior humeral migrasyonun 
arttığı belirtilmiştir. Bu çalışmalar daha çok 
röntgenografi veya floroskopi ile yapılmıştır. 
Bizim yaptığımız MRG çalışmasında ise hu-
meral migrasyonun anlamlı derecede sadece 
supraspinatus yırtıklarıyla ilişkili olduğu, 
subskapularis yırtıklarında ise tam tersine 
humerus migrasyonunun daha az olduğu 
görülmüştür (yayınlanmamış çalışma) (Şe-
kil 32.6). Bu fark çalışmanın hastaların erekt 
pozisyonda olmak yerine, supin pozisyonda 
deltoid kası kol ağırlığını taşımıyorken ya-
pılan bir görüntüleme yöntemi ile yapılmış 
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Yapılan 
biplanar floroskopi çalışmalarında ise hume-
ral migrasyonun özellikle de 80° ve ötesinde-
ki abdüksiyon derecelerinde arttığı gözlen-
miştir.(19)

Şekil 32.2: Solda transvers kesit ve sağda sagittal oblik kesitlerde MRG ile korakohumeral aralık ölçümleri
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1934’te Codman ve arkadaşları 200 rotator 
manşet yırtığından %3.5’inin subskapularis’e 
ait olduğunu belirtmişlerdir.(20) Frankie ve 
arkadaşları ise Rotator manşet yırtıklarının 
%8’inin subskapularise ait olduğunu sap-
tamışlardır.(4) Subskapularis yırtıklarının 
önemli bir kısmının artiküler yüzde oldu-
ğunun, bu yırtıkların ise açık cerrahi yerine 
artroskopik prosedürlerle daha iyi görülebi-
leceğinin anlaşılmasından sonra subskapula-
ris yırtıklarının gerçek prevalansı anlaşılmış 
oldu. Bennett ve arkadaşları(21) %27; Barth ve 
arkadaşları(22) ise %29 oranında omuz artros-
kopisi sırasında subskapularis yırtığı sapta-
dıklarını yayınladılar. Başka bir çalışmada 
ise %49 subskapularis yırtığı saptanmıştır.
(23) Ancak bu seride izole yırtık oranı yalnızca 
%10 olarak bulunmuştur. Bizim verilerimiz-
de hastaların demografik verilerine baktığı-
mızda, %68’ini kadınlar oluşturuyordu. Yaş 
ortalaması 57 (SD=10) olarak bulunmuştu. 
2014 yılı için subskapularis yırtığı oranı tüm 
rotator manşet yırtıkları içinde %42,9’du. 
Bunların %9,6’sı izole yırtıklardı. Subskapu-
laris yırtıklarının ise %83,8’inde eşlik eden 
supraspinatus yırtığı, %98,2’sinde ise SLAP2 
lezyonu bulunuyordu (Şekil 32.7).

Subskapularis yırtıkları ile ilgili bugün için 
en geçerli sınıflandırma sistemi Lafosse’un 
tanımlamış olduğu Tablo 32.1’de gösterilen 
sistemdir.(23)

Subskapularis yırtığı olan hastalarda pozitif-
leşen bazı fizik muayene testleri mevcuttur. 

Bunların başlıcaları Lift-off testi, Lift-off lag 
işareti, Belly-press Testi, Belly-off İşareti ve 
Bear-hug Testi’dir. En sık kullanılanlar;

Lift-off testi: Hastadan muayene edilen 
omuz tarafındaki elini beline götürmesi ve 
elinin dorsal yüzünü beline yaslaması iste-
nir. Bu hareketi yapabildiyse hastadan elini 
sırtından kaldırması ve posteriora doğru it-
mesi istenir (Şekil 32.8). Eğer hasta elini sır-
tından kaldıramazsa test pozitiftir. Hasta bu 
hareketi yapmaya çalışırken muayene eden 
kişi hastanın avuç içine tam tersi istikamet-
te, yani anteriora doğru bir miktar kuvvet 
uygulayarak subskapularis kasının gücünü 
muayene edebilir.

Şekil 32.3: Sagittal oblik kesitte korako-glenoid me-
safe ölçümü

Şekil 32.4: Sagittal oblik kesitte korakoid-korakoid taban açısı ölçümü
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Şekil 32.5: Transvers kesit T1 MRG’de korakoid taşma 
ölçümü

Şekil 32.6: Koronal oblik kesit MRG’de humeral mig-
rasyon ölçümü

Şekil 32.8: Lift-off TestiŞekil 32.7: Subskapularis yırtığına eşlik eden SLAP lez-
yonunun artroskopik görünümü

Lift-off lag işareti: Lift-off testi sırasında elini 
sırtından kaldırabilen hastadan o pozisyon-
da bir miktar beklemesi istenir (Şekil 32.9). 
Eğer hasta ağrı duyar veya zorlanırsa ve eli-
ni sırtından kaldırmış halde bekleyemez ise 
Lift-off Lag işareti pozitiftir.

Belly-press testi (Napoleon testi): Hastadan 
muayene edilen omuz tarafındaki elini dirse-
ği doksan derece fleksiyonda iken kendi kar-
nına doğru bastırması istenir. Bu sırada has-
tanın el bileği fleksiyonda olmamalıdır (Şekil 
32.10). Hasta bu hareketi yaparken muayene 
eden kişi de hastanın avuç içinden anteriora 
doğru karşı kuvvet uygular. Eğer hasta bu 
hareketi yapamıyor veya ağrı duyuyorsa, 
ya da bu hareketi yapabilmek için el bileğini 
fleksiyona getiriyor ve dirseğini posteriora 
doğru pozisyonlandırıyorsa test pozitiftir. 

Belly-off testi: Belly-press testi sırasında elini 
karnına bastıran hastanın eğer dirseği poste-
riora gitmiş ve el bileği fleksiyona gelmiş ise, 
hastanın dirseğinden anteriora doğru kuvvet 
uygulanarak dirseği anteriorda konumlan-
dırılır (Şekil 32.11). Bu sırada hastanın eli ile 
karnı arasındaki ilişki kesilirse Belly-off Testi 
pozitiftir.

Bear-hug testi: Hastanın muayene edilen 
omuz tarafındaki elinin volar yüzü karşı om-
zunun superioruna yerleştirilir ve omuz 900 
fleksiyona alınır. Bu pozisyonda iken hasta-
nın eline superiora doğru kuvvet uygulanır 
ve hastadan bu kuvvete direnç göstermesi ve 
omzuyla temas halinde tutması istenir (Şekil 
32.12). Eğer hasta elini omzuyla temas halin-
de tutamaz veya ağrı duyarsa ise Bear-hug 
Testi pozitiftir.
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Şekil 32.9: Lift-off lag işareti Şekil 32.10: Belly-press testi

Şekil 32.11: Belly-off testi Şekil 32.12: Bear-hug testi

Tablo 1: Subskapularis yırtıkları Lafosse sınıflaması

Tip Lezyon

1 Üst 1/3’ün kısmi yırtığı

2 Üst 1/3’ün tam kat yırtığı

3 Üst 2/3’ün tam kat yırtığı

4 Tendonun tam kat yırtığı. Humerus başı santralizedir ve yağlı dejenerasyon Goutallier 
sınıflamasına göre evre 3 veya daha azdır.

5 Tendonun tam kat yırtığı. Humerus başı ekzantriktir ve yağlı dejenerasyon Goutallier 
sınıflamasına göre evre 3 veya daha fazladır.



Subskapularis Yırtıkları 367

lar çıkmaz değerlendirilebilir. Subkorakoid 
bursada sıvı artışının (T2 ağırlıklı kesitlerde 
artmış hiperintens alan) rotator interval hasa-
rına bağlı olabileceği bildirilmiştir.(35) Bunun 
yanında subakromial bursa ile ilişkili oldu-
ğu için superior rotator kılıf yırtıklarında da 
bursal effüyon gelişebileceği ifade edilmiştir.
(35) Subskapular reseste sıvı artışının ise rota-
tor kılıf yaralanmalarıyla henüz ifade edilen 
net bir ilişkisi bulunmamaktadır. Bu tetkikler 
dışında bazı merkezlerde MR artrografi veya 
bilgisayarlı tomografi artrografi tetkikleri 
kullanılmaktadır.

Bu yırtıkların konservatif tedavisinde genel-
likle akut dönemde ağrı dışında bir probleme 
neden olmadıklarından erkenden eklem ha-
reket açıklığı egzersizleri başlanır ve ağrı pal-
yasyonu için velpo bandaj ve non-steroid an-
tiinflamatuar ilaçlar önerilir. Biz kliniğimizde 
bu yırtıkların takibinde superior labrum ve 
biseps tendonu patolojilerine neden oldukla-
rından dolayı konservatif takibini önermiyor 
ve artroskopik cerrahi ile tedavi ediyoruz.

Cerrahi tedavi
Bu kitap omuz artroskopisi üzerine odak-
landığından dolayı, bu bölümde artroskopik 
subskapularis tamirinden bahsedilecektir. 

Subskapularisin görüntülenmesinde posteri-
or portal kullanılabilir ancak bazı hastalarda 
700lik skopi kullanılması gerekli olabilir. İlk 
yapılacak yırtık tipinin belirlemesidir (Şekil 
32.14-32.18).

Artroskopik cerrahide portallerin doğru ola-
rak yerleştirilememesi cerrahi süresince türlü 
zorluklara neden olmaktadır. Subskapularis 
tamirinde standart posterior portalden sonra 
gerekli olan iki portal anterosuperolateral ve 
anterior portallerdir. İlk olarak anterolateral 
portal oluşturulur. Bunun için spinal iğne 
yardımıyla akromionun hemen anterolateral 
ucundan glenohumeral ekleme yönlenecek 
şekilde portal yeri belirlenir. Uygun portal 
yeri ve yönelimi TMH’nin sütürasyon için 
hazırlanmasına izin verecek şekilde olma-
lıdır. Bunun için Burkhart 5-100 TMH’ye 
doğru bir açılanma önermiştir.(26) Ayrıca bu 
açılanma sayesinde portal subskapularis 
tendonuna daha paralel hale gelir ve bu sa-

Bu testler ile ilgili çeşitli duyarlılık ve özgül-
lük çalışmaları yapılmıştır. Farklı çalışmalar-
da farklı sonuçlar çıkmıştır fakat, literatürde 
ağırlıklı olarak Bear-hug testinin daha du-
yarlı ve özgül olduğu görülmektedir. Bir ça-
lışmaya göre Napoleon Testi subskapularis 
kasının %50-60’ının yırtıklarında pozitifle-
şebilmekte, Bear-hug testi ise özellikle kısmi 
superior subskapularis tendonu yırtıklarında 
en duyarlı test olarak ön plana çıkmaktadır.(24)

Bu testler dışında omuz anterioru, korakoid 
çıkıntı hemen lateralinde ağrı veya palpas-
yonla hassasiyet olabilir. Bu durumun özellik-
le subkorakoid sıkışması olan hasta grubun-
da daha sık olduğu belirtilmiştir.(25) Diğer bir 
bulgu ise tam kat subskapularis yırtıklarında 
anestezi altında omuz dış rotasyonunda karşı 
taraf omuza göre bir miktar artış olmasıdır.(26)

Görüntüleme yöntemi olarak direk radyog-
rafilerde klasik rotator kılıf bulgularının dı-
şında TMH kistleri görülebilir.(27-32) Ayrıca 
özellikle de masif rotator kılıf yırtıklarında 
superior humeral migrasyon olduğu görü-
lebilir. Bunun dışında spesifik bir radyografi 
bulgusu yoktur. Ultrasonografik görüntüle-
me ise MRG’ye göre daha ucuz bir teknik ola-
rak kullanılabilir, fakat sonuçları radyoloğa 
bağımlı subjektif bir yöntemdir. Daha ayrın-
tılı bilgiler vermesinde dolayı subskapularis 
yırtıklarında da ideal görüntüleme yöntemi 
MRG’dir. Sagittal oblik kesitlerde subska-
pularis atrofisi görülebilir (Şekil 32.13). Ten-
donun devamlılığı ise özellikle de transvers 
kesitlerde T1 ağırlıklı görüntülerde kolayca 
değerlendirilebilir.(33) T2 ağırlıklı kesitlerde 
ise yırtığa bağlı interstisyel veya tendon çev-
resinde yoğun hiperintens alanlar görülebi-
lir. Burkhart ve Lo’nun tanımladığı subkora-
koid sıkışmaya bağlı “Roller-wringer effect”, 
yani çamaşır sıkıcı etkisiyle, TUFF (Tensil 
undersurface fiber failure) lezyonu, yani 
subskapularis arka yüzey fibrillerinin tensil 
hasarı oluşabilir.(34) Bu durumda T2 ağırlıklı 
transvers kesitlerde subskapularis tendonu 
ön liflerinde hipointens bir görünüm var-
ken (normal görünüm), arka liflerinde hipe-
rintens bir görünüm oluşur (yırtığa bağlı). 
MRG yardımıyla subskapularis kası ile iliş-
kili olarak subkorakoid bursa ve subskapu-
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yede peritendinöz yapışıklıklar daha kolay 
bir şekilde giderilebilirler. Bir diğer faydası 
da bu yöntem ile subskapularis tendonunun 
sütürasyonu için gerekli manevraların daha 
kolay olmasıdır. Bu primer çalışma portali 
oluşturulduktan sonra bir kanül ile alet giriş 
ve çıkışları kolaylaştırılabilir. Anterior portal 
subskapularisin dikilmesinde kullanılır ve 
standart anterior portale göre ciltte bir mik-
tar medialden açılabilir. Korakoid çıkıntının 
hemen lateralinden bir spinal iğne TMH’ye 

30-450lik bir açıyla yönlendirilir ve uygun 
konum sağlanmışsa portal açılır ve aynı şe-
kilde bir kanül yerleştirilebilir. Burkhart bu 
portalin çapa yerleştirmek için kullanıldığını 
belirtmiştir ve uygun açıda yerleştirmek için 
cerrahın elini hastanın çenesine dayayacak 
kadar mediale alması gerektiğini belirtmiş-
tir.(26) Fakat biz klinik uygulamalarımızda 
anterosuperolateral portalden de çapayı yer-
leştirebiliyoruz. Bu yöntem daha kolay gibi 
görünmektedir.

Şekil 32.13: En solda normal subskapularis tendonu, ortada devamlılığı bozulmuş subskapularis ten-
donu ve en sağda masif rotator manşet yırtığı olan hastada subskapularis atrofisi izlenmektedir.

Şekil 32.14: Parsiyel üst 1/3’ü ilgilendiren Tip I yırtık.

Şekil 32.15: Tam kat üst 1/3’ü ilgilendiren Tip II yırtık.

Video 32.1
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Cerrahi sırasında biseps tendonu dikkatli bir 
biçimde incelenmelidir. Patolojik tendonlar 
tenotomi veya tenodez ile gerekli görülürse 
tedavi edilebilirler. Patolojik olmayan ten-
donlar ise medial subluksasyon açısından 
mutlaka değerlendirilmelidirler. Subskpula-
ris tendonunun yapışma yeri BUB oluğunun 

Şekil 32.16: Tam kat üst 2/3’ü ilgilendiren Tip III yırtık.

Şekil 32.17:Tam kat Tip IV subskapularis rüptürü, yağlı dejenerasyon ≤ evre3.

Şekil 32.18: Tam kat Tip V subskapularis rüptürü, yağlı dejenerasyon ≥ evre 3. 

anterior desteğini sağladığı için sublukse 
olan bir BUB tendonu subskapularis tendo-
nu üzerinde stres oluşturarak tamirin başa-
rısızlığına neden olabilir. Böyle bir durumda 
biseps tenotomisi veya tenodezi uygulamak 
yerinde olur. Subskapularis yırtıklarında kar-
şımıza sıkça çıkan diğer bir eşlik eden patolo-
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labilir.(36) Virgül işareti subskapularis tendo-
nunun humerus başından arıldığı yüzeyinin 
superolateralini gösterir. Aslında, bisepsin 
medial askısının kalıntısıdır. Gerçekten de bu 
kısım yırtık öncesinde TMH’nin subskapula-
ris yapışma yerinin hemen superior kısmına 
yapışmaktadır. Dolayısıyla virgül işaretini 
oluşturan yapılar korakohumeral ligament 
ve SGHL’in parçalarıdır. Bu işaret cerraha 
TMH’ye subskapularisin dikerek tenodez 
uygulayacağı kısmını göstermesi açısından 
çok önemlidir.

Tamir uygulanmadan önce subskapularis 
tendonu anterior, superior ve posterior kı-
sımlarından uygun bir şekilde yapışıklıkla-
rından kurtarılmalıdır. Daha sonra bir art-
roskopik el aleti yardımıyla subskapularisin 
ayak izine dikilip dikilemeyeceği tendon 
laterale çekilerek kontrol edilir. Uygun gev-
şetmeye rağmen yeterli miktarda lateralize 
edilemediğinde humerus başı üzerindeki 
ayak izi 5 mm’ye kadar medialize edilebilir. 
Bu medilalizayonun fonksiyonel herhangi 
bir kısıtlılığa yol açmadığı belirtilmiştir.(26) 
Burkhart’ın pratiğine göre her 1 cm’lik yır-
tığa bir çift ip yüklü ankor kullandığı için, 
tam kat yırtıklarda subskapularis ayak izi-
nin superoinferior uzanımı ortalama 2.5 cm 
olduğundan dolayı iki çapa kullanılabilir. 
Fakat pratiğinde tek ve çift sıra tamirler ara-
sında herhangi bir fark görmemiştir.(26) An-
kor humerus eklem yüzünün 5mm lateraline 
yerleştirilir (Şekil 32.21). Retrakte yırtıklarda 
tendon korokoid medialine veya superioru-
na kadar eleve edilerek serbestleştirilmelidir. 
Bu diseksiyon sırasında glenoid boynu ile 
subskapularis arası güvenlidir. Küçük tü-
berküle ulaşıldığında subskapularis ayak izi 
debride edilerek hazırlanır. Bu aşamada eğer 
korakoid ayak izi kapatıyorsa korakoplasti 
uygulanabilir. Subskapularis tamiri ardından 
da sıklıkla eşlik eden rotator inerval ve sup-
raspinatus yırtıkları tamir edilir.

Rehabilitasyon
Kliniğimizde cerrahi sonrası hastalarda her-
hangi bir hareket kısıtlılığı uygulanmaz, he-
men ertesi gün pasif eklem hareket açıklığı 
egzersizleri günde 5 kez olacak şekilde baş-
lanır. Bir ay boyunca hastanın omzu“Velpo 

ji ise SLAP lezyonlarıdır. Yapmış olduğumuz 
çalışmada %98,2 oranında subskapularis yır-
tığı vakasında SLAP lezyonunun eşlik ettiği 
görülmüştür (yayınlanma aşamasında olan 
bir çalışma). Çapa yerleşiminden sonra görüş 
alanını arttırmak amacıyla BUB’na tenotomi 
uygulanacaksa tamir öncesi uygulanabilir. 

Korakoid çıkıntı anterior portal girişinin 
hemen medialinde ve subskapularis tendo-
nunun hemen superiorunda rahatlıkla bulu-
nabilir. Komşuluğunda aksiller arter ve ven, 
uzun torasik sinir, brakial pleksus bulunur. 
Ayrıca biseps kısa başı ve korakobrakialis 
tendonlarının bileşik tendonları ve pektoralis 
minör kası yapışması görülebilir. Burkhart’a 
göre eğer subskapularis kası sadece parsiyel 
olarak yırtılmışsa, korakoplasti rotator inter-
valden bir pencere açılarak uygulanabilir. 
Bu sırada bisepsin medial askısı ve SGHL 
korunmalıdır. Eğer subskapularis retrakte ol-
duysa, cerrah korakoakromial bağın antero-
lateralde akromiona uzanan liflerini bulur ve 
inferomediale doğru takip ederek korakoid 
çıkıntıyı tespit eder. Burada bileşik tendon da 
korakoid ucunun inferioruna yapıştığı yerde 
bulunabilir. Bu yapılar skarlanmış fibrotik 
doku içerikli subskapularis ile karıştırılma-
malıdır. Retrakte yırtıklarda alternatif olarak 
subskapularis tamiri yapıldıktan sonra yine 
rotator interval açılarak korakoplasti uygula-
nabilir. Korakoid çıkıntı belirlendikten sonra 
elektrokoter yardımıyla üzerindeki yumuşak 
dokular koterize edilir ve kemik doku ortaya 
çıkarılır. Bileşik tendonun korunmasına özen 
gösterilmelidir. Bu işlem anterosuperolateral 
portalden kolaylıkla yapılabilir (Şekil 32.19). 
Korakoplastide amaç 7-10 mm’lik bir kora-
kohumeral aralık sağlayarak subskapularisin 
iyileşmesi sırasında abrazyona uğramasını 
engellemektir.

Tam kat yırtıklarından sonra, subskapularis 
zaman içinde retrakte olmaya başlayacaktır. 
İleri derecede retrakte olan yırtıklarda gleno-
id labrum seviyesine kadar mediale deplase 
olmuş olabilir. Bu da subskapularisin tamir 
yapılırken tenodez uygulanacak kısmının 
belirlenmesini zorlaştırır. Bu durumda Burk-
hart ve arkadaşlarının tanımlamış olduğu 
“Virgül işareti”nden (Şekil 32.20) yararlanı-
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Şekil 32.19: Artroskopik Korakoplasti. A) rotator interval, B) intervalin kesilmesi, C) ko-
rakoidin açığa çıkartılması, D) konjoint tendon ve pektoralis minörün belirlenmesi, E) 
korakoid periostunun açılması, F) burr ile korakoplasti sonrası görünüm.

Bandaj” ile korunur. Bir ay sonrasında aktif 
pasif eklem hareket açıklığı egzersizleri baş-
lanır. Üçüncü aydan sonra ise güçlendirme 
egzersizleri önerilir. Bazı kliniklerde ise 6 

hafta kadar dış rotasyon sıfır dereceden daha 
fazlasına izin verilmeyecek şekilde kısıtlan-
maktadır.

Video Şekil 32.19
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Sonuçlar
2002 yılında Burkhart ve ark.’ları 25 hastada 
gerçekleştirdikleri subskapularis tamirinin 
kısa dönem sonuçlarını yayınladılar ve UCLA 
skorunun 10.7’den 30.5’e, öne elevasyonun 
ise 960’den 1460’ye yükseldiğini belirtmişler-
dir.(24) 2011’de Heikenfeld ve arkadaşlarının 
iki yıllık takiplerinde ortalama olarak UCLA 
skorunun 16’dan 32’ye, Constant Score’un 

ise 39.7 puan yükselerek 81 puana çıktığı bil-
dirilmiştir.(37) 2012’de Lanz’ın çalışmasında 
ortalama 35.3 aylık takip sonuçlarında Cons-
tant Score’un ortalama 46,4’den 79,9’a çıktığı, 
UCLA skorunun ise ortalama 15.1’den 31.5’e 
ulaştığı bildirilmiştir.(38). Literatürdeki daha 
bir çok çalışmada benzer sonuçlar olduğu, 
bu sonuçların yüz güldürücü ve en az açık 
tamirler kadar başarılı olduğu belirtilmiştir.

Şekil 32.20: “Comma Sign” Burkhart’ın tanımladığı tam kat subskapularis yırtıklarına eşlik 
eden superior glenohumeral �SG�L) ve korako humeral �K�L) ligamentlerin oluşturduğu şekil-superior glenohumeral �SG�L) ve korako humeral �K�L) ligamentlerin oluşturduğu şekil-
dir. Bize pratikte kemikten ayrılan yeri yani güdüğü göstermesi açısından önemlidir.

Video Şekil 32.20
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Şekil 32.21: Subskapularis, interval ve suprasinatus tamiri. �SSp; Supraspinatus, SSk; Subskapularis �B; 
�umerus başı).
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Giriş
Geçmişte rotator manşet yırtıklarının teda-
visi açık yöntemle transosseoz dikişler kul-
lanılarak yapılmıştır. Zaman içinde cerrahi 
tekniklerin ilerlemesi ile mini-open ve art-
roskopik tedaviye doğru bir geçiş olmuştur. 
En az 5 yıllık takipleri olan 10 çalışma ve 483 
hastayı içeren bir metaanalizde, artroskopik 
rotator manşet tamirinin güvenli ve iyi klinik 
sonuçları olan bir tedavi yöntemi olduğunu 
belirlenmiştir.(1)

Artroskopik rotator manşet tamirlerinin ev-
rimi ise Burkhart’a göre üç aşamada izlenir.
(2) Sırasıyla tek sıra, bağlantısız çift sıra ve 
bağlantılı çift sıra (transosseoz eşdeğeri veya 
dikiş köprü) olarak açıkladığı bu evrimi teş-
vik eden ise gerek dikiş materyalleri veya 
ankorlarla ilgili mekanik problemler, gerekse 
tendon-kemik bütünleşmesindeki başarısız-
lık gibi sebepler olmuştur.

Tek sıra tamir
Artroskopik rotator manşet tamirinde birinci 
jenerasyon olarak adlandırabileceğimiz tek 
sıra tamir sıklıkla iki adet ankor kullanılarak 
yapılır. İlk olarak anteriordaki ankor rotator 
manşet ayakizinde eklem kenarından 5-7 
mm lateraline yerleştirilir. Daha sıklıkla öne-
rilen şekilde posterior ankor da yerleştirilip 
ipler tendondan geçirilir ve posteriordan an-
teriora doğru ipler düğümlenir (Şekil 33.1).(3)

İdeal bir rotator manşet tamiri için 
başlangıçta güçlü bir temas sağlanmalı ve bu 
teması koruyacak fiksasyon materyallerinin 
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desteğinde tendon-kemik bütünleşmesi yani 
iyileşme sağlanmalıdır.(4) Tek sıra tamirde 
ise ayak izi üzerine baskı sadece ankor giriş 
bölgelerinde mümkün olmaktadır.(5,6) Omuz 
abdüksiyonu sırasında tendonun medial 
kısmının ayakizi ile teması ortadan kalktığı 
bilinmekle birlikte, iç-dış rotasyon hareketleri 
sırasında tek sıra tamirde transosseoz tamire 
göre tendon ile kemik arasındaki iyileşme 
bölgesinde daha fazla hareket olduğu sap- 
tanmıştır.(7) Bu temas sorununa bağlı oluşan 
yüksek rerüptür oranları da çift sıra tamirin 
ortaya çıkmasını sağlamıştır. 

Çift sıra tamir
İlk olarak Lo ve Burkhart’ın tariflediği(8) bu 
yöntem iki adet medial ve iki adet lateral an-
kor kullanılarak yapılır. Medial sıradaki an-
korlar yerleştirilirken tendon anteroposterior 
planda 3 parçaya bölünüp ön 1/3’üne ante-
rior ankor, arka 1/3’üne ise posterior ankor 
yerleştirilir. Medial sıra ankorlar genellikle 
lateral akromial kenarın izdüşümünde ola-
cak şekilde eklem kıkırdağının hemen dış 
kenarına uygulanır. Lateral sıra ankorlar ise 
tek sıra tamirdeki gibi tüberositin 5-7 mm la-
teraline yerleştirilir. İlk olarak lateral sıra, ta-
kibinde de medial sıradaki ipler düğümlenir. 
Genellikle medial sıradaki ankorlardaki ip-
lere matris düğüm atılırken, lateral sıradaki 
ankorlardaki iplere basit düğüm atılır (Şekil 
33.2).(3)
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Çoğu biyomekanik çalışmada çift sıra tamir-
de tek sıra tamire göre yetmezlik oluşturan 
kuvvetin daha yüksek olduğu, daha geniş 
temas alanı ve temas basıncı sağlandığı ve 
daha az gap oluşumu olduğu gösterilmiştir.
(9-14) Bunun medial sıra ankorların sağladığı 
daha geniş ayakizi temasına bağlı olduğu 
düşünülmektedir. Meier yaptığı bir çalış-
mada(15) çift sıra tamirde ayakizinin %100 
restore edildiğini, tek sırada bu oran %46 
iken, transosseoz tamirde ise %71 oduğunu 
saptamıştır. Mazzocca ise çift sıra tamirde tek 
sıra tamire göre 2 kat fazla bir alanda ayaki-
zi örtünümü olduğunu göstermiştir.(16) Yine 
Meier yaptığı başka bir çalışmada(10) çift sıra 
tamirin tek sıra ve tranosseoz tamire göre 
kuvvet altında daha az gap oluşturduğunu 
göstermiştir. Ahmad ise rotasyonel hareket-
lerde gap oluşum miktarını incelemiş ve çift 
sıra tamirde daha az gap oluştuğunu belirle-
miştir.(17) Ayrıca donuk omuz nedeniyle ame-
liyat sonrası hızlandırılmış rehabilitasyona 
ihtiyacı olan hastalarda çift sıra tamirin tek 
sıra tamire göre daha düşük rerüptür riski 
olduğu görülmüştür.(18)

Böyle biyomekanik artılarına rağmen klinik 
etkinlik açısından soru işaretleri devam et-
mektedir. Çünkü tek sıra ve çift sırayı karşı-

laştıran çalışmaları içeren çoğu metanalizde 
tek sıra tamirde rerüptürün daha sık olduğu 
görülmekle birlikte, iki yöntem arasında kli-
nik sonuçlar açısından bir fark bulunmadığı 
iddia edilmektedir.(19-24)

Transosseoz eşdeğeri tamir
Transosseöz ankorların geliştirilmediği dö-
nemde uzun yıllar kullanılmıştır. Halen en 
güvenilir teknikler arasında yer almaktadır 
(Şekil 33.3). Bu teknikte tek bir dikiş kemik-
te açılan tünelden ve tendondan geçirilerek 
laterale bağlanarak geniş bir temas alanı elde 
edilir. 

Çift sıra yöntemle tamir edilen “masif” yırtık-
larda rerüptür sorununun görece sık görül-
mesi cerrahları başka yöntemler kullanmaya 
teşvik etmiştir. Ankor ile yapılan tamirlerin 
klasik açık transosseoz yöntemlere göre aya-
kizi örtünmesini daha az sağladığı(5,6) ve buna 
bağlı iyileşmenin klasik transosseoz yöntem-
de daha iyi olduğu fikri ağırlık kazanmaya 
başlamasıyla birlikte 2006 yılında Park tara-
fından transosseoz eşdeğeri çift sıra artros-
kopik tamir tariflenmiştir.(25) Tekniğin amacı 
temas alanını ve tendon üzerindeki baskıyı 
artırarak iyileşme potansiyelini artırmaktır. 
Teknik olarak standart çift sıra tamire göre 
en temel farkı dikiş köprü yoluyla medial-la-

Şekil 33.1: Tek sıra tamir. Şekil 33.2: Çift sıra tamir.
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teral sıra ve anterior-posterior sıra birbirine 
bağlanmış olur. Bu sayede çift sıra tamirde 
sadece ankor çevresinde olan baskı kuvveti 
tüm tamir alanına dağıtılmış olur. 

Transosseoz eşdeğeri tamirde medial sıra an-
korlar çift sıra tamirdeki gibi eklem kıkırda-
ğının hemen dış kenarına uygulanır. İki adet 
ankor antero-posterior planda mümkün olan 
en fazla aralıkla yerleştirilir. Geniş yırtıklarda 
üçüncü bir ankor da kullanılabilir. Ankorlar-
daki iki farklı renkteki ipler ayrılır. Medial sı-
radaki ankorlardan birindeki ip kullanılarak 
sutür geçiriciler vasıtası ile yırtık kenarının 
en az 1 cm lateralinde kalacak şekilde ip ge-
çirilir ve düğümlenir. Medial sıradaki diğer 
ankordaki zıt renkli ip alınarak aynı işlem 
yırtık üzerinen uygulanır. Takibinde her iki 
ankorda geriye zıt renklerdeki 2 adet ip ve 
sonuç olarak bunların 4 adet bacağı kalmış 
olur. Daha sonra 2 adet düğümsüz ankordan 
birincisi üzerine medial sıradaki anteriorda-
ki ankordan bir bacak ve posterior ankordan 
diğer bacak yüklenerek ayakizinin yaklaşık 1 
cm lateral-distaline humerus lateral kenarına 
yerleştirilir ve gerdirilerek sabitlenir. Bu an-
korun yerleştirilme yeri çift sıraya göre daha 
lateral-distaldedir. Medial sıradaki ankor-
lardaki kalan 2 ip bacağı ise lateraldeki dü-
ğümsüz ankorun posterioruna doğru en az 
1,5 cm aralıkla yerleştirilen ikinci bir düğüm-
süz ankora yüklenir ve gerdirilerek sabitle-
nir. Toplamda 2 medial ve 2 lateral ankor ile 
oluşturulan bu sistemde son görünüm yana 
devrilmiş bir kum saatini andırmalıdır (Şekil 
33.4, 33,5 ve 33,6). Şekil 33.3: Transosseöz tamir.

Park daha sonra yaptığı iki kısımlı bir çalış-
mada(26,27) çift sıra tamirle transosseoz eşdeğeri 
tamiri karşılaştırmıştır. Yetmezlik oluşturan 
kuvvetin transosseoz eşdeğeri tamirde daha 
yüksek olduğu görmüş, ayakizi tendon tema-
sının ve bu temas üzerindeki baskının transos-
seoz eşdeğeri tamirlerde daha yüksek oldu-
ğunu saptamıştır. Ayrıca transosseoz eşdeğeri 
tamirlerde yükün uyguladığı kuvvet dağılımı-
nın daha homojen olduğunu ve özellikle rotas-
yonel hareketlerde hareketin olduğu taraftaki 
ankor üzerine aşırı yük binmesi sorununun 
çift sıra tamirlere göre daha az miktarda oldu-
ğunu saptamıştır. Bu sonuçlar daha sonra baş-
ka çalışmalarda da desteklenmiştir.(28)

Şekil 33.4: Transösseöz eşdeğeri tamir konfigürasyonları.
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Şekil 33.5: Transossöez eşdeğeri ve çift sıra tamir konfigürasyonları.
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Bir kadavra çalışmasında benzer şekilde tran-
sosseoz eşdeğeri tamirde tek ve çift sıra tamire 
göre ayakizi tendon temasının daha geniş ol-
duğu ve temas kuvvetinin daha fazla olduğu 
görülmüş, fakat bu değerlerin tamirden 160 
dakika sonra tüm tamir tipleri için gerilediği 
saptanmıştır.(29) Ayrıca medial sıranın düğüm-
lü olmasının ayakizi temasını artırdığı saptan-
mıştır.(30)

Minimum 1 yıllık takibi olan karşılaştırmalı 
makaleleri içeren bir reviewda rerüptür ris-
kinin çift sıra tamir ve transosseoz eşdeğeri 
tamirde tek sıra tamire göre daha az olduğu 
görülmüştür[31]. Gartsman takip süresi or-
talama 10 ay olan bir çalışmada tamir edi-
len izole supraspinatus yırtıklarını USG ile 

değerlendirmiş, tek sıra tamirde hastaların 
%75’inde iyileşme görülürken, transosseoz 
eşdeğeri tamirde hastaların %93’ünde iyileş-
me görüldüğünü saptamıştır.(32)

En az 24 ay takibi olan hastaların değerlen-
dirildiği 61 hastalık bir çalışmada(33) transos-
seoz eşdeğeri tamirle tek sıra tamir arasında 
klinik sonuçlar açısından anlamlı bir fark bu-
lunamamış, sadece abdüksiyon kuvveti tran-
sosseoz eşdeğeri grupta daha anlamlı olarak 
artış göstermiştir. Bu çalışmada tek sıra ta-
mirde rerüptür oranı %32 iken transosseoz 
eşdeğeri tamirde %14 olarak saptanmıştır.

63 hastalık başka bir klinik çalışmada(34) ise 
tek sıra, çift sıra ve transosseoz yöntemler 
karşılaştırılmış, klinik sonuçlar arasında an-

Şekil 33.6: U-Şekilli yırtık tamir konfigürasyonu.
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lamlı bir fark bulunmamakla birlikte rerüptür 
oranları sırasıyla %22, %18 ve %11 olarak sap-
tanmıştır. Çalışmalarda klinik sonuçlar ara-
sında anlamlı fark olmaması farklı sebeplere 
bağlanabilir. Burkhart›a göre(2) bazı çalışmala-
rın istatiksel gücünün düşük olması, bazı ça-
lışmalarda eski jenerasyon çift sıra tamirlerin 
kullanılması, fonksiyonel sonuçları değerlen-
dirmek için kullanılan skorlama sistemlerinin 
dış rotasyon ve öne fleksiyon kuvvetlerini 
ayrı olarak değerlendirmemesi bu sonuçları 
önümüze sunmuştur.

Transosseoz eşdeğeri tamirlerle ilgili çekince-
ler ise klasik çift sıra tamirlerde olduğu gibi 
maliyet artışı,(35) daha uzun ameliyat süresi, 
iyatrojenik tüberosit kırığı riski, ankorlar 
nedeniyle teknik olarak daha zor revizyon 
cerrahisi olarak sayılabilir. Ayrıca tendon 
üzerindeki baskı artışına bağlı tendona giden 
kan akımını diğer yöntemlere göre daha fazla 
azalttığı görüşü de mevcuttur.(36)

Diğer yöntemler
Marjinal konverjan
Marjinal konverjans ilk olarak McLaughlin(37) 
tarafından 1944 yılında tariflenmesine rağ-
men o dönem popüler olan tendonların me-
dial mobilizasyonu ve laterale ilerletilmesi 
şeklindeki açık cerrahi yöntem nedeniyle pek 
ses getirememiştir. 1996 yılında Burkhart(38) 
marjinal konverjans ile masif yırtıklarda yır-
tık uçları arasındaki gerilimin düştüğünü 
göstererek tekrar bu tekniği popülarize et-
meyi başarmıştır. Bir biyomekanik çalışmada 
da marjinal konverjans sırasında atılan her 
dikişte gap miktarının ve rotator manşet ge-
riliminin anlamlı derecede düştüğü gösteril-
miştir.(39) Bir klinik çalışmada ise bu teknikle 
onarılan rotator manşet yırtıklarında tekrar 
yırtık oranı %48 olmasına rağmen, yırtık ol-
mayan grup ile benzer oranda ilerleme gös-
teren klinik sonuçların elde edildiği belirtil-
miştir.(40)

U şeklindeki yırtıklar kresent tipi yırtıkların 
aksine apeksi glenoid seviyesine kadar me-
dialize olmuş olabilen, bu yüzden kolaylıkla 
redükte olamayan ve direk tamir yapılırsa 
yüksek bir gerilme miktarının oluştuğu yır-
tıklardır. Marjinal konverjans yöntemi yırtık 

uçlarının anterior-posterior mobilizasyonu-
nun yeterli derecede mümkün olduğu U şek-
lindeki yırtıklarda kullanılmaktadır. Yırtık 
büyüklüğü bu yöntem için belirleyici olma-
makta, aksine daha geniş yırtıklar daha iyi 
bir görüş sunarak hakimiyeti artırmaktadır.
(41)

Tekniğin uygulaması öncesinde yırtığın her 
iki kenarının biribirine doğru mobilize olup 
olmadığı test edilmelidir. Genellikle glenoid 
üst kenarından rotator manşet mobilizasyo-
nu gerekmemekle birlikte bu bölge mutlaka 
kontrol edilmeli ve ayrıca deltoid ile manşet 
arasında oluşmuş olabilen adezyonlar gevşe-
tilmelidir. Takibinde sutür geçiriciler vasıta-
sıyla yırtığın her iki kenarına tendon-tendon 
dikişler 5 ile 10 mm aralıklı olarak atılır (Şekil 
33.7). Yırtık glenoide kadar uzanıyorsa ge-
nellikle 4 adet dikiş yeterli olacaktır. Atılan 
dikişler medialden laterale doğru düğüm-
lenir. Dikişler atıldıktan sonra rotator kılıfın 
serbest kenarının daha lateralize olduğu gö-
rülür. Daha sonra yırtığın her iki kenarı birer 
adet ankor ile kemiğe tespit edilir.

Artroskopi destekli transosseoz tamir
Geçmişte rotator manşet yırtıklarının tami-
rinde altın standart tedavi olan açık transos-
seoz tamir yöntemi artroskopi ile elde edilen 
yırtık geometrisine hakim olabilme, deltoide 
zarar vermeme, daha az postop ağrı ve daha 
az eklem sertliği gibi avantajlar nedeniyle 
popülaritesini yitirmiştir. Buna rağmen an-
korla yapılan tamirden fazla olacak şekilde 
ayakizinin %85’ini kaplaması sebebiyle(5) 
artroskopik uyumlu transosseoz yöntemler 
geliştirilmeye çalışılmıştır.(42) Bu yöntemle-
rin ortak argümanı ise ankorla yapılan tamir 
sonrası revizyonun daha zor olması, an-
kor maliyetinin görece yüksekliği, ankorun 
disloke olması gibi mekanik problemler ve 
ankora bağlı düğümlerin yarattığı düğüm 
impingmentı olarak sayılabilir.(43) Ankor ile 
yapılan tamirlerde rerüptür oranının klasik 
açık transosseoz tamirlere kıyasla yüksek ol-
ması da başka bir sebep olup, bu durum an-
kor ile tamir edilen tendon içerisindeki stres 
konsantrasyonunun transosseoz yöntemlere 
göre daha yüksek olmasına bağlanmıştır.(44) 
Ayrıca transosseoz tamirlerde tünelin distal 
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Şekil 33.7: Marjin konverjans yöntemi ile parsiyel tamir.

A CB

kısmı tüberositin en az 1 cm distalinde oldu-
ğu için fiksasyonun kuvveti ankor kullanılan 
yöntemlerin aksine tüberositteki kemik kali-
tesine bağlı değildir.

Artroskopik transosseoz tamirler çeşitli tek-
niklerle yapılmaktadır. Ön çapraz bağ tibi-
al guide benzeri yol göstericiler üzerinden 
açılan tünellerden geçirilen ipler vasıtasıyla 
yapılan tamirler olduğu gibi,(43,45,46) manuel 
olarak eklem yüzünden açılan vertikal ve 
tüberosit distalinden açılan horizontal tün-
nellerin birleştirilmesi ve buradan iplerin 
geçirilmesi yoluyla yapılabilen tamirler de 
geliştirilmiştir.(42,47)

Bu teknikle ilgili en uzun takip süreli (orta-
lama 38 ay) çalışmada ASES skoru hastaların 
%94’ünde iyi ve mükemmel olarak gösteril-
miştir.(48) Ayrıca transosseoz tamire kıyas-
la transosseoz eşdeğeri tamirde maliyetin 
anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüş 
olup, öğrenme eğrisi tamamlandığında ame-
liyat süreleri arasında da fark olmadığı gö-
rülmüştür.(49)

Transosseoz tamirde oluşabilecek kompli-
kasyonların başında ise tünelin distal kısmı-
nın aksiller sinirle yakın ilişkisi sebebiyle ge-
lişebilecek aksiller sinir arazı ve uygun tünel 
açılmaması sonucu oluşabilecek olan tünel 
duvarının kırılmasıdır.

Transtendon tamir
PASTA(50) olarak tarif edilen parsiyel artiküler 
supraspinatus tendon yırtıklarında konser-
vatif tedaviden fayda görülmüyor ve yırtık 
ayakizinin %50’sinden fazlasını içeriyorsa(51) 
tamir endikasyonu vardır. Yırtığı tam kata 
çevirirek yapılan tamir ve transtendon ta-
mir iki seçenek olarak PASTA lezyonlarının 
tedavisinde öne çıkmaktadır. Her ne kadar 
biyomekanik çalışmalarda transtendon tamir 
yapılan modellerin tam kata çevirilip çift sıra 
yöntemiyle tamir edilen modellere göre gap 
oluşumunun daha az olduğu ve yetmezlik 
oluşturan kuvvetin daha yüksek olduğu gös-
terilse de,(52,53) iki yöntem arasındaki karşılaş-
tırmalı yayınlarda klinik sonuçlar arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır.(54,55)

Transtendon tamir uygulanırken yırtığın ge-
nişliğine göre değişmekle birlikte genellikle 
1 adet ankor ayakizinin medial kısmında ar-
tiküler kıkırdağın hemen lateralinde kalacak 
şekilde yerleştirilir. Ankor yerleştirilirken 
eklem içerisinden görüntüleme yapılarak 
tendonun bursal yüzünü penetre edip yer-
leşim noktasına açısız bir şekilde yönelmesi 
sağlanmalı ve bursal yüzde aşırı gerginlik 
oluşması önlenmelidir. Ankordaki iplerden 
biri anterior portale alınır. Takibinde lateral-
den yerleştirilen spinal iğne tendonun sağ-
lam kısmından geçirilir, içerisinden taşıyıcı 
ip olarak kullanılacak olan bir PDS ip gönde-
rilir, bu ipin bir ucu anterior portal bir ucu ise 
akromion lateralinde kalacak şekilde ayarla-
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Şekil 33.8: Transtendinöz tamir.

Şekil 33.9: Tamir sonrası gelişen köpek kulağını düzeltmek için uygulanan teknik.

A CB

A CB

nır ve spinal iğne çıkarılır. PDS ip taşıyıcı ip 
olarak kullanılarak anterior portaldeki ankor 
ipi subakromial boşluğa taşınır ve aynı ipin 
diğer ucuyla düğümlenir. Ankordaki diğer 
ip için ise yine bir spinal iğne ve taşıyıcı PDS 
ip kullanılır ve horizontal matris konfiguras-
yonu oluşturacak şekilde aynı basamaklar 
tekrarlanarak düğümlenir (Şekil 33.8).(56) An-
korun tendondan geçerken vereceği zararın 
minimalize edilmesi için ise mümkünse dü-
şük profilli ankorların kullanılması öneril-
mektedir.(57)

2016 yılında yayılan en geniş hasta sayılı iki 
çalışmada da (80 ve 100 hasta) transtendon 
tamirin klinik sonuçlar açısından etkin bir te-
davi yöntemi olduğu belirtilmiştir.(58,59) Orta-

lama 13 yıllık takibi olan en uzun takip süreli 
çalışmada da ağrı kontrolü ve fonksiyonel 
sonuçlar açısından transtendon tamirin etkili 
olduğu gösterilmiştir.(60)

Dikiş-köprüsü tekniği’nde köpek-kulağı 
ve kuş-gagası deformiteleri
Dikiş körüsü tekniği rotator manşet yırtığı 
tamirinde ayak izi kontakt alanine sağladığı 
için hem ankor kullanmanın hem de transo-
seöz tekniğin avantajını kullanmaktadır. Bu 
tamir sırasında marjinal köpek-kulağı (Şekil 
33.9) ve santral kuş-gagası (Şekil 33.10) defor-
mitelerine sık rastlamaktayız. Bazı yazarlar 
bu oluşan deformitelerin parsiyel yırtığı tak-
lit ederek tekrar yırtığa neden olabileceğini 
ön görmektedirler.(61)
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Şekil 33.10: Tamir sonrası gelişen kuş-gagası deformitesini düzeltmek için uygulanan teknik.
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Giriş
Rotator manşet tamiri sonrası tekrar yırtık 
özellikle masif yırtıklarda sıklıkla karşımıza 
çıkmaktadır. Tekrar yırtık gelişmesinde bir-
çok faktör rol oynamaktadır.

Rotator manşet tamiri sonrası başarı-
sızlık nedenleri:(1,2)

1. Cerrahi komplikasyonlar;
• Deltoid origosu kaybı; en önemli başarısız-

lık nedenlerindendir. Özellikle açık cerra-
hi sonrası aşırı deltoid serbestleştirilmesi 
ve bunun usulünce tekrar kemiğe dikil-
memesi sonucu deltoid yetmezliği gelişe-
bilir. Açık veya artroskopik uygulamalar-
da yapılacak aşırı akromion rezeksiyonu 
da deltoid yetmezliğine neden olabilir. 
Özellikle artroskopik anterior akromiop-
lasti miktarı 8 mm’yi aşarsa deltoid origo-
su zarar görür ve yetmezlik gelişir.

• Enfeksiyon; rotator manşet cerrahisi son-
rası oldukça nadirdir (%1,9).(3) Sıklıkla 
neden olan mikroorganizma Propioni-
bakterium aknes (%51-86)(3,4) olmakla bir-
likte hasta karşımıza ciddi pürülan enfek-
siyonla çıkabilmektedir (Şekil 34.1). Derin 
enfeksiyondan şüphelenildiğinde alınan 
kültürler, altta yatabilecek Propionibakte-
rium aknes enfeksiyonu da düşünülerek 
7 güne kadar bekletilmelidir.(4)

• Yabancı cisim reaksiyonu; özellikle biyobo-
zunur implant uygulaması sonrası steril 
yabancı cisim reaksiyonlarına rastlana-
bilmektedir. Bunları septik reaksiyonlarla 
karıştırmamak gerekir.(1,5)
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34Başarısız Rotator
Manşet Tamiri

• Sertlik; rotator manşet tamiri sonrası gö-
rülen en sık komplikasyondur (%5-10).(1,6) 
Ameliyat sonrası sertlik gelişme riskini 
artıran faktörler arasında diyabet, hipo-
tiroidi, kalsifiye tendinit, adeziv kapsülit, 
PASTA lezyonu, tek tendon tamiri, hasta-
nın 50 yaş altında olması ve resmi sağlık 
sigortasının olması gösterilmektedir.(1,6)

• Yetersiz veya aşırı rehabilitasyon; fizyotera-
piste de bağlı olabilir ancak sıklıkla has-
tanın uyumsuz olması nedeniyle ortaya 
çıkmaktadır. Uygun olmayan veya agre-
sif rehabilitasyonda rotator manşet tamiri 
sonrası tekrar yırtığa neden olabilmekte-
dir.(2)

• Nörolojik yaralanmalar; sinir yaralanma-
sı, gerilme nöropraksisi, refleks bölgesel 
ağrı sendromu şeklinde görülebilmekte-
dir. Artroskopi sırasında direkt sinir ya-
ralanması nadir olmakla birlikte özellikle 
lateral dekübit pozisyonda traksiyon nö-
ropatisi geriye dönüşümlü olarak %10-30 
oranında görülebilmektedir.(7) Kalıcı ha-
sar oldukça azdır.

2. Tanısal hatalar:
• Fark edilmeyen lezyonlar; bunlar sıklıkla 

rotator manşet sırasında gözümüzden 
kaçabilecek ek patolojilerdir. Sıklıkla at-
lanan patolojiler aşağıda sıralanmıştır;

o Rotator interval sorunları
o Supraskapular nöropati
o Biseps uzun başı sorunları
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o Subskapularis yırtığı
o Os akromiale; Özellikle hastaya akro-

mioplasti de uygulanmışsa sorun daha 
kötü hale gelebilir.

• Servikal radikülopati; sıklıkla servikal so-
runlarla omuz sorunları birlikte görül-
mektedir.

• Yansıyan ağrılar; ayırıcı tanıda önemlidir. 
Bu nedenle omuza yansıyan safra kesesi, 
kardiyak ve pulmoner ağrılar ayırt edil-
melidir.(1)

3. Teknik hatalar; uygun olmayan tamir 
tekniği başarısızlık ve tekrar yırtığa neden 
olabilir. Başarılı bir tamir için yırtık tipinin 
belirlenmesi, uygun ankor yerleşiminin ya-
pılması ve sağlam dokudan dikişlerin geçiril-
mesi önemlidir. Sıklıkla yapılan bir hata da 
tendonda yeterli mobilizasyon yapılmadan 
tamir işlemi gerçekleştirilmesidir.

4. İyileşmenin olmaması; iyileşmeyi olum-
suz etkileyen birçok etken vardır bunların 
bazıları aşağıda sıralanmıştır;(1) 

a. Kanlanma; yırtık iyileşmesi için progeni-
tör hücreler kemikten gelmektedir. Bu 

nedenle tüberküllerin iyi kanlanması ge-
rekmektedir.

b. Kötü doku kalitesi; bu özellikle dejeneras-
yon zemininde olan veya kronik yırtıklar 
için geçerlidir. Sağlam görünen tendon 
dokularına kadar debridman uygula-
mak ve dikişleri sağlam dokudan geçir-
mek gerekmektedir. 

c. Kötü kemik kalitesi; özellikle osteoporozun 
tendon iyileşmesini olumsuz etkilediği 
bildirilmektedir.(8)

d. Yaş; ileri yaş, cinsiyet (kadın) yırtık iyileş-
mesini olumsuz etkilemektedir.(8)

e. Eşlik eden hastalıklar; özellikle diyabet ve 
sigara kullanımı tamir sonrası iyileşme-
yi olumsuz etkilemekte ve tekrar yırtığa 
yol açmaktadır.(8)

f. Travmatik yetmezlik; travmatik yetmezlik 
erken veya geç dönem olabilir (3 ay). Er-
ken dönem yırtıklar (3 ay içerisinde) sık-
lıkla sütür doku bileşkesinde olmaktadır.
(9) Geç üç ayı aşan dönemden sonra olan 
yırtıklar primer yırtık gibi kabul edilerek 
tedavi planlanmalıdır.

Şekil 34.1: Açık rotator manşet tamiri sonrası gelişen pürülan septik artritin artroskopik drenajı izlenmek-
tedir.
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g. Bağışıklık sistemini modüle eden ilaçlar; 
immünmodülatuar ilaçlar da denen ve 
transplantlı, romatolojik hastalığı olan 
veya kronik sistemik hastalığı olanlarda 
kullanılan bu ilaçlar postoperatif dönem-
de iyileşme için gerekli olan inflamatuar 
prosesi durdurmaktadır. Ayrıca enfeksi-
yon riskini de arttıran bu ilaçlar, hasta-
nın, reçete eden doktoruyla görüşülüp, 
perioperatif dönemde mümkün olan en 
az sayıya indirilmelidir.

Başarısız rotator manşet sonrası tedavi:
Tamir sonrası gelişen tekrar yırtıklara yak-
laşım hastaya göre kişiselleştirilmelidir. 
Hastanın şikayetleri, ek hastalıkları, önceki 
tedavisi (özellikle önceki ameliyat videoları 
ve kayıtları tekrar incelenmelidir. Yırtık ten-
donun durumu MRG ile değerlendirilerek 
kalan güdük, kasın durumu (atrofi yağlı de-
jenerasyon miktarı) ortaya konulmalıdır. 

Bu bölümde tedaviye karar verme aşaması 
hasta örnekleri üzerinden yapılacaktır.

Olgu 1;
49 Yaşında sağlık personeli olarak çalışan 
kadın hasta, bir yıldır olan sağ omuz ağrısı 
ile başvuruyor. Hastanın eşlik eden hastalığı 
yoktu. Konservatif tedavi başarılı olamadı-
ğından cerrahi planlanarak artroskopik tamir 
uygulanmış (Şekil 34.2). Hastada kresentik 
tam kat rotator manşet yırtığı tespit edilerek 
çift sıra lateral gergi bandı yöntemiyle tamir 
uygulandı. Tamire ek olarak subakromial de-
kompresyon akromioplasti ve biseps tenode-
zi de uygulandı.

Hastanın takiplerinde bir sorun yaşanmadı. 
Hasta bir yıl sonra çekilen MRG’sinde yır-
tığın tekrar geliştiği görüldü. Tekrar yırtığa 
rağmen hastanın ağrı veya fonksiyon kaybı 
yoktu (Şekil 34.3). 

Şekil 34.2: Pasif ve aktif omuz hareketleri ağrılı, Neer, Hawkins, Jobs testleri pozitifti. Artroskopi sırasında 
kresentik yırtığı çift sıra lateral gergi bandı yöntemiyle tamir edildi.
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Yırtık tekrarlamasına rağmen ağrı ve fonk-
siyon kaybı sorunu olmayan bu hastaya na-
sıl yaklaşmalıyız. Aslında başarısız rotator 
manşet yırtıkları sonrasında tekrar cerrahi 
endikasyonu primer cerrahi tedavi endikas-
yonuyla aynıdır. Bu da ağrı ve fonksiyon 
kaybıdır. Literatüre baktığımızda rotator 
manşet tamirlerinde başarının sadece yırtık 
iyileşmesine bağlı olmadığını görüyoruz. Ta-
mir sonrası tekrar yırtık oranı yüksek olma-
sına rağmen revizyon oranları düşüktür.(10,11) 
Bu nedenle revizyon klinik ve fonksiyonel 
sorunu olan hastalara yapılmalıdır.

Olgu 2;
64 yaşında kadın hasta altı aydır olan sağ 
omuz ağrısı ve hareket kısıtlığı var. Konser-
vatif tedaviden yarar görmeyen hastaya cer-
rahi tedavi planlandı (Şekil 34.4). Kresentik 
dejenere yırtık tespit edilen hastaya artros-
kopik çift sıra lateral gergi bandı yöntemiyle 
rotator manşet tamir, biseps tenotomisi, su-
bakromial dekompresyon ve akromioplasti 
uygulandı. 

Ameliyattan sonra standart rehabilitasyon 
programı uygulandı. Dört hafta omuz askı-
sı kontrolünde pasif eklem mobilizasyonu 
ardından aktif yardımlı ve aktif egzersizler 
verilerek üçüncü ay kuvvetlendirme prog-
ramı uygulandı. Hastanın şikayetleri ameli-

yattan sonra devem etti ve çekilen MRG’de 
yırtığın tekrarladığı görüldü. hastanın ağrısı 
ve fonksiyon kaybı olması üzerine ameliyat-
tan sonraki onuncu ayında revizyon cerrahi 
tedavisi planlandı. Preoperatif dönemde ya-
pılan MRG’de kas atrofisi veya yağlı dejene-
rasyonun fazla olmaması nedeniyle tekrar ta-
mir planlanarak hasta ameliyata alındı (Şekil 
34.5).

Revizyon cerrahisi:
Primer cerrahiden bazı farklılıklar gösterir ve 
cerrahi sırasında ilk olarak bunlarla mücade-
le etmeliyiz. Bu sorunlar;

• Skar dokusu; yırtık kenarlarını çevrelemiş 
dejenerasyon veya skar dokuları ge-
nellikle vardır. Bunların sağlam tendon 
dokusuna kadar debride edilmesi gerek-
mektedir.

• İpler; özellikle biyobozunur olmayan ipler 
karşımıza çıkmaktadır ve bunların temiz-
lenmesi bazen ameliyat süresinin uzama-
sına neden olmaktadır.

• Önceki implantlar 
– Ankorlar; biyobozunur implantlar cid-

di bir sorun oluşturmazken metal imp-
lantların, özellikle gevşek olanların 
çıkartılması gerekmektedir. Bu bazen 
ameliyatın en zorlu bölümü olabilir.

Şekil 34.3: A) Postop 1. Yıl uygulanan ankorlar ve yırtığın tekrarladığı izleniyor. B) 
Hastanın ağrı veya fonksiyonel sorunu yok.

Video Şekil 34.3
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Şekil 34.4: A) 64 yaşında kadın hasta 6 aydır olan omuz ağrı ve fonksiyon kaybı var.B)MRG’de retrakte 
yırtık görülmekte. C) Artroskopi sırasında tespit edilen dejenere kresentik yırtık. D) çift sıra lateral gergi 
bandı ile tamir.

Şekil 34.5: A) Ameliyattan sonra ağrı ve fonksiyon bozukluğu şikayetleri devam eden hastanın çekilen 
MRG’sinde, B) yırtığın tekrarladığı, C) humerus başının bir miktar superiora migre olduğu fakat D) atrofi 
veya yağlı dejenerasyon gelişmediği tespit edildi.
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– Meşler; önceki ameliyatta kullanılmış 
bazı tendon güçlendiricileri, sentetik 
meşlerin revizyon sırasında temizlen-
mesi gerekmektedir.

• Osteoporoz; önceden vardır veya cerrahi 
sonrası kullanmamaya bağlı osteopo-
roz gelişebilir. Bunu revizyon sırasında 
unutmamalıyız ve kullanılacak implant-
ların uygulama yerlerini ve özelliklerini 
iyi seçmeliyiz. Gerekirse transosseöz tes-
pit yöntemleri kullanmalıyız.

• Kemik defektler; önceki ankorların yol açtı-
ğı kemik defektleri olabileceği gibi tekrar 
yırtık sırasında da kemikte defektler geli-
şebilir. Ayrıca oluşan yırtığa bağlı gelişen 
tüberkülüm kistleri de kemik defektleri 
olarak karşımıza çıkabilir. Bu nedenle 
revizyon cerrahisi sırasında gerek otojen 
gerekse allojen greft seçeneklerinin hazır 
olması gereklidir.

Olgu 2 onuncu ayında revizyona alındı. Yır-
tığın genişlediği ve U-şekilli olduğunu belir-
lendi. Debridman ve gevşetmelerin ardından 
ilk tendon tendon dikişler ardından dört adet 
ankor yardımıyla çift sıra tamir uygulandı. 
Postoperatif üçüncü ayda ağrının geçtiği ve 
fonksiyonların düzeldiği izlendi (Şekil 34.6).

Literatüre baktığımızda; revizyon rotator 
manşet cerrahisinde tekrar tamir uygulan-
mış hastalarda gerek açık cerrahi gerekse art-
roskopik cerrahiyle uygulansın genel olarak 
başarılı sonuçlar bildirilmektedir.(12-18) Açık 
cerrahi tamirde DeOrio(12) %17 iyi sonuç, 
%58 kötü sonuç bildirirken Bigliani(13) %52 
iyi sonuç, %26 kötü sonuç bildirmektedir. 
Neviaser(14) ve Djurasovic(15) ise açık revizyon 
cerrahilerinden daha iyi sonuçlar (sırasıyla 
%90 ve %69) bildirmektedirler. Artroskopik 
revizyon cerrahisinde Keener(16) sadece %48 
tendon iyileşmesi bildirirken Lo(17) ve Piasec-
ki(18) sırasıyla %64,5 ve %89 başarılı sonuç bil-
dirmişlerdir.

Olgu 3;

59 Yaşında kadın hasta bir yıldır olan sağ 
omuz ağrısı ve fonksiyon kaybı mevcut. Has-
taya uygulanan fizik tedavi başarılı olma-
dığından cerrahi tedavi planlandı. Çekilen 
MRG’sinde supraspinatusta evre2 retrakte 
yırtık tespit edildi kas atrofisi yoktu. Sağ 
omuzda lateral dekübit pozisyonda çalışıl-
dı. Hastada supraspinatus ve infraspinatusu 
içeren masif U-şekilli yırtık tespit edilerek 
tendon-tendon, ardından iki adet ankor yar-
dımıyla tendon-kemik tamiri uygulandı (Şe-
kil 34.7).

Hastanın takiplerinde ağrısında azalma ol-
madı ve verilen fizik tedaviye rağmen has-
tanın şikayetleri giderek arttı ve fleksiyon, 
abdüksiyon ve dış rotasyon yapamayacak 
duruma geldi. Yapılan MRG tetkikinde yır-
tığın tekrarladığı, başın superiora migre ol-
duğu, oblik sagital kesitlerde ise supra ve 
infraspinatusta yağlı dejenerasyon ve atrofi 
olduğu belirlendi (Şekil 34.8). 

Hastada statik superior sublüksasyon olması, 
akromiohumeral intervalin 7 mm’nin altında 
olması, Evre 3-4 Atrofi/Yağlı dejenerasyon 
olması nedeniyle hastaya masif onarılamaz 
rotator manşet teşhisi konularak tamirden 
yarar göremeyeceğine karar verildi.(19) Masif 
onarılamaz rotator manşet yırtıkları tedavi 
seçenekleri arasında dejeneratif artrit yoklu-
ğunda debridman, biseps tenotomisi parsi-
yel tamir “marjinal converjans”, tüberoplasti, 
güçlendirme, tendon transferleri (Latissimus 
dorsi) vardır. Bu hastada latissimus dorsi 
transferi planlandı. Lateral dekübit pozisyo-
nunda artroskopik yardımlı latissimus dorsi 
transferi uygulandı. Postop sorunu olmayan 
hasta ameliyat sonrası üçüncü ayda klinik ve 
fonksiyonel olarak düzeldi (Şekil 34.9). Lite-
ratürde revizyonlarda latissimus dorsi trans-
feriyle ilgili uzun dönem takip sonuçları yok-
tur. Ancak kişisel tecrübelerden yola çıkarak 
erken dönemde başarılı sonuçlar alındığını 
görmekteyiz.

Masif onarılamaz başarısız rotator manşet 
yırtıklarında dejenerasyon varlığında re-
konstrüktif eklem cerrahisi gündeme gelir. 
Bu amaçla tercihimiz ters total omuz prote-
zidir (Şekil 34.10).

Video 34.1
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Özet:
Rotator manşet yırtıklarının tamiri sonrası 
özellikle masif yırtıklarından sonra tekrar 
yırtık gelişme oranı yüksektir. Ama bilme-
miz gereken tekrar yırtık gelişmesi veya her 
başarısız manşet tamiri sonrası revizyon 
gerekmediğidir. Hastanın klinik bulguları, 

ağrısı, fonksiyon kaybı göz önüne alınarak 
revizyona karar verilmelidir. Revizyon seçe-
nekleri arasında uygun tendon varsa tekrar 
tamir, tendon uygun değilse tendon transferi 
veya debridman tedavi seçenekleri arasında-
dır. Eklem dejenerasyon varlığında ise eğer 
deltoid sağlam ve çalışıyorsa ters total omuz 
artroplastisi seçeneklerin başındadır.

Şekil 34.6: A) Debridmanın ardından ortaya çıkan U-şekilli yırtık, B) ilk tendon tendon di-
kişlerle, ardından C) dört adet ankor yardımıyla çift sıra tamir uygulandı. D) Ameliyattan 
sonra üçüncü ayda hastanın ağrısının geçtiği ve fonksiyonlarının düzeldiği tespit edildi.

Video Şekil 34.6
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Şekil 34.7: A) Bir yıldır olan ağrı ve hareket kısıtlığı, B) oblik koronal MRG kesitinde evre II retrakte sup-
raspinatus yırtığı, C) Oblik sagital kesitlerde yağlı dejenerasyon ve atrofi yoktu. D) Artroskopi sırasında 
U-şekilli, supra ve infraspinatusu içeren masif yırtık tespit edildi. E) tendon-tendon ve çift sıra ankor ile 
tamir uygulandı.



Başarısız Rotator Manşet Tamiri 397

Şekil 34.8: A) Hastanın yoğun fizik tedaviye rağmen 10 ay boyunca ağrı ve fonksiyonlarında düzelme ol-
madı. B) Çekilen MRG’de oblik koronal kesitte tekrar yırtık evre 3 retraksiyon ve humerus başının superiora 
migrasyonu izlenmekte. C) Oblik sagital keside ise supraspinatus ve infraspinatus kaslarında atrofi ve yağlı 
dejenerasyon mevcut. 
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Şekil 34.9: A,B) Latissimus dorsi transferi sonrası üçüncü ayda ağrı ve fonksiyonlarında olumlu gelişme 
elde edildi. Artroskopik yardımlı latissimus dorsi transferi C) posteriordan subakromial bölgeye alınması ve 
D) biseps oluğu posterioruna fiksasyonu görülmektedir.

Şekil 34.10: A) Rotator Manşet tamiri sonrası manşet yokluğu artropatisi gelişmiş. B,D) Hastaya ters total 
omuz protezi uygulanması sonrası, C) Kliniğinden olumlu sonuç alınmış.

Video Şekil 34.9
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Giriş
Kalsifiye tendinit kalsiyum hidroksiapatit 
kristallerinin tendon içinde yerleşmesidir. 
Bu olay bir çok büyük eklem çevresinde gö-
rülebilmektedir. Omuzda görülen kalsifiye 
tendinit etiyolojisi tam olarak bilinmeyen 
genellikle kendi kendini sınırlayan ağrı ve 
hareket kısıtlılığına yol açabilen bir hastalık 
şeklindedir.(1) Genellikle 30-50 yaş arasındaki 
kişileri etkiler. Kadınlarda erkeklere oranla 
daha sık görülür ve olguların %25’i (20-30) 
bilateraldir. Hastaların çoğu masabaşı çalı-
şanlar veya ev kadınlarıdır. Sağ taraf tutulu-
mu daha sık görülür. Non-Travmatik ağrılı 
omuzların %7’sinde, asemptomatik omuzlar-
da ise %2,7-20 oranında görülür.(2-4) Rotator 
manşet yırtığı kenarında görülen distrofik 
kalsifikasyonla karıştırılmamalıdır. Kalsifiye 
alan genelde rotator manşetin tüberkülüm 
majusa yapışma yerinin 1-2 cm proksimalin-
de yerleşim gösterir. Rotator manşet tutulum 
sıklığı sırayla supraspinatus, infraspinatus, 
teres minör ve subskapularis şeklindedir.(5,6)

Doğal seyri:
Kalsifik tendinit oluşma ve çözülme sürecini 
içeren üç evreye ayrılır.(7) (Şekil 35.1);

Evre I: Kalsifikasyon öncesi faz; asemptoma-
tik dönemdir. Kondrositlerin metaplazisiyle 
birlikte tendon içinde fibrokartilajinöz trans-
formasyon olur.
Evre II: Kalsifikasyon evresi; üç faza ayrılır.
a- Oluşum fazı; tendona tebeşir şeklinde kal-
siyum çöker. Özellikle geceleri olan istirahat 
ağrısı vardır.
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b- Dinlenme fazı; fibrokollagen doku kalsifi-
kasyon odaklarını sınırlar. Kalsiyum biriki-
minin bittiği evredir. 
c- Rezorpsiyon dönemi; en ağrılı dönemdir. 
Hücresel inflamasyonla birlikte kalsiyum çö-
küntüsü ortamdan kaldırılır. Bu dönemdeki 
kalsifikasyon diş macunu kıvamındadır. Bu 
dönemde bazen vücut ateşinde yükselme 
olabilir.
Evre III: Kalsifikasyon sonrası dönem; iyileş-
me ve tamir dönemidir. Bazen ağrı ve eklem 
hareket kısıtlığı olabilir.

Sınıflandırma:
Lezyonun büyüklüğüne, dansitesine ve sı-
nırlarının belirginliğine göre çeşitli sınıflan-
dırmalar mevcuttur;(8,9,10)

Küçük: <0,5 cm
Orta: 0,5-1,5 cm
Büyük: >1,5 cm
Kabarık (akut)
Yoğun (Subakut veya kronik)

Tip I: Keskin sınırlı ve yoğun
Tip II: Keskin sınırlı olmayan ve yoğun
Tip III: Keskin sınırlı ve yoğun olmayan
Tip IV: Keskin sınırlı olmayan ve yoğun ol-
mayan

Sunum 35.1
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Klinik:
Ağrı en önde gelen şikayettir. Özellikle omuz 
anterior ve lateralinde lokalize olup kol ve 
önkola yansıyan ağrı şeklinde de görülebilir. 
Akut ve şiddetli ağrı vardır, hasta omuzunu 
aktif veya pasif olarak özellikle abdüksiyo-
na getiremez. Rezorpsiyon döneminde pal-
pasyonda ısı artışı vardır ve ağrının nedeni 
bursadaki rezorpsiyon ürünleridir. Oluşum 
fazında hastaların %50’sinde gece ve istirahat 
ağrısı görülür.(1,2,6,11) Genellikle akut dönem 
iki hafta sürer ancak ağrı ve hareket kısıtlığı 
subakut olarak 3-8 hafta devam eder.(6)

Görüntüleme:
Kalsiyum çöküntülerinin direkt grafide gö-
rülmesi tanı için yeterlidir.(6,12) Homojen ve 
amorf bir görünümü vardır. Erken dönemde 
sınırları keskinken, ağrılı dönemde sınırları 
rezorpsiyondan dolayı siliktir. Hastaların rad-
yolojik bulgularının pozitifliği ve depozitlerin 
büyüklüğünün semptomlar ile ilişkisi yoktur.
(8) MRG rutin olarak kullanılmaz fakat sıkışma 
ve eşlik eden manşet yırtıklarının tanısında 
kullanılır (Şekil 35.2).(6) Laboratuar değerleri 
çoğu zaman normaldir. Sedimantasyon hızı-
nın yüksek olduğu bazı vakalarda gut ve sep-
tik artritten ayırıcı tanısı yapılmalıdır.

Tedavi:
Konservatif tedavi:
Hastaların %90’ında konservatif tedavi yön-
temleriyle başarılı sonuçlar bildirilmiştir.(13,14) 
Birçok hastada kalsifiye tendinit kendi ken-

dini sınırladığı için ağrının kontrol edilmesi, 
fonksiyonun korunması yeterlidir. Ağrı için 
NSAİ ilaç kullanımı önerilir. Steroid enjek-
siyonu rezorpsiyonu engelleyip doğal sey-
ri değiştirebileceğinden tartışmalıdır. Fizik 
tedavi, fonksiyonun devam ettirilmesi için 
önemlidir.(14) 

İğne aspirasyonu ve irigasyon (Barbotaj):
Minimal invazif bir yöntem olan barbotaj uy-
gulamasında amaç; konservatif yöntemlerin 
etkili olmadığı vakalarda cerrahiye alternatif 
olarak kalsiyum çökeltisinin içine ultrason 
veya floroskopi eşliğinde bir iğne yardımı ile 
dekompresyon yaparak hücresel rezorpsiyo-
nu stimüle etmektir. Bu işlem sırasında ikinci 
bir iğne ile aspirasyon da yapılabilir. Böylece 
subakromial bölge yıkanmış ve aspire edil-
miş olur. Açığa çıkan kalsiyum irritan oldu-
ğundan steroid ve lokal anestetik eklenmesi 
de önerilmektedir.(15) İlk 2-3 gün içerisinde hi-
peralerjik bir reaksiyon görülebilir. İğne aspi-
rasyonunun kalsifiye tendinitin doğal seyrini 
kısalttığı bildirilmektedir. Yapılan randomize 
kontrollü çalışmalarda USG eşliğinde iğne 
aspirasyonunun şok tedavilerine ve subak-
romial steroid uygulamasına oranla kalsifik 
tendinit tedavisinde daha etkili olduğu gös-
terilmiştir.(15,16) Akut, ağrılı dönemde yani 
kalsiyumun diş macunu kıvamında olduğu 
dönemde uygulanması önerilmektedir.(15)

Ekstrakorporeal şok dalgası (ECSW):
Barbotaj gibi minimal invazif ve ağrılı bir iş-
lemdir.(2) Cerrahiye üstünlüğü tartışmalıdır. 

Şekil 35.1: Kalsifikasyon dönemini rezorpsiyon dönemi izler. Bu dönem ağrılı dönemdir ve kalsiyum çöküntüsü 
giderek azalır. Şekilde 28 yaşında erkek hastanın supraspinatus kası içerisindeki kalsiyum çökeltisinin yaklaşık 
2 ay içerisinde rezorbe olması izlenmektedir. 
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Şekil 35.2: Kalsifiye tendinit direkt grafi ve MRG bulgusu.

Homojen olmayan lezyonlarda kısa ve orta 
dönem sonuçlarının etkili ve güvenli olduğu-
nu bildiren yayınlar vardır. Uzun dönemde 
ise başarısı tartışmalıdır.(4,17) Verilen enerji se-
viyesi ile alınan sonuç ilişkilidir. 44J/mm2’lik 
enerji kalsifiye tendinitin tekrarlanmasını 
ve rezidüel kalsifikasyonu azaltmaktadır.(2) 
ECSW uygulanan hastaların %20’sinin cerra-
hiye gittiği bildirilmiştir.(14)

Cerrahi tedavi:
Açık cerrahi: Radyolojik olarak altı ayı geç-
miş, tedaviye rağmen progresyon gösteren 
ve günlük aktivitelerinde semptomu olan 
kalsifiye tendinitlerde cerrahi tedavi en-
dikedir.(14) Klasik subakromial yaklaşımla 
girilerek depozit belirlenir tendon açılarak 
kalsifikasyon kürete edilir. Tekrar tendonun 
dikilmesi tartışmalıdır. Konservatif tedavi-
ye cevap vermeyen kronik, altı ayı geçmiş, 
kalsifiye tendinitlerde cerrahi tedavi başarılı 
sonuç vermektedir.(2) Akromioplastinin ek-
lenmesi tartışmalıdır.(14)

Artroskopik cerrahi: Daha kısa rehabilitas-
yon dönemi, deltoid kasına daha az zarar 
verme gibi açık cerrahiye olan üstünlüğü 
vardır. Konservatif yöntemlere cevap ver-
meyen semptomatik hastalarda endikedir. 
İlk olarak glenohumeral ekleme posterior 
portalden girilir. Genellikle kalsifiye alan ek-
lem yüzünden bakıldığında izlenmez. Ancak 
vasküler proliferasyona bağlı hafif kırmızı 
vişnemsi bir inflamasyon supraspinatus ten-

donunun eklem yüzünde izlenebilir (Şekil 
35.3). Bu bölgeye spinal iğne ile girildiğinde 
iğnenin ucunda kalsiyum çökeltileri gözlenir. 
PDS ile bu bölge işaretlenerek daha sonraki 
subakromial artroskopi sırasında lezyonun 
yerinin bulunması kolaylaştırılır. 

Artroskopi sırasında işaretli yer bulunarak 
tendon üzeri açılır. Genellikle deposit sup-
raspinatus tendonu içinde insersiyo bölgesi-
nin 1,5-2 cm medialindedir. Aspirasyonu açık 
bir shaver ile sarımsı renkte izlenen çökelek 
tarzındaki kalsiyum depozitleri tendon içe-
risinden debride edilir (Şekil 35.3). İatrojenik 
olarak tendonda büyük defekt oluşturmak-
tan kaçınılmalıdır. Tendonun tekrar dikilme-
sinin sonucu etkileyip etkilemediği tartışma-
lıdır. Bazı yazarlar tendon tamirinin sertlik 
gelişmesine neden olabileceğini savunurken 
diğer bazı yazarlar ise defektin zamanla tam 
kat haline dönüşüp ağrı ve hareket kısıtlılı-
ğına neden olabileceğini bildirmektedirler.
(18) Eksizyon sonrası oluşan küçük defektler 
hastalığın doğası gereği kendiliğinden iyi-
leşmektedir. Genellikle 2 cm üzerindeki kal-
sifikasyon çıkartılmasından sonra yan yana 
dikişlerle tendon tamirinin uygulanması 
önerilmektedir (Şekil 35.4).(1,19) Cerrahi sonra-
sı eklem iyice yıkanmalı, debrislerden arın-
dırılmalıdır. Yetersiz yıkama ve debrislerin 
uzaklaştırılamaması ameliyat sonrası sertliğe 
neden olabilir.(14) Kalsiyum çökeltisinin yete-
ri kadar uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığının 
belirlenmesi için ameliyat sırasında çekilecek 
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direkt grafi yararlıdır (Şekil 35.5). Artrosko-
pik olarak kalsiyum çökeltisinin temizlenme-
si %85-90 oranında başarılı bulunmuştur.(20) 
Bazı çalışmalarda eklenen artroskopik akro-
mioplastinin ek bir yarar sağlamadığı ve has-
taların günlük aktivitelerine dönüş süresini 
uzattığından yalnız kalsiyum çökeltilerinin 
debridmanının daha iyi olduğu bildirilmek-

tedir.(21) Bir çalışmada, kalsiyum depositleri 
alınmadan sadece akromioplasti uygulanan 
hastalarda iki yıl içinde kalsifikasyonun 
%79 oranında azaldığı bildirmektedirler.(22) 
Artroskopik sıkışma bulguları varlığında, 
radyolojik sıkışma belirtileri olduğunda, he-
terojen ve sınırları belirsiz depositlerin varlı-
ğında, akromioplasti önerilmektedir.(1,14)

Şekil 35.3: Kalsifiye tendinit glenohumeral eklem içerisinden artroskopik olarak vişnem-
si görünümü. Spinal iğne ile bu bölgeye girildiğinde kalsiyum çökeltilerinin iğne ucunda 
görülmektedir. Bu bölge spinal iğne ve PDS ip yardımıyla işaretlenir. İşaretleme subakro-
mial bölgede çökeltinin yerini bulmamızı sağlar.

Video Şekil 35.3
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Şekil 35.4: 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 edi-
lebilir.
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Şekil 35.5: Direkt grafi ile ameliyat öncesi var olan kalsifikasyonun, ameliyat sonrası kaybolduğu tespit edi-
lebilir.
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36Akromioklaviküler 
Eklem Sorunları
Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Kutay Engin Özturan,
Dr. Mustafa Özer

Şekil 36.1: Akromioklaviküler ve Sternoklaviküler ek-
lem şekil ve inklinasyon varyasyonları

Giriş
Akromioklaviküler eklem yaralanmaları sık 
görülmekte ve genellikle morbiditeye neden 
olmaktadır. Glenohumeral instabiliteden son-
ra görülen en sık omuz bölgesi instabilitesi-
dir.

Anatomi:
Akromioklaviküler eklem klavikulanın late-
ral ucu ve akromiyonun medial kenarı ara-
sındaki diartrodial eklemdir. Eklemin duyu-
su aksiller, supraskapular ve lateral pektoral 
sinirler tarafından taşınır. Tyurina’ya göre, 
doğumda hyalin kartilaj olan eklem yüzleri 
sırasıyla 17 yaşında akromial, 24 yaşında ise 
klaviküler eklem yüzü fibrokartilaja dönü-
şür.(1) Bosworth’a göre eklemin büyüklüğü 
ortalama olarak 9x19 mm’dir. Önden bakıldı-
ğında neredeyse dik olabilen eklem yüzleri, 
aşağıya ve mediale inklinasyonları olabilir. 
Klavikula akromion üzerine binerek yaklaşık 
500’lik bir açı oluşturabilir (Şekil 36.1).(2,3)

Klavikula normal olarak akromionun üstün-
de yer alabilir. Bu normal varyasyon özellikle 
çıkıkla karışabilir. Akromioklaviküler eklem 
%21 sıklıkla uyumsuzdur.(2)

Eklemde, komplet ve parsiyel (diskoid) ol-
mak üzere 2 tip intra-artiküler disk mevcut-
tur. Diskler şekil ve büyüklük olarak büyük 
değişiklikler göstermektedirler. DePalma yaş-
la birlikte diskin hızlı bir dejenerasyona uğra-
dığını ve dördüncü dekattan sonra ise fonksi-
yon görmediğini göstermiştir.(4)

Akromion dört ossifikasyon merkezinden 
oluşur. Bunlar preakromion, metaakromion 
ve mezoakromion olarak akromionu bölüm-
lere ayırır.(3)
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Eklemin dinamik stabilizatörleri:
Akromioklaviküler eklem, kapsüler (akromi-
oklaviküler) ve ekstrakapsüler (korakoklavi-
küler bağlar tarafından stabilize edilmektedir. 
Fakat bunların yanında deltoid ve trapezius 
gibi eklemi geçen kasların dinamik stabilize 
edici rolleri de gözardı edilmemelidir. Delto-
id kasının anterior kısmı akromioklaviküler 
eklem medialinden klavikulaya tutunarak 
deltoid tüberositasında sonlanmaktadır. Del-
toidin kasılmasıyla birlikte klavikuladan kola 
dinamik bir destek vermektedir. Trapez kası 
da aynı şekilde aksiyel iskelet, distal akro-
mioklaviküler eklem ve akromiona tutuna-
rak dinamik destek sağlamaktadır. Özellikle 
akromioklaviküler ve korakokalviküler bağ 
disfonksiyonlarında bu dinamik destekle-
rin stabilize edici etkileri de artmaktadır. Bu 
nedenle Lizaur ve arkadaşları akromioklavi-
küler eklem çıkıklarının cerrahi tedavisinde, 
deltoid ve trapez fasyalarının tamirini de 
önermektedirler.(5)

Akromioklaviküler bağlar:
Akromioklaviküler eklem ince bir kapsül 
tarafından sarılmıştır. Kapsül superior, infe-
rior, anterior ve posterior akromioklaviküler 
bağlar tarafından güçlendirilmektedir (Şekil 
36.2). Superior ligament trapez ve deltoid 
kaslarının fibrillerine karışarak klavikula ve 
akromionun superior kısımlarına tutunur. 
Bu, deltoid ve trapeziusun stabilitede ne ka-
dar önemli olduğunu göstermektedir.(3)

Korakoklaviküler bağ:
Oldukça güçlüdür. Klavikulanın dış alt yü-
zeyinden başlayarak korakoid çıkıntının 
tabanına tutunur. İki komponenti vardır; 1- 
konoid, 2- trapezoid bağlar. Bu iki bağı birbi-
rinden bir bursa ayırmaktadır. Klavikula ile 
korakoid arasındaki boşluk ortalama 1.3 cm’ 
dir.(2,3)

Konoid bağ, apeksi korakoid çıkıntının taba-
nının posterolateraline tutunan huni şeklin-
dedir. Huninin bazisi klavikula alt yüzünün 
posteriorundaki konoid tüberküle tutunur.(2,3)

Trapezoid ligament, konoid ligamentin tu-
tunma yerinin anterolateralinden korakoid 
çıkıntıdan başlayarak konoid tüberkülün an-
terolateraline uzanan çizgiye tutunur. Kora-

koid çıkıntıya tutunma yeri pektoralis minör 
tendonunun tutunma yerinin hemen posteri-
orundadır.(2,3)

Korakoklaviküler bağın fonksiyonu:
Korokoklaviküler ligament glenohumeral 
eklemin abdüksiyonuna ve fleksiyonuna, 
skapula rotasyonuyla birlikte eşlik eder. 
Inman’ın çalışmalarından tam omuz ab-
düksiyonunda klavikulanın longitüdinal bir 
aksta 40-500 kadar rotasyon gösterdiği bulun-
muştur.Bu hareketin 5-80si akromioklaviküler 
eklemden olmaktadır. Klavikula rotasyonuy-
la birlikte konoid ve trapezoid ligamentlerin 
skapula tutunmalarından yararlanarak ska-
pulotorasik rotasyonada yardımcı olur. Bu 
rotasyona katkıda bulunsalar da korakokla-
viküler ligamentlerin esas görevi akromiok-
laviküler eklemi güçlendirmektir.(2,3)

Üst ekstremitenin aksiyel iskelet ile olan tek 
bağlanması klavikula ve onun yaptığı ak-
romioklaviküler eklem ve sternoklaviküler 
eklemdir. Korakoklaviküler ligamentler üst 
ekstremitenin primer destekçisidir.

Şekil 36.2: Akromioklaviküler eklem ve ligamentleri-
nin anatomisi izlenmektedir.
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Sternoklaviküler ve korakoklaviküler liga-
mentlere ek olarak trapezius kasıda omuzun 
dik tutulmasında katkıda bulunmaktadır. 
Spinal aksesuar sinir felcinde, trapez kası dis-
fonksiyonu sonrası omuz, klavikulayla bir-
likte aşağıya düşmektedir. Bunun nedeninin 
korakoklaviküler ligamentlerdeki ilerleyici 
uzama olduğu düşünülmektedir. Yapılan ça-
lışmalarda korakoklaviküler ligamentin hem 
trapezoid hem de konoid kısmı kesilmeden 
tam akromioklaviküler eklem çıkığının geliş-
mediği gösterilmiştir.(2)

Yapılan kadavra çalışmalarında akromiokla-
viküler eklem stabilizatörlerinden(2)

1. Akromioklaviküler ligament horizontal 
stabiliteden

2. Korokoklaviküler ligamentlarin ise verti-
kal stabiliteden sorumlu oldukları göste-
rilmiştir

Akromioklaviküler eklemin hareketleri:
Abdüksiyon sırasında klavikulanın rotasyo-
nu çok önemlidir. Eğer bu rotasyon engelle-
nirse 1100 sonrası abdüksiyon yapılamadığı 
izlenmiştir. Klavikula daha öncede bahse-
dildiği gibi 40-500’lik bir rotasyonu olmakta-
dır. Eğer akromioklaviküler eklem artrodezi 
yapılırsa veya korakoklaviküler bir vida 
uygulanırsa bu klavikulanın rotasyon hare-
ketini engelleyerek omuz abdüksiyonunun 
azalacağı düşünülmekteydi. Fakat klinik 
gözlemlerin bunu kanıtlamaması ve bu soru-
nu olan hastaların omuz hareketlerinin tam 
olması üzerine yapılan çalışmada akromiok-
laviküler eklemin sadece 5-80 kadar bir rotas-
yonunun olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle 
buradaki hareketin olmaması klaviküler 
rotasyonu engellememektedir ve omuz ha-
reket genişliği bozulmamaktadır. Klaviküler 
rotasyon akromioklaviküler eklemden değil 
daha çok skapulotorasik rotasyondan dolayı 
olmaktadır.(5,6)

Akromioklaviküler eklem omuzun superior 
asıcı kompleksinin altı komponentinin parça-
sıdır. Bu komponentler glenoid, korakoid 
çıkıntı korakoklaviküler ligament, distal kla-
viküla ve proksimal akromion ve akromiok-
laviküler eklemdir.(3) Bu komponentlerden 
birinin kaybı stabiliteyi etkilemezken 2 veya 

daha fazlasının kaybı instabiliteye neden olur 
ve cerrahi tamir gerektirebilir.(3) Skapular ki-
zezi için akromioklaviküler eklem gereklidir. 
Akromioklaviküler eklem bozulması skapu-
lar diskineziye neden olur.(7) Eklem yüzünün 
küçük olması, buna bağlı yüksek kontakt 
stres, eklem yüzlerinin oblik oryantasyonu, 
eklem yüzeyinin uyumlu olmaması ve disk 
dejenerasyonu osteoartritik değişikliklere ne-
den olabilir.(8,9)

Akromioklaviküler eklem dejenerasyonu
Etiyoloji;
•	 Yaşa bağlı değişiklikler; yaşla birlikte disk 

dejenere olup parçalanır ve eklem kıkırda-
ğı dejenerasyonuna zemin hazırlar.(10)

•	 Posttravmatik artropati; addüksiyondaki 
kola aksiyel yüklenme sonucu oluşur.(3)

•	 Distal klavikula osteolizisi; tekrarlayan 
mikrotravmalar sonrası ortaya çıkar. Sık-
lıkla ağırlık kaldıranlarda, basketbolcular-
da ve yüzücülerde ortaya çıkar.(3)

•	 İnflamatuar artropati
•	 Septik artrit; nadir olsa da görülebiliyor
•	 Eklem instabilitesi; gros instabiliteler stres 

dağılımını değiştirdiğinden instabiliteye 
neden olabilirken mikroinstabiliteler de 
dejeneratif artrite sebep olabilirler.

Klinik;
Genellikle eklem hareketleri sırasında ağrı ile 
kendini belli eder. Ağrı omuzun üst kısmın-
da olmakla birlikte boyun deltoid ve trapez 
anterolateralinde de hissedilebilir. Bazı has-
talarda eklemde sürtünme veya atlama ses-
leri gelebilir. Servikal sorunlar, os akromiale, 
subakromial sıkışma veya rotator manşet 
sorunlarında da bu tip ağrılar olabileceğin-
den klinik ayrım zor olabilir. Eklem palpas-
yonunda ağrı, dinamik testler ve enjeksiyonu 
sonrası muayene ayırıcı tanıda önemli bir 
testtir.(3,11)
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Fizik muayene;
Ayırıcı tanı için detaylı ve dikkatli bir muaye-
ne gereklidir. İnspeksiyonda şişlik, deformite 
lateral klavikula ucunun belirgin hale gelme-
si AK eklem patolojisini düşündürmelidir 
(Şekil 36.3). Palpasyonda hassasiyet yine AK 
eklem patolojisini akla getirmelidir. Provaka-
tif testler tanıda kullanılmaktadır. Bu testler;

Dinamik stabilite testi;
Cross body addüksiyon testi: Dirsek ekstansi-
yonda, omuz 90° fleksiyonda ve nötral rotas-
yonda iken omuza pasif olarak maksimum 
addüksiyon yaptırılır (Şekil 36.4). AK eklem 
bölgesinde ağrı olması testin pozitif oldu-
ğunu düşündürür. Cross-body Addüksiyon 
Stres testi; en sensitif testtir (%77).

AK eklem dirence karşı ekstansiyon testi (AC re-
sisted ekstansiyon testi): Omuz 90° fleksiyonda 
iken hastanın dirence karşı ekstansiyon yap-
ması istenir (Şekil 36.5). AK eklem bölgesinde 
ağrı olması testin pozitif olduğunu düşündü-
rür. 

AK eklem makaslama testi (AC shear test): Paxi-
nos testi. Başparmak akromion posterioruna, 
diğer parmaklar klavikula ortasına konur. 
Sıkıştırma uygulanır. AK eklem bölgesinde 
ağrı olması testin pozitif olduğunu düşün-
dürür. 

O’brien aktif kompresyon testi: Test iki aşamalı 
olarak yapılır. Dirsek ekstansiyonda omuz 
90° fleksiyonda iken, 10° addüksiyon yapılır. 
İlk aşamada omuza maksimal internal ro-
tasyon yapılıp dirence karşı omuz fleksiyo-
nu yapılması istenir. İkinci aşamada omuza 
maksimum eksternal rotasyon yaptırılıp di-
rence karşı omuz fleksiyonu yapması istenir 
(Şekil 36.6). İlk aşamada ağrı olması SLAP 
lezyonu düşündürürken, ikinci aşamada ağrı 
olması AK eklem patolojisini düşündürür. 
O’Brien aktif kompresyon testi; en spesifik 
testtir (%95).

Görüntüleme; 
AK eklem AP omuz filminde görünsede en 
iyi görüntüleme Zanca grafisi ile olur (Şekil 
36.7).(12) Dejenerasyon bulguları, eklemde 
daralma, subkondral kist, osteofit ve sub-
kondral sklerozdur. Genellikle direkt grafi 

Şekil 36.3: Akromioklaviküler eklem inspeksiyonunda 
şişlik ve klavikula distal ucunun belirgin hale gelmesi.

Şekil 36.4: Cross Body addüksiyon testi.

dejenerasyonu belirleme de yeterli olsa da BT 
veya MRİ eşlik eden patolojileri belirlemede 
yararlıdır.(3)
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Şekil 36.5: Akromioklaviküler eklem ekstansiyon direnç testi.

Şekil 36.6: O’Brien aktif kompresyon testi.

Şekil 36.7: Zanca grafisi.



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi414

Evre 1: Kapsül distansiyonu yok, eklem 
daralması yok osteofit yok.
Evre 2: Hafif AK osteoartrit, kapsüler dis-
tansiyon, osteofit yok
Evre 3: Orta düzeyde osteoartrit, kapsüler 
distansiyon, eklem aralığında daralma, 
marjinal osteofitler
Evre 4: Önceki değişikliklere ek olarak 
eklemde düzensizlik ve büyük osteofitler 
vardır.

Konservatif tedavi;
En sık kullanılan konservatif tedavi yöntem-
leri fizik tedavi, aktivite modifikasyonları, 
immobilizasyon, NSAİ ilaçlar ve eklem içi 
enjeksiyonlardır. 

Tanısal enjeksiyon;
Enjeksiyon tanısal açmaçlı omuz çevresinde 
sıklıkla kullanılmaktadır. Tanısal enjeksiyon 
için sadece lokal anestezik kullanılırken daha 
uzun etki amaçlayan hekimler steroidde ek-
leyebilir. Enjeksiyon cilt sterilizasyonunu 
takiben Ekleme dik bir şekilde girilerek uy-
gulanır. Uygulama sırasında eklemin oblik 
seyirli olduğu unutulmamalı. Bu nedenle ek-
lem dikkatle palpe edilmeli ve eklem çizgisi 
belirlenmelidir. Enjeksiyon sonrası hastanın 
şikayetlerinde gerileme olmuş ise veya pro-
vakatif testlerde azalma olmuşsa test pozitif 
yani AK eklem sorunu varlığını işaret eder. 

AK osteoartritin sınıflamasında Shubin Stein 
sınıflaması kullanılabilir (Şekil 36.8).(13)

Şekil 36.8: Akromioklaviküler dejenerasyon evreleri.
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Cerrahi tedavi;
Cerrahi endikasyon ağrının konservatif te-
daviye rağmen devam etmesi ve omuz fonk-
siyon kaybıdır. Cerrahi tedavide uygulanan 
yöntem rezeksiyon artroplastisidir. Cerrahi 
kontrendikasyonları ise aktif enfeksiyon, ek-
lem instabilitesi, nöroartropati ve eşlik eden 
olumsuz medikal problemlerdir.(3) Eşlik eden 
ek omuz sorunları nedeniyle sadece AK ek-
leme müdahale değil tüm omuz sorunlarına 
aynı anda müdahale etmek gerekmektedir. 

Cerrahi açık Klavikula distal uç rezeksiyonu 
(KDUR) şeklinde yapılabilir. Son zamanlarda 
artroskopinin kullanımının yaygınlaşması, 
tekniklerin gelişmesi ve ek patolojilere daha 
belirlenebilmesi ve kolay müdahale edile-
bilmesi nedeniyle artroskopik KDUR tercih 
edilmektedir.

Açık cerrahi ile KDUR;
Oturur pozisyonda ve genel anestezi altında 
eklem belirlenerek üzerinden vertikal insiz-
yonla girilerek kapsül açılır. Birçok cerrahın 
tercih ettiği yöntem sadece klavikula dis-
tainden 1cm’i aşmayacak şekilde eksizyon 
yapmaktır. Bazı cerrahlar eklem rezeksiyon 
miktarını artırmak için bir miktar akromial 
rezeksiyon da eklemektedirler.

Artroskopik cerrahi:
Açık cerrahide geniş insizyon, iyileşme sü-
recinin uzaması, ağrılı skar oluşma ihtimali 
mevcuttur. Artroskopik distal klavikuler ek-
sizyon günümüzde tercih edilen yöntemdir. 
Artroskopik yöntemin avantajları, deltot-
rapezial fasyanın korunması, morbiditenin 
azaltılıp erken fonksiyonel kazanç, AK eklem 
kapsülünün minimal travmatize edilmesi, 
olası eşlik eden subakromial ve glenohume-
ral patolojilerin değerlendirilip eş zamanlı 
olarak tedavi edilebilmesidir.

Artroskopik KDUR’da direkt ve indirekt 
(bursal) olarak iki yöntem kullanılır. Hangi 
yöntem kullanılırsa kullanılsın başarılı bir 
sonuç elde etmek için eklemde destabili-
zasyona yol açmayacak miktarda klavikula 
eksize edilmelidir. Bunun yanında eksizyon 
miktarı kol addüksiyon ve fleksiyonda iken 
medial akromionla teması engelleyecek mik-
tarda distal klavikula eksize edilmelidir. Des-

tekleyici ligament ve bu ligamentlerin kemi-
ğe yapışma yerlerini korumak gereklidir.

Literatürde açık veya artroskopik teknikle 
yapılmış çalışmalarda rezeke edilen klaviku-
la boyutu 0,4-2,5 cm arasında değişmektedir. 
Güncel yaklaşımda distal klavikula rezeksi-
yonu, cerrahi sonrası instabiliteyi engelle-
mek için 10 mm’yi geçmemelidir.(2)

Direkt yaklaşım izole AK eklem patolojile-
rinin tedavisinde tercih edilmelidir. Sıklıkla 
distal klavikuler osteolizde kullanılır. Eklem 
mesafesinin genişlemiş olması AK eklem 
posteriorundan 2.7 mm’lik skopun yerleşti-
rilmesine olanak sağlar. Ama geniş inferior 
osteofitlerin eşlik ettiği hipertrofik osteoartrit 
varlığında skopun belirgin daralmış eklem 
aralığına yerleştirilmesi ve eklemin görün-
tülenmesi zordur. Bunun yanında direkt 
yaklaşımla inferior osteofitlerin oluşturduğu 
subakromial impingement tedavi edilemez. 
Bu durumda indirekt (bursal) yöntemin kul-
lanılması gerekmektedir. 

İndirekt (Bursal) yaklaşım
Standart posterior portalden skop yerleşti-
rildikten sonra lateral portal açılır. AK eklem 
inferiorunda yeralan yumuşak dokular ve 
vaskuler yağ dokusu tıraşlayıcı ve radiofra-
kans (RF) yardımı ile eksize edilir. Bu aşa-
mada kanamanın engellenmesi görüntü açı-
sından çok önemlidir. AK eklem anteriorda 
palpe edilir. Eklemin tam ortasından spinal 
iğne inferiora doğru yerleştirilir. Iğnenin gö-
rüntülenmesi sonrası anterior çalışma portali 
açılır. Inferior AK kapsül, intra artiküler disk 
ve eklem boşluğundaki yumuşak dokular tı-
raşlayıcı ve RF yardımı ile eksize edilir. Distal 
klavikula eklem yüzeyinin tam olarak görün-
tülenmesi yeterli miktarda kemik rezeksiyo-
nu için çok önemlidir. Rezeksiyon öncesi 
uygulanacak akromioplastide görüşümüzü 
arttırır. Anterior kapsülün ve inferior kapsül 
ve AK ligamanın iatrojenik hasarından dola-
yı horizontal stabilizasyonun devamı için su-
perior AK ligamanın ve posterior kapsülün 
korunması çok önemlidir. Distal klavikuler 
eksizyon, anteriordan başlayıp posteriora 
doğru ilerletilir. Posteriora doğru yaklaşıl-
dıkça posterior kapsüle zarar vermemek ve 
görselliği arttırmak için skop lateral portale 
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alınabilir. Eksizyon miktarını superior ve 
posteriorda eksize edilmemiş kemik çıkıntı-
larını değerlendirmek için skop anterior ça-
lışma portaline alınıp kuş bakışı bir görüntü 
elde edilebilir. Kemik debrislerinin dikkatli 
şekilde temizlenmesi yeni kemik oluşumu-
nun engellenmesinde önemlidir (Şekil 36.9).

Eşlik eden patolojilerin (rotator manşet yırtı-
ğı, SLAP lezyon, instabilite gibi) tamiri distal 
klavikula eksizyonundan önce yapılmalıdır. 
Öncesinde yapıldığı takdirde hem cerrahi 
süresinin uzaması hem de fasyanın penetre 
olmasına bağlı sıvının pektoral bölgeye ve 
boyuna doğru ekstravazasyonu yüzde şişlik, 
trakeal deviasyon ve havayolu obstrüksiyo-
nuna sebep olabilir. 

Direkt yaklaşım
AK eklemin lokalizasyon ve oriyentasyonu-
nun tam olarak ortaya konması için eklem 
sınırlarına 2 veya 3 iğne yerleştirilir. Yerleş-
tirilen iğnelerden eklem içi şişirilip boşlu-
ğun genişlemesi hedeflenebilir. AK eklemin 
posteriorundan eklemi ortalayacak şekilde 
posterior portal açılır. Bu portale 2,7 mm’lik 
skop yerleştirilir. Yerleştirilen iğneler görün-
tülendikten sonra anterior çalışma portali 
açılır. 2 mm’lik tıraşlayıcı ile artiküler disk 
ve sonrasında distal klavikula eksizyonu ya-
pılır. Skop anterior, tıraşlayıcı posterior por-
tale alınıp eksizyona devam edilir. Inferior 
ve superior kapsül ve ligamanların korun-
masına önemle dikkat edilmelidir. Eksizyon 
ilerledikçe 4.5’lik skop ve 4-5,5’luk tıraşlayıcı 
kullanılabilir.

Postop rehabilitasyon:
Rezeksiyon sonrası özel bir rehabilitasyon 
programı yoktur. Eşlik eden patolojilere yö-
nelik rehabilitasyon protokolleri uygulanır.

Komplikasyonlar:
En sık komplikasyon devam eden ağrıdır. Bu-
nun nedeni fazla ya da eksik rezeksiyon olabi-
lir. Yetersiz rezeksiyon semptomların devam 
etmesine neden olabilirken, aşırı rezeksiyon 
klavikula distalinde instabiliteye neden olur. 
Diğer komplikasyonlar arasında enfeksiyon, 
sertlik, kırık, spontan füzyon ve kompleks 
bölgesel ağrı sendromu sayılabilir.(3)

Distal klavikuler osteoliz
Distal klavikuler osteoliz (DKO) iki formda 
ortaya çıkar. 1- Posttravmatik DKO, 2-Atrav-
matik DKO. Atravmatik DKO’lar ile daha sık 
karşılaşılır. Tekrarlayıcı stresler sonucunda 
ortaya çıkar.(2)

Halter sporcularında daha sık görülmekle 
birlikte basketbol, voleybol, tenis ve yüzme 
sporlarında da görülür. Başüstü sportif akti-
vitlere ek olarak düzenli ağırlık programı ça-
lışan sporcular risk altındadır. Her iki formda 
ortaya çıkan DKO’nun klinik, radyografik ve 
MRI görüntüleri benzerdir. Atravmatik form 
otuz yaşlarında görülür. Atravmatik tipte 
tekrarlayan streslere bağlı subkondral kırığın 
etyolojide rol aldığı gösterilmiştir. Sınıflama 
MRI göre yapılır.(13)

Grade 1: Axial imajda distal klavikulada 
önden arkaya doğru uzanım göstermeyen 
hafif kemik iliği ödemi, ve/veya koronal 
kesitte kraniokaudal uzanım göstermeyen 
hafif kemik iliği ödemi.
Grade 2: Ödem hem AP hem CC planda 
klavikulanın tamamını içerir
Grade 3: Kemik iliği ödemine ilaveten dis-
tal klavikula boyunca periostit.

Akromioklaviküler eklem travması:
Yaralanmanın mekanizması:
1. Direkt kuvvet uygulanması:

Kol addüksiyonda iken direkt omuz üzerine 
düşme sonucu gelişen akromioklaviküler ek-
lem yaralanmaları, en sık görülen yaralanma-
lardır. Akromiona vuran inferior ve mediale 
yönlenmiş kuvvetler akromioklaviküler ek-
lem, sternoklaviküler eklem veya klavikula 
cisminde yaralanmalara neden olur. Kombi-
ne yaralanmalarda literatürde bildirilmiştir.

Travma kuvvetinin büyüklüğüne göre olu-
şan yaralanmanın derecesi değişmektedir.

1. Hafif yaralanma: Kırık gelişmezse akromi-
oklaviküler ekleme uygulanan kuvvet akro-
mioklaviküler ligamenti zorlar.
2. Orta derecede yaralanma: Stres devam ederse 
akromioklaviküler bağ yırtılır ve korakokla-
viküler ligament zorlanır.
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Şekil 36.9: Klavikula distal uç rezeksiyonu

3. Ağır yaralanma (dislokasyon): Eğer kuvvet 
devam ederse deltoid ve trapezius kas yapış-
ma yerleri ve korakoklaviküler bağ yırtılır.

Bu noktadan sonra klavikula asma görevini 
kaybeder ve üst ekstremite yer çekimi etki-
siyle düşer. 

Literatürde klasik olarak akromioklaviküler 
eklem çıkığında klavikulanın üste yer değiş-
tirdiğinden bahsedilir. Gerçekte klavikula ha-
fifçe yukarıya yer değiştirse de esas anatomik 
olay üst ekstremitenin aşağıya düşmesidir.(2)

Klavikula iki bağlayıcı sitem yardımıyla ana-
tomik konumunu korumaktadır. Bu meka-
nizmalar;

1. Sternoklaviküler bağ tarafından tutulması.
2. Distal klavikulaya tutunan trapezius kası 
tarafından yukarıda tutulması.

Skapula ve üst ekstremiteyi klavikuladan 
asan birinci anatomik oluşum korakoklavi-
küler bağ, ikincil oluşumlar ise akromiokla-
viküler bağ ve tutunan kaslardır. Korakokla-
viküler ligamentin kopmasıyla üst ekstremite 
ve skapula aşağıya düşer. Bu aşamada trape-
zius bir miktar klavikulayı yukarıya çeksede 
esas patoloji üst ekstremitenin aşağıya inme-
sidir.

2. İndirekt kuvvet:

a. Üst ekstremitenin yukarıya doğru uygula-
dığı indirekt kuvvet:
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Addüksiyondaki kol üzerine düşmek yuka-
rıya yönelen bir kuvvet geliştirir. Bu kuvvet 
koldan humerus başına oradan da akromi-
ona iletilir. Burada korakoklaviküler bağlar 
korakoid ile klavikula arasındaki boşluk 
azaldığından etkilenmez. Bu nadir mekaniz-
ma akromion kırıklarına, akromioklaviküler 
eklem çıkığına ve glenohumeral eklem supe-
rior çıkığına neden olabilir.

b. Üst ekstremitenin aşağıya doğru uygula-
dığı indirekt kuvvet:

Bu kuvvet üst ekstremitenin aşağıya doğru 
çekilmesiyle oluşmaktadır. Bu da nadiren ak-
romioklaviküler eklem injurisine neden olan 
bir mekanizmadır.

Akromioklaviküler yaralanmalarının 
sınıflanması:
Teknik olarak bu travmalara “skapulokla-
viküler travmalar” adı verilmelidir. Fakat 
geleneksel yaklaşım nedeniyle “akromiok-
laviküler eklem travmaları” olarak adlandı-
rılmaktadırlar. Travma oluşan hasarın boyu-
tuna göre derecelendirilir. Burada kapsüler 
ligament (akromioklaviküler lig), ekstrakap-
süler lig (korakoklaviküler lig) ve destek kas-
ların (deltoid ve trapezius kasları) yaralanma 
derecesi evrelemede önemlidir. Bu güne ka-
dar çeşitli sınıflamalar yapılmıştır:

1. Allman (1967) ve Tossy (1963)(14)

Tip 1: Bütünlüğü bozulmamış akromiolavi-
küler bağda zorlanma vardır.
Tip 2: Akromioklaviküler bağ yırtılmış fakat 
korakoklaviküler bağ sağlamdır.
Tip 3: Hem akromioklaviküler hemde kora-
koklaviküler bağ yırtılmıştır. Akromioklavi-
küler eklem dislokedir.

2. Rockwood (1989)(2)

Tip 3 çıkıkları alt gruplara ayırarak akromi-
oklaviküler eklem çıkıklarını modifiye etmiş-
tir. Bugün için en çok kabul gören sınıflandır-
madır (Tablo 36.1).

Akromioklaviküler eklem yaralanma 
insidansı:
Akromioklaviküler çıkıklar sıklıkla erkek-
lerde görülmektedir (5/1-10/1). Tam ve tam 

olmayan çıkıkların oranı ise 2:1 olarak veril-
mektedir. Rockwood 520 akromioklaviküler 
yaralanmada olguların genellikle yaş olarak 
ilk üç on yılda toplandığını göstermiş ve 
bunların da sıklıkla Tip 2 ve 3 olduğu gös-
termiştir.(2)

Semptom ve bulgular:
Akromioklaviküler eklem yaralanması dü-
şünülen hastalarda hasta muayenesi hem 
ayakta hem de otururken yapılmalıdır. Ko-
lun ağırlığı deformiteyi daha fazla ortaya 
çıkartır.(15,16)

Tip 1:

Hafif veya orta derecede hassasiyet ve şişlik 
vardır. Kolun hareketleriyle minimal ağrı ge-
lişir. Palpasyonla korakoklaviküler aralıkta 
hassasiyet tespit edilmez.

Tip 2:

Orta veya aşırı derecede ağrı şikayeti vardır. 
Eğer travmadan hemen sonra muayene edi-
lirse klavikula akromionun hemen üzerinde 
palpe edilebilir. Horizontal planda klavikula 
distal ucunda hareket olabilir. Korakoklavi-
küler aralıkta hassasiyet vardır.

Tip 3:

Eklem çıkıktır. Deformite belirgindir. Hasta 
üst ekstremitesi addüksiyonda ve sağlam 
ekstremitesiyle yaralı ekstremitesini alttan 
destekleyerek kaldırmaya çalışır. Bu hareket 
ağrısını azaltmasına yardımcı olur. Orta de-
recede ağrı kural olarak bulunur. Akromiok-
laviküler eklem, korakoklaviküler aralık ve 
klavikulanın distal 1/4’ünde hassasiyet var-
dır. Tüm klavikula herhangi bir kırığı atlama-
mak için palpe edilmelidir. Klavikula lateral 
ucu hem horizontal hem de vertikal planda 
instabildir (Şekil 36.10).

Tip 4:

Bu hasta grubunda tip 3’deki tüm semptom-
lar vardır. Özellikle hasta oturur durumda 
iken yukarıdan yapılan gözlemde klavi-
kulanın normal omuza göre posteriora yer 
değiştirdiği izlenir. Posterior cildi kabarta-
rak trapezius kası içinde palpe edilir. Omuz 
hareketleri tip 3’den daha ağrılıdır. Birlikte 
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Tablo 36.1: Akromioklaviküler yaralanma Rockwood sınıflandırması.

Tipi Patoloji Önerilen Tedavi Prognoz
Tip 1 Akromioklaviküler lig. zorlanması

Akronioklaviküler eklem sağlamdır
Korakoklaviküler lig. sağlamdır Del-
toid ve trapezius kasları sağlamdır

Konservatif Mükemmel

Tip 2 Akromioklaviküler lig. yırtılmış
Akromioklaviküler eklem genişle-
miş, vertikal ayrılma karşı omuzla 
karşılaştırıldığında bulunabilir
Korakoklaviküler lig. zorlanmış
Korakoklaviküler aralık hafifi 
artmış olabilir
Deltoid ve trapezius kasları sağ-
lamdır

Konservatif
(Omuz askısı)

İyi, uzun 
dönemde 
sorunlar 
olabilir

Tip 3 Akromioklaviküler lig. yırtılmış
Akromioklaviküler eklem çıkıktır, 
üst ekstremite aşağıya düşmüştür
Korakoklaviküler lig. bozulmuştur
Korakoklaviküler aralık normalden 
fazladır (%25-100)
Deltoid ve trapezius kasları sıklıkla 
distal klavikuladan ayrılmıştır

Tartışmalıdır. Has-
tanın aktivite du-
rumuna göre karar 
verilmelidir

İyi, uzun 
dönemde 
sorunlar 
olabilir

Tip 4 Akromioklaviküler lig. yırtılmış
Akromioklaviküler eklem poste-
riora çıkıktır. Distal klavikula ucu 
trapeziuz kası içindedir veya onu 
delmiştir
Korakoklaviküler lig. tam olarak 
yırtılmıştır
Korakoklaviküler aralık normal gibi 
görünmektedir
Deltoid ve trapezius kasları sıklıkla 
distal klavikuladan ayrılmıştır

Cerrahi Çıkık kalırsa 
kötü

Tip 5 Akromioklaviküler lig. yırtılmış 
Korakoklaviküler lig. tam olarak 
yırtılmıştır
Akromioklaviküler eklem çıkıktır 
klavikula ve skapula arasındaki 
mesafe normalin %100-300 ka-
tındadır.
Korakoklaviküler aralık artmışır.
Deltoid ve trapezius kasları sıklıkla 
distal klavikuladan ayrılmıştır

Cerrahi Tedavi 
edilmezse 
kötü

Tip 6 Akromioklaviküler lig. yırtılmış 
Korakoklaviküler lig. subkorakoid 
tipinde yırtıktır, subakromial tipin-
de ise sağlamdır 
Akromioklaviküler eklem çıkıktır. 
Klavikula akromion veya korakoid 
altına dislokedir
Korakoklaviküler aralık subko-
rakoid tipte tersinedir (klavikula 
korakoidin altındadır), subakromial 
tipinde ise azalmıştır (klavikula 
akromionun altındadır)

Cerrahi Tedavi 
edilmezse 
kötü
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1. Anterior-posterior grafi:
i. Rutin anterior grafi: 
Hasta ayakta veya oturarak çekilmelidir. 
Her iki omuz grafisi çekilerek korakoklavi-
küler aralık değerlendirilir. Grafilerin ayak-
ta çekilmesi deformitenin maskelenmesini 
önlemek için gereklidir. Grafi çekilirken 
hasta karşı ekstremitesinden destek alma-
malıdır.

ii. Zanca grafisi(12)

Spina skapula rutin AP grafide akromiokla-
viküler eklemle üstüste bindiğinden Zanca 
(1971) 10-150 sefalik AP grafisini önermekte-
dir (Şekil 36.7). Bu grafi akromioklaviküler 
eklemin gerçek AP grafisidir. Özellikle kü-
çük kırıklar ve eklem içi serbest cisimcikle-
rin gösterilmesinde önemlidir.

2. Lateral grafi:
Her kas iskelet sistemi yaralanmasında oldu-
ğu gibi akromioklaviküler eklem çıkıklarda 
da en az iki yönlü grafi gerekmektedir. Aksil-
ler lateral grafi her iki omuz için çekilmelidir. 
AP grafide gözden kaçan posterior çıkıklar 
ve küçük kırıklar bu grafide görülebilir.

3. Stres grafileri:
Stres grafilerinde amaç üst ekstremiteye trak-
siyon uygulayarak korakoklaviküler bağın 
asma görevini kaybetmesinden yararlanarak 
omuzu ve skapulayı klavikuladan uzaklaş-
tırmaktır. Bunun ölçütü de korakoklaviküler 
aralığın değişme miktarını karşılaştırmalı 
çekilen grafilerde değerlendirmektir. Bossart 
ve ark. 82 Tip 3 çıkıklı hastanın stres grafileri 
üzerinde yaptıkları çalışmada sadece 5 has-
tanın çıkığını tespit etmişlerdir. Bu nedenle 
stres grafilerinin yararlı olmadığı sonucuna 
vardılar. Genellikle eğer rutin grafilerin çekil-
mesi sırasında hasta kolunu tutmuyorsa Tip 
3, 4, 5’de korakoklaviküler mesafenin arttığı 
izlenmektedir. Bugün için stres grafilerinin 
gerekliliği tartışılmaktadır.(2,14,15)

Ön-arka stres grafisi:
Hastanın bileğine ağırlık asarak tüm ekstre-
mite kaslarının gevşemesi sağlanarak büyük 
kasete AP her iki omuzu içine alarak çekilen 
grafidir. Hasta ağırlığı elinde taşımamalı, 
kontrakte olan kaslar omuzu yukarıya çeke-

sternoklaviküler eklem mutlaka muayene 
edilmelidir. Birlikte sternoklaviküler eklemin 
anteriora dislokasyonu görülebilir.

Tip 5:

Tip 3’ün abartılı halidir. Omuz aşırı düş-
müştür. Özellikle klavikula distal 1/2’sinde 
olmak üzere hastanın tip 3’den daha fazla 
ağrı şikayeti var. Bunun nedeni daha yay-
gın yumuşak doku ayrılması olmasıdır. Üst 
ekstremite o kadar çok düşebilir ki hastada 
traksiyona bağlı olarak brakial pleksopati gö-
rülebilir. 

Tip 6:

Omuzun üst kısmı düzleşmiş olarak görül-
mektedir. Karşı omuza göre yuvarlaklığı 
azalmış ve akromion belirgin hale gelmiştir. 
Bu çıkığın oluşması için oldukça fazla enerji 
gerektiğinden çıkıkla birlikte; klavikula, üst 
kot kırığı veya brakial pleksusun üst kökleri 
zarar görebilir. Birlikte olan yaralanmaların 
oluşturduğu ödem nedeniyle ilk muayene 
sırasında akromioklaviküler eklem yaralan-
ması gözden kaçabilir.

Radyolojik değerlendirme:
Rutin çekilen omuz grafilerinde akromiokla-
viküler eklem net olarak izlenemez. Akromi-
oklaviküler eklemi değerlendirmek amacıyla 
omuz eklemi için verilen dozun 1/2-1/3’ü 
kadarı verilmelidir.

Şekil 36.10: Tip 3 çıkık.
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bilir. Sluming, bu yöntemle, USG kullanarak 
yaptığı çalışmasında korakoklaviküler me-
safenin ağırlıklı ve ağırlıksız durumlarda bir 
farkı olmadığını göstermiştir. 

Lateral stres grafisi:
Hasta, gerçek skapulolateral grafi çekilme 
pozisyonunda iken omuzlarını öne doğru 
çevirirken çekilen grafidir. Hasta tarafta ak-
romion distal klavikula ucuna göre anterior 
ve inferiora yer değiştirir. Waldrop ve ark. bu 
grafinin akromioklaviküler eklem yaralan-
malarında yararlı olduğunu ve rutin yapıl-
masını önermektedirler.

Diğer radyolojik tetkikler:
1. Ultrasonografi:
2. Bilgisayarlı tomografi:
3. Magnetik rezonans görüntüleme

Tüm bu görüntüleme yöntemlerinin gelişme-
si yanında halen akromioklaviküler eklem 
travmalarında rutin radyolojik tetkikler en 
kolay ve cost-effektif metod olarak kalmak-
tadırlar.

X-Ray bulguları:
Normal eklem:
Normal varyasyonlarının yaralanma ile ka-
rıştırılmamasına dikkat edilmelidir. Yapılan 
radyolojik değerlendirmede, %49 akromiok-
laviküler eklemin superolateralden infero-
mediale inklinasyonu olduğu ve klaviküler 
eklem yüzünün akromionun üzerine çıktığı 
bulunmuştur. Eklem yüzünün %27 vertikal 
ve %3’ünün ise superomedialden inferola-
terale inklinasyonu olduğu tespit edilmiştir. 
%21’ inde eklem yüzü uyumsuzdur ve klavi-
kula eklem yüzü akromionun ya superiorun-
da ya da inferiorunda durur.

Akromioklaviküler eklem genişliğinin 0.5-7 
mm arasında olduğu ve yaşla birlikte daral-
dığı tespit edilmiştir. 60 yaşta 0.5 mm normal 
olarak kabul edilir. Erkeklerde 7 mm, kadın-
larda ise 6mm’nin üzeri patolojik kabul edil-
mektedir.

Korakoklaviküler aralık 1.1-1.3 cm olarak 
ölçülmektedir. Korakoklaviküler aralığı %25 
artan bir hastada Rockwood, komplet çıkık 
tespit etmiştir.

Tip 1:

Hafif bir yumuşak doku şişliği dışında belir-
gin bir radyolojik bulgusu yoktur.

Tip 2:

Klavikula lateral ucu hafif yukarıdadır. Ak-
romioklaviküler eklem aralığı genişlemiştir. 
Stress testlerinde korakoklaviküler bağ sağ-
lam olduğundan korakoklaviküler boşluk 
mesafesi değişmez.

Tip 3:

Total deplasman vardır. Korakoklaviküler 
boşluk belirgin olarak artmıştır. Seyrek ola-
rak korakoid proçes kırığıda olaya eşlik ede-
bilir. Korakoid kırığından şüpheleniliyorsa 
karşı sağlam omuzla karşılaştırılmalıdır. Ko-
rakoid kırığını en iyi gösteren Stryker Çentik 
Grafisidir.

Tip 4:

Aksiller lateral grafide klavikula distali pos-
teriora yer değiştirmiştir. Eğer aksiller grafi 
çekilemiyorsa ve posterior çıkık şüphesi var-
sa BT ile görüntülenmesinde yarar vardır.

Tip 5:

Karakteristik olarak korakoklaviküler aralık 
belirgin şekilde artmıştır (%100-300). Klavi-
kula karşı tarafla karşılaştırıldığında aynı se-
viyede fakat skapula aşağıya yer değiştirmiş 
olarak görülür.

Tip 6:

İki tipi vardır.

a. Subakromial:

Korakoklaviküler aralık azalmış distal klavi-
kula subakromial bölgededir.

b. Subkorakoid:

Tersine dönmüş korakoklaviküler mesafe ile 
karakterizedir. Klavikula korakoidin altında-
dır. Ağır bir travmaya bağlı olduğundan sık-
lıkla eşlik eden patolojiler vardır.

Tedavi:
Genel bir yaklaşım olarak bugün için akro-
mioklaviküler eklem Tip 1 ve 2 yaralanmala-
rında konservatif tedavi kabul edilmektedir. 
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Tam çıkığın geliştiği Tip 3-4-5-6 yaralanmala-
rında ise çeşitli farklı görüşler vardır. 

Tip 1: 

a. Akut yaralanma:
Aktivite modifikasyonu, buz, analjezik, 
kısa süreli omuz askısı (7-10 gün) yeterlidir. 
Erken dönemde günlük işlerini yapabilir. 
Tam omuz hareketi kazandığında ise spora 
dönüş yapar.

b. Kronik yaralanma:
Travmanın oluşu sırasında menisküs ve 
kartilaj zedelenebilmektedir. Tekrarlayıcı 
travmalara bağlı olarak dejerenatif süreç 
başlar. İleri derecedeki ağrıda, analjezik, 
NSAI veya eklem içi enjeksiyonlar işe ya-
ramıyorsa, artroskopik veya açık klavikula 
distal uç rezeksiyonu önerilmektedir.

Tip 2:

a. Akut yaralanma:
Konservatif tedavi yeterlidir. Bu amaç-
la bugüne kadar çeşitli tespit yöntemleri 
kullanılmıştır. Bunlar; kompressif bandaj 
ve omuz askıları, Yapışkan bandlar, traksi-
yon teknikleri, çeşitli alçı tipleridir. Burada 
amaç bağ iyileşmesi tamamlanana kadar 
redüksiyonu korumaktır. Bugün için ağırlık 
kazanan görüş 10-14 günlük veya şikayetler 
geçene kadar bir omuz askısı ile 8-12 hafta 
kadar ağır işlerden ve kontakt sporlardan 
kaçınmadır. Bu dönemin bağ iyileşmesi için 
yeterli olduğu düşünülmektedir.

b. Kronik yaralanma:
Tip 2 yaralanması sonrasında bile devam 
eden ağrı şikayetlerine rastlanmaktadır. 
Bu şikayetlerin post travmatik klaviküler 
osteolizis, yırtılmış ve ekleme sıkışmış ek-
lem kapsülü, artiküler kıkırdak parçaları 
ve ayrılmış intra-artiküler menisküse bağlı 
olabileceği düşünülmektedir. Devam eden 
ağrı şikayetlerinde akromioklaviküler ek-
lem artroplastisi gerekli olabilir. Bu amaçla 
distal klavikulanın 2 cm’inin çıkartılması 
ve bununla birlikte eklem debridmanı ve 
menisektomi önerilmektedir. Korakoklavi-
küler bağ sağlam olduğundan omuzun aşa-
ğıya düşmesi söz konusu değildir.

Tip 3:

Hipokrat ve Galen zamanından beridir ak-
romioklaviküler eklem sorunları tedavi edil-
meye çalışılmaktadır. Tip 3 çıkığı için birçok 
cerrahi ve konservatif yöntemler tarif edilse 
de günümüzde halen Tip 3 akromioklavikü-
ler eklem çıkığının tedavisi tartışmalıdır.(27,28)

1. Konservatif tedavi:

Burada genellikle iki yöntem kullanılır:

i. Kapalı redüksiyon ve redüksiyonun tespiti:

a. Kol askısı ve bandaj tespiti:
Kol askısı önkolu ve kolu destekleyerek, 
bandaj ise klavikulayı bastırarak redükte 
tutmaya çalışır. Bu yöntem 6 hafta süreyle 
klavikula üstüne ve dirseğe yüksek ve sü-
rekli basınca neden olur. Bazı hastalarda 
tedaviyi sonlandırmak gerekebilir. Kenny-
Howard breysleri uzun süre kullanılmıştır.
(2) Etkili olabilmesi için 6-8 hafta akromiok-
laviküler eklem redükte tutulmalıdır. Ku-
şağın askının kayması redüksiyon kaybı ve 
iyileşme sürecinin bozulmasına neden olur. 
Hastanın kullanım zorluğu, cilde yaptığı 
bası ve ciltte maserasyon ve zedelenmeye 
yol açması nedeniyle kullanılması tavsiye 
edilmemektedir.

ii. Kısa süreli omuz askısı tespiti ve erken ha-
reket:

a. Bilerek dikkate almama (Skillful Neglect):

Bu yöntemi cerrahi veya konservatif teda-
viden yarar görmeyeceğini düşünen he-
kim veya hasta tarafından seçilir. Hastaya 
sadece bir omuz askısı verilerek 1-2 hafta 
kullanması sağlanır, ardından egzersiz 
başlanır. Bu tedavi yönteminde redüksi-
yon aranmaz. Glick ve ark.(18-19) 35 redükte 
edilmeyen hasta üzerinde uyguladıkları 
bu yöntemle hiçbir hastada takip süresinde 
sportif aktivitelerde kısıtlılık gelişmediğini 
gözlemlediler. Diğer serilerde de 5-7 yıllık 
takip süreleri içerisinde %90-100 başarılı so-
nuç bildirilmiştir.

Prognoz:
Dias ve ark.(20) 53 hastanın 52’sinde konser-
vatif tedavi ile tip 3’ten iyi sonuç aldıklarını 
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göstermişlerdir. Larsen ve ark.(21) cerrahi ve 
konservatif tedaviyi karşılaştırdılar ve kon-
servatif tedavide rehabilitasyon süresinin 
daha kısa olduğu, komplikasyonların daha 
az geliştiğini tespit ettiler. Taft(22) ise tip 3’ün 
doğal seyrinin bening olduğunu ve iyi sonuç-
lar alındığını bildirmiştir. Cerrahi uygulanan 
ve korakoklaviküler veya akromioklaviküler 
bir tespitin yapılan ve yapılmayan vakalarda 
bile konservatif tedaviye göre oldukça faz-
la komplikasyona rastlandığı bildirilmiştir. 
Bannister ve ark. ise konservatif tedavi son-
rası hastaların daha hızlı işine döndüklerini 
ve daha hızlı omuz hareketleri kazandıkla-
rını bildirmiştir. Banister(23) sadece 2 cm üze-
rindeki ayrılmalarda erken cerrahi tedavinin 
gerekli olduğunu savunmaktadır.

2. Cerrahi tedavi:

a. İntra-artiküler Akromioklaviküler Tamir:
Akromioklaviküler bağ tamiri ve eklemin tes-
piti popüler bir yöntemdir. Cerrahi sırasında 
eklemin debridmanı ve eğer yapılabiliyorsa 
korakoklaviküler ve akromioklaviküler bağ-
ların rekonstrüksiyonu önerilmektedir. Ak-
romioklaviküler eklem tespitinde Kirschner 
teli veya Steinman çivileri kullanılmıştır. 
Çivi kırılması ve/veya migrasyonu sıklıkla 
rastlandığından dikkatli uygulanmalıdır. Çi-
vilerin yivli olması ve/veya uygun şekilde 
bükülmesi migrasyonu önlemektedir. Kul-
lanılan metal akromioklaviküler eklemdeki 
makaslama kuvvetlerine dayanacak sağlam-
lıkta olmalıdır. Çiviler kapalı perkütan yolla 
veya açık yöntemle uygulanabilir. Literatür-
de akromioklaviküler eklem fiksasyonuyla 
birlikte akromioklaviküler ve korakoklavi-
küler bağların primer tamiri de önerilmekte-
dir. Bu yöntemi öneren yazarlar, tespitin geçi-
ci olduğu ve esas stabilzan kuvvetin iyileşen 
bağlar tarafından sağlanacağını düşünmek-
tedirler. Tespitin iyileşmeyi stabil ortamda 
oluşmasını sağlamak amacıyla kullanıldığını 
söylemektedirler. 

Hastaların ameliyat sonrası hareketlerinde 
implant yetmezliği gelişmemesi için kısıtla-
ma önerilmektedir. Özellikle abdüksiyon 400 
ile sınırlandırılmalıdır. Uygulanan çivilerin 
6-8 hafta sonra çıkartılması birçok yazar tara-
fından önerilmektedir.(2,20,21,22,23) 

b. Ekstra-artiküler Korakoklaviküler Tamir:

i. Korakoklaviküler vida:

Korakoklaviküler vida ilk olarak Bosworth 
tarafından kullanılmıştır. Bosworth kendi 
yapıtığı özel lag-screw ile akromioklavikü-
ler bölgeyi tespit etmiştir (Şekil 36.11). Bos-
worth bu tekniğine “vida suspansiyon ame-
liyatı” adını vermiştir. Vida klavikuladan 
korakoid tabanına doğru gönderilir. Birlikte 
intrinsik stabiliteninde sağlanması önerilir 
(akromioklaviküler, korakoklaviküler bağ 
tamiri). Vida uygulandıktan 4-6 ay sonra 
çıkartılmaktadır. Özellikle abdüksiyon kı-
sıtlılığı varsa vidanın çıkartıldıktan sonra 
hareket miktarının arttığı söylenmektedir.(2)

ii. Sentetik veya metalik korakoklaviküler halka-
lar

Burada vida yerine klavikula ile korakoid 
çıkıntı arasına sentetik veya metal halka-
ların kullanılmaktadır. Aslında bunların 
vidadan daha üstün olduğu gösterilmemiş-
tir. Halkaların distal klavikulada yaptıkları 
osteliz nedeniyle oluşan klavikula kırıkları 
tanımlanmıştır. Bazı yazarlar halkaların bu 
komplikasyonundan korunmak için bio-
bozunur bir madde kullanımını tavsiye et-
mektedirler. Birçok yazar bu tespitin yanın-
da akromioklaviküler eklem debridmanı, 
deltotrapezius tabakasının tamiri ve kora-
koklaviküler lig. tamirini önermektedirler.

Şekil 36.11: Vida ile Korakoklaviküler tespit
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iii. Düğme ip sistemleri:

Son zamanlarda çiviler yerine ip ve düğme 
sistemleri bir miktar esneklik de sağladığı 
için tercih edilmektedir. Bu sistemler açık 
(Şekil 36.12) veya artroskopik yardımlı ola-
rak uygulanabilir (Şekil 36.13).

c. Dinamik kas transferi:

Bazı yazarlar korakoid çıkıntının klavikula-
nın alt yüzüne transferini önermektedirler. 
Teorik olarak transfer edilen kas orijinlerinin 
distal klavikulaya dinamik depresyon etkisi 
yapacak ve redüksiyonu sağlayacaktır. Bu 
uygulama pek kabul görmüş bir uygulama 
değildir.

d. Distal klavikulanın eksizyonu:

Weaver ve Dunn(24) hem akut hemde kronik 
çıkıklarda kullanılmak üzere kendi teknikle-
rini tanımladılar. Bu teknikte distal klavikula 
2 cm kesilerek hazırlanan korakoakromial 
bağ önceden medullaya açılan iki delik sa-
yesinde tutturulur. Nuber ve ark.(25) bu yön-
temi modifiye ederek akromiondan korako-
akromial bağı bir kemik yonga ile kaldırarak 
tendon-kemik değil, kemik-kemik iyileşmeyi 
sağlamaktadırlar. Akromioklaviküler veya 
korakoklaviküler bağlar kopmuş olduğunda 
sadece distal klavikula rezeksiyonunun ins-
tabiliteye yol açacağından akromioklaviküler 
veya korakoklaviküler tespit önerilmektedir. 
Aksi taktirde omuz düşecektir.(24,25)

Tip 4:

Tip 4 çıkıklar omuzun normal hareketlerini 
kısıtlayan bir yaralanma olduğundan birçok 
yazar tarafından cerrahi tedavi önerilmekte-
dir. Sıklıkla distal klavikula trapezius kası içi-
ne yer değiştirmiştir. Redüksiyon sonrasında 
akromioklaviküler veya korakoklaviküler 
tespit uygulanmalıdır. Deltotrapez fasia ta-
mir edilmelidir. Bazı yazarlar distal klaviku-
lanın rezeksiyonunu önermektedirler.(2)

Tip 5:

Disloke bırakılırsa normal omuz hareketle-
rini ve fonksiyonlarını bozmaktadır. Bu ne-
denle açık redüksiyonu önerilir. Deltoid ve 
trapez kas fasyası yırtıldığından bunlarında 
tamiri gerekmektedir. Açık redüksiyon son-

rası intraartiküler ve/veya korakoklaviküler 
tespit gereklidir. Artiküler yüzeyler bozul-
muşsa veya dejeneratif değişiklikler varsa 
distal klavikula rezeksiyon artroplastisi öne-
rilmektedir.

Tip 6:

Cerrahi tedavi gereklidir. En iyi tedavi yön-
temi oldukça nadir görülen bir durum oldu-
ğundan bilinmemektedir. Bu hastalarda açık 
redüksiyon ve stabilizasyon önerilir. Kora-
koklaviküler fiksasyon uygundur.(26)

Kronik akromioklaviküler instabilite:
Kronik instabilitede semptomlar belirgindir. 
Günlük aktivitelerde ve spor faaliyetlerinde 
kısıtlılık vardır. Görülme insidansı oluş trav-
masının şiddetiyle doğrudan ilişkilidir. Geli-
şimini kolaylaştıran durumlar;

• İlk travmanın şiddetli olması,
• İnkomplet redüksiyon,
• Hastanın aktivitesinin fazla olması,
• Stabilize eden bağların uzaması,
• Dejeneratif değişiklikler.

Kronik rekonstrüksiyon, akut rekonstrük-
siyondan farklıdır. Tip 1 ve 2’ye bağlı ins-
tabilitesi klasik distal klavikula rezeksiyon 
artroplastisinden yarar görmektedir. Tip 3 
ve daha ağır yaralanmalarda ise bağ desteği 
olmadığından klasik distal uç rezeksiyon art-
roplastisinin yanında korakoklaviküler veya 
akromioklaviküler bir tespitte gerekmekte-
dir. Cerrahi sırasında dejenere eklem çıka-
rıldıktan sonra kol maksimum addüksiyona 
getirilerek kalan klavikula ucunun akromio-
na sıkışıp sıkışmadığı kontrol edilmelidir.

Akromioklaviküler yaralanmaya bağlı 
komplikasyonlar:
1. Akut injuriye bağlı:

a. Birlikte olan kırığa bağlı:

Çıkıkla birlikte, klavikula veya korakoid çı-
kıntı kırıkları görülebilir

• Nörolojik (brakial pleksopati)
• Pnömotoraks
• Pulmoner kontüzyon
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Şekil 36.12: Açık 
cerrahi ile korkokla-
viküler fiksasyon.
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b. Korakoklaviküler ossifikasyon:

İster cerrahi ister konservatif tedavi uygulan-
sın hafif veya ağır yaralanması olsun kora-
koklaviküler aralıkta ossifikasyon gelişebilir. 
Travmadan 3-4 hafta sonra bile oluşabilece-
ği gösterilmiştir. Bu bölgenin ossifikasyonu 
ileride fonksiyonel bir bozukluk yaratmaz. 
İyileşmenin normal bir süreci olduğunu dü-
şünen yazarlar da vardır.

c. Distal klavikula osteolizisi:

Akut yaralanmayı veya tekrarlayan trav-
maları takiben olabilir. X-ray’de osteolizis, 
osteoporoz, distal klavikulada osteofit gö-
rülmektedir. Sıklıkla akromionda kemik 
değişiklikler olmaz. Genellikle kendi kendi-
ni sınırlar ve bir yıl içerisinde düzelir. Eğer 
semptomlar devam ederse distal klavikula 
rezeksiyonu önerilmektedir.(29)

Şekil 36.13: Artroskopik yardımlı Korakoklaviküler fiksasyon.

2. Cerrahi tedaviye bağlı:

Çivi migrasyonu:

Çivi kırıkdıktan sonra veya kırılmadan mig-
rasyon gösterebilir.

Migrasyon riskini azaltmak için;

• Çivi uçları bükülmeli
• Yivli çiviler kullanılmalı
• Migrasyon riski açısından hasta uyarılmalı
• Tedavi sonunda veya migrasyon izlenirse 

çivi hemen çıkartılmalıdır

Spinal kanala, göze, göğüs boşluğuna, kalbe, 
abdomene olan çivi migrasyonları bildiril-
miştir.

Video Şekil 36.13
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Akromioklaviküler artrit:
Cook ve ark. yaptığı literatür taramasında 
%24 dejeneratif artritin geliştiğini gösterdiler. 
Tedavisinde distal klavikula eksizyonu öne-
rilmektedir.

Korakoklaviküler fiksasyon sonrası 
klavikula erozyonu:
Kullanılan halkalar klavikulada erozyona 
neden olmaktadır. Dahl kendi serisinde kla-
vikulayı tamamen erode eden (kesen) kora-
koklaviküler halkadan söz etmektedir.

3. Konservatif tedaviye bağlı:
a. Ağrı
b. Fonksiyon kaybı
c. Dejeneratif artrit

Diğer akromioklaviküler hastalıklar:
1. Akromioklaviküler eklem artriti:
Diğer eklemlerde olduğu gibi romatoid artrit 
ve diğer artropatiler akromioklaviküler ek-
lemi tutabilirler. Konservatif tedaviye yanıt 
vermeyen olgularda rezeksiyon artroplastisi 
önerilmektedir.

2. Septik artrit:
Seyrektir. Staf. aureus. tüberküloz, Strep. vi-
ridans bildirilmiştir. Tedavisi diğer eklemler-
de olduğu gibi drenaj ve debridmandır.
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37Sternoklaviküler
Eklem Sorunları
Dr. Mustafa Özer, Dr. Ulunay Kanatlı

Giriş
Sternoklaviküler eklem üst ekstremite ile 
aksiyel iskeletin tek bağlantı noktasıdır. Üst 
ekstremitenin tüm hareketleri bu ekleme 
yansıdığından oldukça önemli bir role sahip-
tir.(1-3) Sternoklaviküler eklem yaralanmaları 
oldukça nadir olup, omuz çevresi yaralanma-
larının %3’ünü ve tüm çıkıkların ise %1’ini 
oluşturmaktadır.(4) Bu eklemdeki yaralanma, 
ilk kez 1824 yılında Sir Astley Cooper tarafın-
dan tanımlanmıştır.(5) Sternoklaviküler eklem 
travmalarında fizik muayene bulguları gü-
venilir olmadığından görüntüleme yöntem-
leri tanıda daha önemli bir hale gelmektedir. 
Ancak, görüntülenmesindeki zorluk ve ana-
tomisinin ortopedistler tarafından yeterince 
bilinmemesi tedaviyi güç hale getirmektedir.

Anatomi:
Sternoklaviküler eklem diartrodial tip ek-
lemdir. Üst ekstremiteyi klavikula aracılığıy-
la aksiyel iskelete bağlar. Artiküler yüzeyle-
ri fibrokartilajla kaplıdır. Klavikula eklem 
yüzü sternum eklem yüzünden büyük olup, 
önden-arkaya konkav, yukarıdan aşağıya 
ise konvekstir. Bu nedenle eğer-tipi eklem 
oluşumu vardır. Eklem yüzleri tam uyumlu 
olmadığından, bir menisküse -interartiküler 
diske- ihtiyaç duymaktadır. Medial klaviku-
lanın sternum üst kenarı ile yaptığı eklem 
yüzünün ancak yarısı örtündüğünden kemik 
stabilitesi oldukça azdır. (1-4)

Sternoklaviküler eklem bağları:
Eklem uyumunun az olması nedeniyle çev-
re bağlar, interartiküler disk, ekstraartiküler 

kostoklaviküler bağ (rhomboid bağ), kapsü-
ler bağlar ve interklaviküler bağ stabiliteyi 
sağlar (Şekil 37.1).(1,3) Ligamentlerin konfigü-
rasyonu akromioklaviküler ekleme benzer.(6)

i. İnterartiküler disk ligamenti:
Sternum ile birinci kotun sinkondral birleşi-
minden yoğun bir fibröz yapı olarak başlar, 
sternoklaviküler eklemin içinden geçerek 
üstte medial klavikulanın superior ve poste-
rioruna tutunarak sonlanır. Diskin sternum 
ile hiçbir ilişkisi yoktur. Eklemi iki boşluk ha-
linde böler. Bu iki eklem boşluğunun nadiren 
birbirlerine geçişi vardır. Klavikulanın eklem 
yüzünün mediale deplasmanını engeller.(3)

ii. Kostoklaviküler ligament
(Rhomboid ligament):
Eklemin alt kısmının stabilitesini sağlayan 
bağdır. Korakoklaviküler ligamentin analo-
ğudur. Birinci kotun üst yüzünden başlaya-
rak klavikulanın medial ucunun alt yüzünde 
yer alan rhomboid fossada sonlanır (Şekil 
37.1). Rhomboid ligament kısa ve güçlü bir 
bağdır. Anterior ve posterior fasiküllerden 
oluşmaktadır. İki fasikülün arasında ise bir 
bursa mevcuttur.(1,3) Anterior fasikül, birinci 
kotun anteromedialinden üste ve latera-
le yönelerek, posterior fasikül ise anteriorun 
fibrillerinin lateralinden başlayarak üste ve 
mediale yönelerek rhomboid fossada son-
lanırlar. Anterior fasikül aşırı yukarıya olan 
rotasyona, posterior fasikül ise aşırı inferiora 
olan rotasyona direnir. Anterior ve posterior 
fasiküller aynı zamanda sırasıyla laterale ve 
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mediale yer değiştirmeye direnirler. Özetle 
klavikula medial ucunun yukarıya yer değiş-
tirmesini anterior bacağı, aşağıya doğru olan 
rotasyonunu ise posterior bacağı engeller. 
Bağlar sadece stabiliteyi sağlamakla kalmaz, 
aynı zamanda eklem hareket genişliğinin kı-
sıtlanmasınada yardımcı olurlar.(4)

iii. İnterklaviküler ligament:
Her iki klavikulayı superiordan birbirine 
bağlayan ligamenttir (Şekil 37.1). Omuzun 
dik durmasını sağlamak için kapsüler liga-
mentlerle birlikte çalışır. Her iki kol yanlara 
serbest bırakıldığında interklaviküler liga-
ment gerilerek omuzları dik tutar. Omuz kal-
dırıldığında ise gevşemektedirler. (1,3)

iv. Kapsüler ligament:
Kapsüler bağ manibrium sterninin eklem 
yüzü kenarından başlayarak klavikulanın 
medial epifizine tutunur. Anterior ve posteri-
orda kapsülün kalınlaşması ile oluşmaktadır. 
Sternoklaviküler eklemin en güçlü bağıdır. 
Üst ekstremiteye alta doğru traksiyon uygu-
landığında klavikulanın medial ucunun üste 
yer değiştirmesini önleyen en güçlü bağdır. 
Kapsüler bağın iki parçasının olduğu düşü-
nülmektedir. Bunlar anterior ve posterior 
bandlardır. Eskiden anterior bağın posteriora 
göre daha güçlü olduğu düşünülmekteyken, 
son yıllarda yapılan bir çalışmada posterior 
kapsüler ligamanın daha güçlü olduğu gös-
terilmiştir. Anterior ligament kesildiğinde 
%25 anterior translasyon izlenirken, posteri-
or ligament kesilmesini takiben %41 anterior, 
%106 posterior translasyon gözlemlenmiştir.
(7) Yapılan çalışmalarda diğer bağlar sağlam 
olsa da tek başına kapsüler bağın kesilmesi 
durumunda distal klavikula ucunun aşağıya 
düştüğü görülmüştür.(1,3,4)

Sternoklaviküler eklemin hareket ge-
nişliği:
Sternoklaviküler eklem eğer tipi bir eklem 
olmasına rağmen küre-yuva (ball-socket) bir 
eklem gibi çalışmaktadır. Sirkümferensiyel 
hareket dahil, altı yöne hareketi vardır; ele-
vasyon, depresyon, protrizyon, retraksiyon, 
üst ve alta rotasyon. 30-350 üste elevasyon, 350 
kombine öne ve arkaya hareket, 45-500 kendi 

aksında rotasyon hareketi vardır. Rotasyonun 
100 aşağıya (öne) ve 450 yukarıya hareketin-
den sonra tüm sternoklaviküler eklem bağla-
rı gerilerek daha fazla harekete izin vermez-
ler (Şekil 37.2). Üst ekstremitenin her hareketi 
sternoklaviküler ekleme yansımaktadır.(1-3, 8)

Medial klaviküler epifiz:
Klavikula vücudun ilk kemikleşen uzun ke-
miği olmasına rağmen (gestasyonun 5. haf-
tası), medial klavikula epifizi uzun kemikler 
arasında en geç ossifiye olan ve fizisi en geç 
kapanan epifizidir. Medial klavikula epifizi 
18-20 yaşta ossifiye olur ve 23-25 yaşlarında 
klaviküla ile birleşerek fizis plağı kapanır. 
Bu yaşlarda görülen çıkıkların bir kısmının 
bu fizisten kırık sonucu olduğu ve bunların 
aslında “yalancı çıkık” olduğu bilinmektedir.
(3,4,8) Bu nedenle fizis hattı kapanmadan önce-
ki yaşlardaki travmalarda fizis kırıkları aran-
malıdır.(4)

Cerrahi anatomi:
Bu bölgede çalışacak cerrahın bölgenin ka-
rışık ve tehlikeli anatomisini bilmesi gerek-
mektedir. Bölge sternohiyoid, sternotiroid 
ve skalen kasların sternoklaviküler eklemin 
posteriorunda oluşturdukları kas perdesi ile 
yaşamsal dokulardan ayrılmaktadır. Bu per-
denin arkasında ise innominat arter ve ven, 
internal juguler ven, vagal ve frenik sinirler, 
trakea ve ösefagus ile komşudur. Bölgeye 
arkus aorta ve plevra yakın komşuluktadır 
(Şekil 37.3).(3)

Sternoklaviküler eklem sorunları:
1. Sternoklaviküler eklem instabilitesi
2. Sternoklaviküler eklem artriti
3. Sternoklaviküler eklem enfeksiyonu

1- Sternoklaviküler eklem instabilitesi: 
Küçük, uyumsuz ve vücudun en hareketli 
eklemi olması nedeniyle yaralanmaya açık 
olmakla birlikte, çok sağlam ligament deste-
ği sayesinde vücutta en az dislokasyon geli-
şen eklem sternoklaviküler eklemdir. Omuz 
çevresi çıkıkların sadece %2.5’i bu eklemden 
olmaktadır.(3)
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Şekil 37.1: Sternoklaviküler eklem anatomisi ve stabiliteyi sağlayan ligamentöz yapılar.

İnterklaviküler bağ

Kot

  Sternum

Artiküler disk

Kostaklaviküler bağ

Anterior
Sternoklaviküler bağ

Şekil 37.2: Eklemin çeşitli pozisyonlarına göre superior, inferior, anterior ve posterior bağ stabilizasyonları.
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Travma mekanizmaları:
a. Direkt travma:
Anterolateralden gelen kuvvet ile klavikula 
posteriora mediastene doğru yer değiştirir. 
Böylece direkt travma ile posterior çıkık ge-
lişir. Bu tip travmaya oldukça nadir rastla-
maktadır.

b. İndirekt travma:
En sık sternoklaviküler eklem yaralanma 
mekanizmasıdır. Burada travma omuza an-
terolateralden veya posterolateralden gel-
mektedir. Öne doğru olan kuvvetle arkaya 
çıkık, arkaya doğru olan kuvvetle öne çıkık 
gelişmektedir (Şekil 37.4). Ligamentöz laksi-

site, minör travma ile oluşabilecek eklem ins-
tabilitesi için risk oluşturmaktadır.

Travma sıklığı:
Olguların %47’si trafik kazalarında, %31’i ise 
spor kazalarında olmaktadır.(3) Literatürde 
bildirilen en küçük anterior sternoklaviküler 
eklem çıkığı 7 aylık bir kız çocuğudur.(9) An-
terior çıkık posterior çıkığa göre 20 kat daha 
fazladır.

Travma sınıflandırması:
Sternoklaviküler eklem yaralanmaları anato-
mik olarak, anterior çıkık ve posterior çıkık ola-
rak incelenebilirler. (3)

Ösefagus

Lenf nodu

Sağ Akciğer
 Sol Akciğer

Şekil 37.3: Sternoklaviküler eklemin komşulukları.

Sağ subklaviyen ven   Sol subklaviyen ven

 Sol subklaviyen arter

 Sol karotid arter
Klavikula

Sağ innominant arter

Sternoklaviküler eklem STERNUM

TRAKEA
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Şekil 37.5: Şekilde 25 yaşında erkek hastada sağ 
sternoklaviküler eklem anteriora orta derecede yara-
lanmasının klinik görünümü izlenmektedir. Deformite 
eklemdeki anterior subluksasyon ve ödemden kay-
naklanmaktadır. 

Posterolateral kuvvet

Anterolateral kuvvet

AP kuvvet

(İndirekt)

(İndirekt)

 (Direkt)

Posterior çıkık

Anterior çıkık

Posterior çıkık

Şekil 37.4: Sternoklaviküler ekleme gelen kuvvetlerin 
yönü çıkığın yönünü belirler.

Yaralanmanın derecesine göre ise 4 gruba ay-
rılırlar;

1. İncinme (yumuşak doku yaralanması) 
veya sublüksasyon: Hafif, orta veya ağır 
derecede olabilir. Hafif derecede bağlar 
sağlamdır. Orta derecede bağlar zorlan-
mış veya yırtık olup, eklem sublüksedir. 
Ağır derecede ise ligamentler yırtık ve 
eklem dislokedir. 

2. Akut dislokasyon: Kapsül ve intraartikü-
ler disk ligamenti yırtıktır. Kostoklavikü-
ler bağ sağlamdır. 

3. Reküren çıkık: Seyrek olarak görülür. Ge-
nellikle ağrısızdır. 

4. Redükte olmamış çıkık: Travma sonrası 
ya çıkık farkedilmediğinden redükte edil-
memiştir yada tedavi eden doktor redük-
siyonu gerekli görmemiştir.

Semptomlar ve bulgular:
1. Hafif yaralanma: Bağlar sağlamdır. Hafif 

ve orta derecede ağrı vardır. Eklem şiş ve 
palpasyonla hassastır. İnstabilite yoktur. 

2. Orta derecede yaralanma: Bağlar ya yırtık 
ya da uzamıştır. Eklem sublüksedir. Şişlik 
ve ağrı belirgindir (Şekil 37.5). Kolun her 
hareketine ağrının eşlik etmesi tipiktir. 

3. Şiddetli yaralanma: Anterior veya pos-
teriora dislokedir. Kapsüler bağ ve intra-
artiküler disk ligamenti yırtılmıştır. Aşırı 
ağrı vardır. Kolun her hareketi ağrılıdır. 
Hasta diğer koluyla yaralı ekstremitesini 

yukarıya doğru destekler. Hastanın başı 
disloke olan eklem tarafına döner. Sırtüs-
tü pozisyonda semptomlar artar.

Anterior çıkıkta; klavikula medial ucu belir-
ginleşir ve palpe edilir. Posterior çıkıkta ise 
klavikula medial ucunun mediastendeki olu-
şumlara yaptığı bası nedeniyle anterior çıkı-
ğa göre farklı bulgular vardır. Bu bulgular;

• Ağrı daha fazladır,
• Aynı tarafta venöz konjesyon olabilir,
• Klavikula proksimal ucu belirginliğini 

kaybeder,
• Solunum güçlüğü gelişebilir,
• Ekstremitede dolaşım bozukluğu olabilir,
• Yutma güçlüğü gelişebilir,
• Pnömotoraks görülebilir,
• Şok gelişebilir. 

Posterior çıkıklarda çekilen grafilerde çıkık 
kolaylıkla gösterilememektedir. Sternokla-
viküler eklemde ağrı, üst ekstremitenin her 
hareketinde aşırı derecede ağrının olması ve 
sternoklaviküler konturun erken evrede si-
linmesi (geç dönemde şişlik gelişmesi nede-
niyle bu bulgu geriler) durumunda sternok-
laviküler eklem posterior çıkığından şüphe-
lenilmelidir.(3,10-14) Onsekiz yaşın altındaki 
genç hastalarda sıklıkla fizisin kapanmaması 
nedeniyle posterior çıkıklar gerçek bir çıkık 
değil Salter-Harris Tip 1 veya 2 kırığı şeklin-
de olmaktadır.(3)
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Radyolojik değerlendirme:
1. Direkt grafi:
i. Rutin grafiler: 
Sternoklaviküler eklemin değerlendirilme-
sinde standart radyografik projeksiyonlar; 
posterior-anterior (PA), oblik ve lateral gra-
filerdir.(15,16) Fakat eklemin oblik seyri ve de 
klavikula medialinin skapula, kotlar, ver-
tebralar ve yumuşak dokular ile superpo-
zisyonu nedeniyle bu üç temel projeksiyon 
tanıda sıklıkla yetersiz kalmaktadır.(17) Ayrıca 
sternum korteksi ince olduğu için radyogra-
fik dansitesi düşük olup direkt grafi ile net 
olarak değerlendirilememektedir.(18) Sonuç 
olarak; rutin radyografiler sadece sternokla-
vilüler eklemle ilgili bir sorun olduğunu gös-
terir, detaylı bilgi vermezler.

ii. Özel grafiler:

Sternoklaviküler eklemin incelenmesinde 
Rockwood (veya “serendipity”), Hobbs, He-
inig ve Kattan projeksiyonları gibi özel grafi-
ler tanımlanmıştır.(17) 

• Rockwood (veya “serendipity”) projek-
siyonu:(3,19) Rockwood tarafından rastlantı 
sonucu bulunmuştur. Hasta masaya sır-
tüstü yatar. Radyografi tüpüne 40° kra-
niyel açı verilerek anteroposterior yönde 
x-ışını manibriuma santralize edilir. Elde 
edilen grafide karşı taraf klavikuladan 
horizontal bir hat çizilir ve travma tara-
fındaki klavikulanın superiora veya infe-
riora yer değişikliği değerlendirilir.(20) Bu 
grafide çıkığın yönü ve kırıklar görülebilir 
(Şekil 37.6). 

• Hobbs projeksiyonu:(3,19) Hasta radyogra-
fi masası yanına oturur. Kaset masadadır. 
Hastaya dirseklerine dayanarak göğüs 
ön duvarı kasetle temas edecek şekilde 
öne doğru eğilmesi söylenir. Hastanın 
fleksiyon pozisyonundaki boynu hemen 
hemen masaya paraleldir. Bu projeksiyon-
da x-ışını manibriuma santralize edilir ve 
servikal vertebraların dorsal kesiminden 
geçerek kasete ulaşır (Şekil 37.7). 

• Heinig projeksiyonu:(13) Daha az kullanı-
lır. Hasta sırtüstü pozisyondadır. Kaset di-
ğer omuzun karşısına konur. X-ışını tüpü 

30 inç uzaklıktadır. X-ışını manibriuma 
santralize edilerek, koronal planda o ta-
raf sternoklaviküler ekleme tanjansiyel ve 
karşı taraf klavikulaya paralel geçer (Şekil 
37.8). 

• Kattan projeksiyonunda: Hasta pron 
pozisyondadır. Hastaya 350 açı verilir ki 
sternoklaviküler eklem spinal yapılar ile 
superpoze olmasın.(21) Ancak bu grafi pek 
kullanılmamaktadır. 

Şekil 37.7: Hobbs Grafisi.

Şekil 37.8: Herining Grafisi.

Şekil 37.6: Serendipity Grafisi.

400

45-650
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Maalesef bu özel projeksiyonlu grafileri 
teknik olarak uygulamak ve değerlendir-
mek güç olduğundan rutin uygulamada 
pek kullanılmamakta ve tanıda çoğu kez 
diğer görüntüleme yöntemlerine başvu-
rulmaktadır. 

Direkt grafileri değerlendirirken bazı tuzak-
lar bulunmaktadır. Bunlar; 

1. Direkt grafide klavikula inferolateral ke-
siminde normalde görülebilen korakokla-
viküler ligament çukuru yanlışlıkla kırık 
veya erozyonla karıştırılmamalıdır.(22) 

2. 23-25 yaşlarına kadar sebat edebilen me-
dial klaviküler epifiz direkt grafide kırıkla 
karışabilir. Önemle bir nokta; fizis hattı ka-
panmadan önce klavikula medial ucuna 
olan travmalar, epifiz kırığı eşlik etsin ya 
da etmesin, primer olarak fizis kırığı olup 
direkt grafide sternoklaviküler eklem dis-
lokasyonu ile karıştırılabilir.(23-27) Çocuk ve 
adolesan grubu hastalar değerlendirilir-
ken bu durum göz önüne alınmalıdır. Fi-
zis hattı kapanmadan önceki tüm sternok-
laviküler eklem travmaları Salter-Harris 
Tip I veya Tip II kırıkları olarak kabul edil-
melidirler.(23,24) Fizis kırıkları ile sternokla-
viküler eklem dislokasyonları bilgisayarlı 
tomografi (BT) ile bile ayırt edilememekte 
olup Salter-Harris kırıklarına açık redük-
siyon sırasında tanı konabilmektedir.(21) 

3. Çoklu kemikçik normal popülasyonda 
%1,5 oranında görülmekte olup manibri-
um superior ve posterior kesiminde yer 
almaktadır.(28) Direkt grafide bunların kı-
rık fragmanlarından ayırt edilmesi gerek-
mektedir.(28) 

4. Kronik intermittan sternoklaviküler ek-
lem dislokasyonları rutin radyografik 
görüntüleme sırasında yanlışlıkla normal 
olarak değerlendirilebilirler. Doğru tanı 
koymada o taraftaki kolun göğüs üzerin-
de karşı taraf dirseğe doğru itilmesiyle 
gerçekleştirilen stres manevrası yardımcı 
olabilmektedir.(17)

2. Bilgisayarlı tomografi (BT): 
Sternoklaviküler eklemi en iyi değerlendiren 
tetkiktir. BT ile eklem yüzeyleri, kemik deği-

şiklikleri, basit veya komplike fraktürler ve 
eklem dizilimleri mükemmel değerlendiril-
mekte olup sternoklaviküler eklem travma-
larında ve özellikle de dislokasyon olan has-
talarda eklemin motilite derecesini gösterme-
de en ideal görüntüleme yöntemidir.(29,30) Bu 
hastalarda kolay elde edilebilirliği ile direkt 
radyografiler kullanılmakla birlikte tanıda 
yetersiz ve kısıtlı kalmaktadır. 

BT incelemesi supin pozisyonda yapılır. Kesit 
aralığı verilmeksizin 3 mm ve daha altındaki 
ince kesit kalınlığı ile elde edilen görüntüler 
eklem hakkında detaylı bilgi vermektedir.(31) 
İnce kesit kalınlığı tanıda yanılgıya yol aça-
bilen parsiyel volüm etkisini önlemekte olup, 
kesit aralığı verilmeksizin yapılan inceleme 
sayesinde eklem tamamen görüntüye da-
hil edilmektedir.(28) Anormalliğin derecesini 
değerlendirmede karşılaştırmak için her iki 
tarafı görüntülemek önemlidir.(31) BT incele-
mesi sonrasında aksiyel kesitlerden koronal 
ve sagital reformat görüntüler oluşturulabil-
mektedir. Tanıda özellikle koronal reformat 
görüntüler yararlıdır. Sternoklaviküler ekle-
min oblik seyrinden dolayı BT’de gerçekleşti-
rilen üç boyutlu (3D) rekonstrüksiyonlar kla-
vikula kırıklarının ve sternoklaviküler eklem 
dislokasyonlarının gösterilmesinde mükem-
mel sonuç vermektedir (Şekil 37.9).(32) 

BT tetkiki nötral pozisyonda veya sensitivite-
yi artırmak için stres manevrası ile elde edile-
bilir.(17) Stres manevrasında o taraf humerusa 
iç rotasyon yaptırılarak göğüs boyunca karşı 
taraf dirseğe doğru kuvvetlice çekilir.(33) 

Eğer posterior dislokasyona sekonder vas-
küler yetersizlik ve bası şüphesi kuvvetli ise 
komşu vasküler yapıların optimum görüntü-
lenebilmesi için intravenöz kontrastlı BT ya-
pılabilir. Yine posterior dislokasyonlarda sık 
görülen komplikasyonlardan olan trakea ve 
özefagus yaralanmaları, mediastinal hema-
tom, hemotoraks, pnömotoraks, pnömome-
diastinum ve akciğer kontüzyoları da BT ile 
mükemmel gösterilebilmektedir. 

Sonuç olarak; sternoklaviküler eklem trav-
masında kolay elde edilebilirliği, oldukça 
hızlı görüntüleme zamanı, değişik planlarda 
reformat yeteneği ve 3D rekonstriksiyonlar 
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ile hem değerlendirmede hem de preoperatif 
rehber olarak BT en önde gelen tanı yöntemi-
dir.(32) Görüntüleme protokolleri; kesit aralığı 
verilmeksizin ince kesit kalınlığı, kısa görün-
tüleme zamanı ve minimal radyasyon dozu 
olacak şekilde çok iyi planlanmalıdır. 

3. Manyetik rezonans görüntüleme 
(MRG): 
Çoğu vakada sternoklaviküler eklemi oluş-
turan kemik yapıların anatomisi konvansi-
yonel radyografi ve BT ile yeterli olarak de-
ğerlendirilebilmektedir.(34) Oysa MRG hem 

kemiklerin hem de eklemi stabilize eden yu-
muşak dokuların değerlendirilmesine olanak 
sağlar. Kıkırdak ve disk hasarı ile eklem efüz-
yonlarının ve ligament yaralanmalarının de-
ğerlendirilmesinde MRG BT’den daha üstün-
dür. Üstelik posterior dislokasyon tanısında 
aynı seansta noninvaziv bir yöntem olan MR 
anjiografi yapılarak komşu vasküler yapıla-
rın bütünlüğü de değerlendirilebilmektedir. 
Ancak yine de akut sternoklaviküler eklem 
travmalarında MRG’nin rolü tam olarak ta-
nımlanmamıştır.(29,35)

MRG ile sternoklaviküler eklemin değerlen-
dirilmesinde koronal, sagital, aksiyel ve ob-
lik aksiyel planlar kullanılmaktadır.(29) Eklem 
yüzeylerinin, diskin, kostoklaviküler ve in-
terklaviküler ligamentlerin değerlendirilme-
sinde ve klavikulanın superiora yer değişik-
liğinin görüntülenmesinde en ideali koronal 
plandır.(29) Sagital plan ise, kostoklaviküler 
ligament kalınlığının ve bu ligamentin diske 
ve kapsüle tutunmasının değerlendirilme-
sinde yararlıdır.(29) Aksiyel plan; anterior ve 
posterior sternoklaviküler ligamenti içerecek 
şekilde eklem kapsülünü ve kostoklaviküler 
ligamenti gösterir. Aynı zamanda, büyük da-
marların ve trakeanın ekleme göre lokalizas-
yonunu değerlendirmede de en çok aksiyel 
plan yararlı olmaktadır. Koronal görüntüler 
üzerinden ayarlanan ve ekleme paralel olan 
oblik aksiyel plan; medial klavikula ve ma-
nibrium ilişkisini gösterir ve bazen sternok-
laviküler ligamentlerin görüntülenmesinde 
daha yararlı olmaktadır.(29) 

MRG supin pozisyonda yapılmaktadır. Bazı 
otörler eklemi stabilize etmek ve de solunu-
ma bağlı artefaktları azaltmak için MR çeki-
minin pron pozisyonda yapılmasını öner-
mektedirler.(36) Fakat pron pozisyonu hasta 
için rahat bir pozisyon olmayıp tetkik sıra-
sında hareket artefaktlarına sebep olmakta 
ve klinik kullanımı kısıtlamaktadır.(25)

MRG ile görüntülemede bazı tuzaklar bulun-
maktadır. Eklem yüzeyleri eğimli olduğun-
dan komşu yağ planlarının parsiyel volüm 
etkisine bağlı olarak manibrium ve klavikula 
kortikal yüzeyleri belirsiz olarak izlenebilir. 
Bunu önlemek için 3 mm’nin altında ince 
kesit görüntüleme önerilmektedir.(36) Yine 

Şekil 37.9: A) Normal sternoklaviküler (SK) anatomi 
aksiyel BT kesiti, B) SK eklem koronal BT görünümü, 
sağda subluksasyon izlenmekte, C) SK eklem anterior 
subluksasyonu olan aynı hastanın 3D rekonstrüksiyonu. 
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MRG’de az miktardaki eklem sıvısı fizyolojik 
olup patolojik olarak değerlendirilmemeli-
dir.(36)

MRG, kemik iliği anormalliklerinin, disk ve 
kıkırdak zedelenmesinin, eklem efüzyon-
larının tanımlanmasında ve ekstraartiküler 
yumuşak dokuların doğrudan değerlendi-
rilmesinde BT’den oldukça üstündür.(29,37) 
Ligament yırtıkları, maalesef direkt grafide 
ve hatta stres manevrası ile sternoklavikü-
ler eklem dislokasyonu veya deformitesi ol-
madan da görülebilmekte ve sadece MR’la 
değerlendirilebilmektedir. BT’de x-ışını kul-
lanılmakta ve primer aksiyel bilgilerden arte-
faktlı olabilen reformat görüntüler elde edile-
bilmektedir. Oysa MRG’de hasta radyasyona 
maruz kalmamakta ve direkt multiplanar 
görüntüler elde edilebilmektedir. Kesin olan 
bir konu; kırıkların, dislokasyonların ve kor-
tikal erozyonların değerlendirilmesinde BT 
en önemli görüntüleme yöntemidir.(37) 

MR artrografinin yararı tartışmalıdır. Bazı 
otörler MR artrografinin artiküler yırtıkların 
değerlendirilmesinde sensitiviteyi artırdığını 
öne sürmektedirler.(29) Fakat eğer MR sekans-
ları iyi seçilirse, diskteki travma intraartiküler 
gadolinyum verilmeksizinde net olarak gös-
terilebilmekte ve dolayısıyla da MR artrografi 
gereksiz invaziv bir yöntem olmaktadır.(25)

4. Ultrasonografi (US): 
Dislokasyon varlığını göstermede ve lokal 
vasküler yapıların değerlendirilmesinde hız-
lı preoperatif değerlendirme yöntemi olarak 
US önerilmektedir.(38) Özellikle zor vakalarda 
disloke olmuş eklemin tekrar yerine getiril-
mesinde rehber olarak intraoperatif US kul-
lanılabilir.(35,39,40) Yapılan bir çalışmada ster-
noklaviküler eklem travmalarının değerlen-
dirilmesinde doğruluk oranı direkt grafide 
%13, US’de ise %89 bulunmuştur.(40) Ancak 
US’nin kullanımındaki kısıtlılık bu konuda 
tecrübeli radyolog sayısının az olması ve 
operasyon odasında US cihazının elde edil-
mesindeki güçlüktür.

Tedavi:
a. Hafif yaralanma:(3,5)

Anterior kapsül zorlanmıştır. 12-24 saat buz 
tatbiki ve hastayı 1-2 hafta omuzu destekle-
yen kol askısında tutmak yeterlidir.

b. Orta derecede yaralanma (Subluk-
sasyon):
İlk 12 saat buz tatbiki, takiben 24-48 saatlik 
sıcak uygulama yararlıdır. Eklem anteriora 
veya posteriora çıkıktır. Klavikula bandajı 
veya omuz askısı uygulanarak 3-6 hafta takip 
edilir. Bu süre içerisinde hasta ekstremitesini 
korumalıdır.(3,5)

Konservatif tedaviye rağmen şikayetleri de-
vam eden olgularda cerrahi eksplorasyon 
sırasında intraartiküler diskte yırtık tespit 
edilmiştir. Pierce bu olguları “sternoklavikü-
ler eklemin içten bozulması” olarak tanımla-
mıştır. Bu olgularda diskin eksizyonu öneril-
mektedir.3

c. Ağır yaralanma (Dislokasyon):
1. Anterior çıkık:
Konservatif tedavi:(3,5,41)

Akut anterior çıkıkların çoğu instabildir. Ka-
palı redüksiyon uygulanır. İlk 48 saat içeri-
sinde başvuran hastalarda kapalı redüksiyon 
denenmelidir. Ancak hastaya reküren insta-
bilite olabileceği fakat bunun normal yaşam 
standardını bozacak semptomlara yol açma-
yacağı söylenmelidir. 

Teknik: Lokal sedasyon veya genel anestezi 
ile redüksiyon yapılır. Omuzların arasına 3-4 
inç kalınlığında yastık konularak anteriordan 
bası uygulanır ve redüksiyon sağlanmaya 
çalışılır. Redüksiyon sonrası omuzlar geriye 
doğru tutulursa genellikle sternoklaviküler 
eklem redükte kalır. Klavikula bandajı veya 
sekiz-bandajı ile altı haftalık immobilizasyon 
uygulanır.(5) 

Kapalı redüksiyon sonrası instabilite varsa 
ve eklem redüksiyonda tutulamıyorsa in-
ternal tesbit öneren yazarlar vardır. Fakat 
cerrahi tedavinin sonuçlarının iyi olmaması 
ve oluşabilecek komplikasyonlar nedeniyle 
internal tesbit pek tercih edilmemektedir. Bu 
hastalara ağrısı geçene kadar sekiz-bandaj 



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi438

uygulaması ve sonrasında erken hareket ve-
rilmesi önerilmektedir. Konservatif tedaviyle 
daha iyi sonuç alındığı bildirilmektedir.

• Cerrahi tedavi:
Konservatif tedavinin başarısız olduğu 
semptomatik reküren instabilitesi olan has-
talarda (ağrı, krepitasyon, hareket kısıtlığı) 
ve ciddi kozmetik sorunlarda cerrahi tedavi 
endikasyonu vardır. 

Geç çıkıkların cerrahi tedavisi:(3,42,43)

Anteriora çıkık veya instabil strernoklavikü-
ler eklem varlığında eklem renkonstrüksi-
yonu yapılmalıdır. Yapılacak ilk rekonstrük-
siyon posterior ve anterior kapsüler bağlara 
yönelik olmalı, ardından da kostoklaviküler 
ligament rekonstrüksiyonu uygulanmalıdır. 
Bu amaçla teknikler tanımlanmıştır;(5,34,37)

a. Fasya lata: 
Sternoklaviküler ekleme delikler açılarak 
strip şeklinde fasya latanın kaldırılıp kulla-
nılması ilk kez Lowman (1928) tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Greft sternoklaviküler 
eklem içinden geçirilerek, klavikula ile ster-
num arasında veya klavikula ile birinci kot 
arasında kullanılabilmektedir.

b. Subklavius tendonu:
Burrows (1951) stabilizasyon amacıyla subk-
lavius tendonunu kullanmış ve kostoklavi-
küler ligamenti rekonstrükte etmiştir. 

c. Step-cut klaviküler osteotomi:
d. Sternoklaidomastoid (SKM) kası:
Brown (1961) SKM kasının klaviküler başını, 
Booth ve Roper ise aynı kasın sternal başını 
kullanarak dinamik olarak sternoklaviküler 
eklem tamiri yapmışlardır.

e. Popliteus tendonu otogrefti ile bağ re-
konstrüksiyonu:

f. Medial klavikülanın rezeksiyon art-
roplastisi:

Hareket kısıtlılığına ve abdüksiyon güçsüz-
lüğüne neden olmaktadır. Bu nedenle öne-
rilmemektedir. Ancak dejeneratif artrit varlı-
ğında ligament rekonstrüksiyonuyla birlikte 
yapılması önerilmektedir. 

Tüm bu teknikler sınırlı sayıda hastalara uy-
gulanmış ve kısa süreli takipler yapılmıştır. 
Bu nedenle başarılı sonuçlar bildirilse halen 
tartışmalı tedavi yöntemleridir. Bu hastalarla 
iyi kooperasyon kurulması ve ağrılı hareket-
lerin kısıtlanarak takip edilmesi önerilmek-
tedir. Kozmetik sorunlar nedeniyle cerrahi 
girişim önerilmemektedir. Bunun sonucunda 
ortaya çıkacak kötü skar dokusu ve ağrı, çı-
kık eklemden daha kötü bir durum oluştur-
maktadır.

Cerrahi girişime bağlı diğer komplikasyon-
lar;

• Osteomiyelit
• Artrit
• Tekrarlayan dislokasyon

1. Posterior çıkık:(3,13,14)

Posterior çıkıkta görülen ciddi komplikas-
yonlar nedeniyle hastaya mutlaka detaylı 
bir fizik muayene yapılmalıdır. Pulmoner ve 
vasküler yaralanmalar araştırılmalıdır. Olu-
şabilecek vasküler veya trakeal komplikas-
yonlar nedeniyle redüksiyon mutlaka genel 
anestezi altında yapılmalıdır.

• Kapalı redüksiyon:
Çıkıklardaki erken tanı ve acil redüksiyon 
kapalı redüksiyonun başarısını belirlemekte-
dir. Yumuşak dokuların kontrakte olması ve 
özellikle klavikulanın kapsülün posterioruna 
çıkıp kilitlenmesi nedeniyle 48 saat sonra ka-
palı redüksiyon nadiren gerçekleştirililebil-
mektedir ve başarısı da düşüktür.

Teknik:
a. Abdüksiyon traksiyon tekniği:3,5

Sırtüstü yatar pozisyonda çıkık omuz yata-
ğın kenarına getirilir ve 3-4 inçlik bir kum 
torbası omuzun altına yerleştirilir. Kol ab-
düksiyonda iken lateral traksiyon uygulanır 
ve yavaşça ekstansiyona getirilir. Genellikle 
“pop” sesiyle birlikte eklem redüksiyonu 
sağlanır. Eğer redüksiyon sağlanamıyorsa el 
ile veya bir steril çamaşır klempi ile klaviküla 
mediali tutularak laterale ve anteriora çeki-
lerek redüksiyon sağlanmaya çalışılır (Şekil 
37.10). Akut vakalarda genellikle redüksiyon 
kolaylıkla sağlanır. Redüksiyon sonrası ge-
nellikle eklem stabildir.
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masa da fizis plağının yeniden şekillenmesi 
ile posteriora deplase olan kemiğin rezorp-
siyonu gerçekleşmektedir. Bu yaş grubunda 
sıklıkla yalancı çıkık şeklinde yaralanma gö-
rülmektedir. Bu yaralanmalarda distal klavi-
kula yerinde dururken fizisten ayrılıp peri-
ost tüpünden çıkarak parsiyel yırtığa neden 
olmaktadır. Bu bölgenin yüksek osteojenik 
potansiyeli nedeniyle yeniden şekillenme 
olur (Şekil 37.11). Semptomatik olmayan fizis 
kırıklarında, posteriora veya anteriora çıkık 
olsun, kapalı redüksiyon gerçekleşmese de 
3-4 hafta sekiz-bandajın uygulanması yeterli 
olmaktadır.

Cerrahi teknik:
Cerrahi sırasında özellikle anterior bağlar 
olabildiğince korunmalıdır. Çünkü ameli-
yat sonrası sekiz-bandaj kullanabilmesi için 
anterior ligamentlerin sağlam olması gerek-
mektedir. Redüksiyon sonrası genellikle ek-
lem stabildir. Anterior bağlar destrükte ise 
stabilizasyon uygulanmalıdır. 

Cerrahide sırtüstü pozisyonda yatan hasta-
ya anteriordan klavikula üst sınırına paralel 
seyreden ve sternoklaviküler eklemin hemen 
medialinde sonlanan insizyon yapılır. Oluşa-

Şekil 37.10: Abdüksiyon traksiyon tekniği ile sternok-
laviküler eklem redüksiyonu.

b. Addüksiyon traksiyon tekniği:3,5

Bu teknikte de hasta sırtüstü yatmaktadır. 
Kola addüksiyonda traksiyon uygulanır ve 
omuzdan aşağıya doğru bastırılır. Klavikula 
birinci kot üzerinden manivela etkisi ile nor-
mal pozisyona getirilmeye çalışılır. Bu teknik 
genellikle abdüksiyon traksiyon tekniğinin 
başarısız olduğu vakalarda uygulanmakta-
dır.

Redüksiyon sonrası:
Hasta bağların iyileşme dönemi boyunca 4-6 
hafta sekiz-bandajda immobilize edilmelidir. 
Posterior çıkıkların geç dönem kapalı redük-
siyon takiplerinde oldukça başarılı olduğu 
gösterilmiştir.(5)

Açık redüksiyon:(3,5,43-48)

Erişkinler, genellikle mediastene yer değiş-
tirmiş klavikulayı tolere edemezler. Kapalı 
redükte edilemeyen posterior çıkıklarda to-
rasik çıkım sendromu, vasküler tıkanmalar 
ve medial klavikulanın vital organları yara-
laması gibi çeşitli komplikasyonlar ortaya 
çıkmaktadır. Bu nedenle de erişkinlerde eğer 
kapalı redüksiyon gerçekleştirilemiyorsa 
açık redüksiyona geçimelidir.

23-25 Yaşın altındaki semptomatik olmayan 
çocuk ve adolesanlarda redüksiyon sağlana-

Şekil 37.11: Klavikula proksima uç epifiz kırığı ve tek-
rar şekillenmesi görülmektedir.

Tekrar şekillenme

Tip II Fizis kırığı

Yastık

A

B

C
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bilecek komplikasyonlar nedeniyle cerrahi 
sırasında mutlaka bir toraks cerrahının hazır 
bulunması gerekmektedir. Anterior kapsüler 
bağ sağlam bırakılarak olabildiğince yumu-
şak dokular temizlenmelidir. Traksiyon ve 
bir çamaşır klempinin klavikulanın çevresini 
saracak şekilde yerleştirilmesi ile redüksiyon 
sağlanmaya çalışılır. Redüksiyon sonrasında 
anterior kapsül sağlamsa genellikle eklem 
stabildir. Anterior kapsülün yetersiz oldu-
ğu durumlarda ek stabilizasyon yöntemleri 
kullanılmalıdır. Rockwood bu amaçla distal 
klavikulanın 1-11/2 inçlik kısmının alttaki vi-
tal dokulara zarar vermeden kesilip disk li-
gamenti ve diğer bağların korunmasını öner-
mektedir. Kapsüler bağlar veya intraartiküler 
disk ligamenti, sırasıyla medial klaviküla 
epifizinden ve sternokostal sinkondrozdan 
avülziyon tarzında ayrıldıklarından klavi-
kulanın kostaya tespitinde kullanılabilirler. 
Rezeksiyonun ardından klavikulanın kalan 
kısmının 1 cm lateralinden iki adet delik açıp 
intraartükiler disk veya kapsüller bağları 
absorbe olmayan dikişler ile bu deliklerden 
geçirerek bağlanır. Böylece klavikula birinci 
kot’a tespiti edilmiş olur (Şekil 37.12).

Sternoklaviküler çıkık cerrahisi sırasında 
uzun yıllar tespit amacıyla Kirschner teli 
veya Steinman çivisi kullanılmıştır. Ska-
pulotorasik hareketin büyük bir kısmının 
bu eklemden olması nedeniyle kullanılan 
fiksasyon materyalleri bu hareketi engelle-
yemezler, ya kırılırlar ya da migre olurlar. 
Kullanılan çivilere bağlı olarak çok sayıda 
komplikasyonun görülmesi nedeniyle bunla-
rın kullanılması kesinlikle önerilmemektedir. 
Çivi kullanımına bağlı olarak kalbe, pulmo-
ner artere, innominant artere ve hatta aortaya 
migrasyon bildirilmiştir.(3,44)

Redüksiyon sonrası instabil eklemlerde öne-
rilen stabilizasyon yöntemleri;(5) anterior ins-
tabilitede kullanılan otojen greftlerle stabili-
zasyon, SKM kasın manibrium sterni başının 
kullanılması, subklavisun tenodez şeklinde 
transferi ve pektoralis majör tendon transfe-
ridir.

Posterior çıkıkların açık cerrahi tedavisi de-
ğişkendir. Bir seride kapalı redüksiyon son-

rası %58 mükemmel sonuç bildirilirken, açık 
cerrahide ise %42 mükemmel sonuç bildiril-
mektedir.(5)

Sternoklaviküler eklem instabilite teda-
visine bağlı gelişen komplikasyonlar:
Gelişen komplikasyonlar yaşamı tehdit ede-
bilecek düzeyde olabilir. Sıklıkla bildirilen 
komplikasyonlar mediastinal ve torasik çı-
kımdaki yapıların yaralanmasıdır.(49)

a. Konservatif tedaviye ait komplikasyonlar: 
Sıklıkla posterior veya retrosternal çıkığa 
bağlıdır. Anterior çıkık için bildirilen komp-
likasyonlar, dejeneratif artrit veya kozmetik 
sorunlardır. Posterior çıkıklarda bir çalışma-
da 60 hastanın 16’sında trakea, özefagus ve 
büyük damar yaralanmaları tarif etmiştir. 
Ono ise 102 hastada %30 komplikasyon ve 3 
ölüm bildirmiştir.(49,50) Bu katastrofik sorun-
ların erken tanı ve hızlı tedavisi yaşamsal 
önem taşır.

b. Cerrahi tedaviye ait komplikasyonlar:
En sık görülen komplikasyon ortopedik imp-
lantın migrasyonudur. Migre olan implantla-
rın vital organlara zarar verdiği, hatta ölüme 
neden olduğu bildirilmektedir.(49-51) Diğer 
komplikasyonlar ise; osteomyelit, reküren 
dislokasyon, dikiş materyaline bağlı birinci 
kotta erozyon, kırık ve kaynamama şeklin-
dedir.(49,52)

2- Sternoklaviküler eklem artriti:
Eklem aralığında daralma, osteofit, subkond-
ral skleroz ve eklem yüzünde kistlerle karak-
terizedir. Sternoklaviküler eklem artritinde 
ağrı ve disabilite oluşabilmekte ve bunların 
birçoğu konservatif tedaviyle gerilemek-
tedir. Konservatif tedaviye rağmen devam 
eden ağrı ve omuz dizabilitesinde rezeksiyon 
artroplastisi gibi cerrahi tedaviler uygulan-
maktadır. Cerrahi sonrasında instabilite ya-
ratmamak için korakoklaviküler ligamentler 
korunmalıdır (Şekil 37.13).

Dejeneratif artrit tedavisinde artrodezden 
kaçınılmalıdır. Sternoklaviküler eklem vü-
cudun en hareketli eklemi olduğundan art-
rodezi, üst ekstremite hareketlerinde ciddi 
derecede kısıtlılığa yol açar.
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Şekil 37.13: Sternoklaviküler eklem rezeksiyon artroplastisi görünümü.

Şekil 37.12: Akut sternoklaviküler çıkıklarda cerrahi 
teknik.

2- Sternoklaviküler eklem enfeksiyonu:
Akut, subakut ve kronik olabilir. Sternokla-
viküler eklemin enfeksiyonu nedenleri ara-
sında bakteriemi, komşu kemik enfeksiyo-
nunun yayılımı, romatoid artrit, alkolizim, 
kronik hastalık, subklavien kateterizasyon, 
diyaliz sayılabilir. Staphylococcus aureus en 
sık izole edilen ajandır. Sternoklaviküler ek-
lem septik artriti, tüm septik artritlerin %0.5 
ile 1’ini oluşturmaktadır.(53) Tedavide drenaj 
ve debridman uygulanır. Eklem bağlarının 
korunmasına cerrahi sırasında dikkat edil-
melidir. Dirençli vakalarda sternoklaviküler 
eklem rezeksiyon artroplastisi iyi bir şeçe-
nektir.
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Sternoklaviküler Eklem Rezeksiyon 
Artroplastisi:
Sternoklaviküler eklem rezeksiyon artrop-
lastisi açık cerrahi ile yapıldığında iyi ve mü-
kemmel sonuçlar alındığını bildiren yayınlar 
vardır.(54,55) Açık cerrahide, posterior diseksi-
yon sırasında vital yapıların yaralanma riski 
ve eklem kapsülü açıldığı için postoperative 
instabilite riski vardır. Tavakkolizadeh ve 
ark.(56) artroskopik sternoklaviküler eklem 
rezeksiyonunun avantajlarını; daha az cerra-
hi travma, daha az vital yapıların yaralanma 
riski, daha az postoperatif instabilite ve daha 
az kozmetik problemler olarak bildirmişler-
dir. Artroskopik sternoklaviküler eklem re-
zeksiyonunun, semptomatik sternoklavikü-
ler eklem artriti olan seçilmiş hastalarda uy-
gun bir seçenek olduğu bildirilmektedir.(57,58)

Cerrahi teknik:
Artroskopik sternoklaviküler eklem rezeksi-
yonu supin pozisyonda yapılır. Hasta anes-
tezi aldıktan sonra cerrahi öncesi ve sonrası 
eklem instabilitesi muayene edilir. Kemik 
belirteçler (klavikula mediali ve sternum 
laterali) işaretlenir. Spinal iğne ile anteroin-
feriordan ekleme girilerek izotonik sıvı ile 
eklem kapsülü şişirilerek gergin hale getirilir. 
Daha sonra inferior görüntüleme portaline 
trokar yardımıyla 2.7 mm artroskop ile künt 
olarak eklem anteroinferiorundan superiora 
doğru posterioru penetre etmeyecek şekilde 
girilir. Sternoklaviküler ligament ve kapsül 
mümkün olduğunca korunur. İşlem portali 
olan superior portalde spinal iğne ile uygun 
açı ayarlandıktan sonra anterosuperiordan 
açılır. Posterior hem vital yapılar nedeniyle 
hem de posterior kapsülün sternoklavikü-
ler eklem anteroposterior instabilitesinde en 
önemli yapı olması nedeniyle çok dikkatli 
bir şekilde korunmalıdır.(59) Uygun rezeksi-
yon miktarı 5 ile 10 milimetre arasında ol-
malıdır.(60,61) İlk olarak uygun görüntü elde 
edebilmek için eklem kapsülü ve ligamentler 
korunarak debridman yapılmalıdır. Daha 
sonra superior portalden yerleştirilen burr 

yardımıyla 7-8 mm olacak şekilde klavikula 
medialine rezeksiyon uygulanır. Sternuma, 
eklem yüzüne de debridman uygulanır, rem-
nant eklem içi disk de temizlenir. Rezeksiyon 
tamamlandıktan sonra artroskop içerideyken 
omuz eklem hareketleri yaptırılarak stabilite 
ve sıkışmaya neden olabilecek kemik doku-
lar kontrol edilir.

Postoperatif rehabilitasyon:
Ameliyat sonrası hasta konforu için ağrı 
kontrolü sağlanana kadar omuz askısı ile im-
mobilizasyon uygulanır. Postoperatif sertlik 
riskini de düşünerek ameliyat sonrası birinci 
günde erken pasif ve aktif egzersizlere başla-
nır. 6. haftadan sonra eklem hareket açıklığı 
kontrol edilerek başüstü aktivitelere başlanır. 
Sternoklaviküler bağlardaki zayıflama nede-
niyle instabilite riskini arttırmamak için ağır 
kaldırma üçüncü aya kadar yasaklanır. 

Literatür:
Bae ve ark.(62) 2-2.5 cm medial klavikula re-
zeksiyonu ile beraber semitendinöz veya 
sternokleidomastoid greftini manubrium ve 
medial klavikuladan 8 şeklinde geçirerek 
cerrahi uyguladıkları 15 hastanın sonuçlarını 
bildirmişlerdir. Hastaların %87’sinde stabi-
liteyi sağlamalarına rağmen %40’ında kalıcı 
ağrı bildirmişlerdir. 

Sternoklaviküler eklem dejenerasyonu ne-
deniyle yapılan rezeksiyon artroplastisi ile 
iyi sonuçlar bildirilmektedir.(54,55) Artrosko-
pik sternoklaviküler eklem rezeksiyonunun 
açık cerrahiye üstünlükleri; eklem yüzleri ve 
intraartiküler diskin tam değerlendirilebil-
mesi, uygun enstruman yerleşimi ile cerrahi 
risklerin azalması, hızlı iyileşme ve kozmetik 
problemlerin en aza indirilmesi olarak bildi-
rilmektedir.(57) Sternoklaviküler eklem osteo-
artriti nedeniyle artroskopik medial klaviku-
la eksizyonu uygulanan 10 hastada ortalama 
28 aylık takipte iyi sonuç ile beraber hiçbir 
hastada komplikasyon gelişmediği bildiril-
miştir.(58)
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Giriş
Skapular ağrı veya snapping skapula genel-
likle tanısı atlanan bir sorundur. Hastalar, 
ele gelen, işitilebilir ve ağrılı krepitasyon-
dan şikayet ederler. Genellikle tekrar eden 
omuz üstü hareketlerde ortaya çıkmaktadır.
(1) Hasta popülasyonunu normalde genç, ak-
tif insanlar oluşturur. Nispeten az görülen bir 
durum olması nedeniyle kronik ağrıya ve kı-
sıtlı işlevselliğe sebebiyet vermesine rağmen 
kliniklere başvuran hastaların değerlendiril-
mesi sırasında gözden kaçmaktadır.(2)

Anatomi
Skapulotorasik sorunların anlaşılması için 
skapulotorasik eklemin anatomisinin ve fiz-
yolojinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Ska-
pula, posterior toraks ile eklem yapan üçgen 
şekilli bir kemiktir. Aksiyal iskelete sadece 
akromioklaviküler eklem ile tutunur ve sta-
bilitesini çevre kas dokuları sağlar.(3) Levator 
skapula ve romboidler skapulanın medial 
kenarına yapışır ve subskapularis kası ante-
rior yüzeyin üzerinde seyreder.(1,4) Skapula ve 
torasik duvar arasında serratus anterior ve 
subskapularisin oluşturduğu bir bant vardır.
(5-8) Subskapularis ve serratus anterior boşluk-
ları eklemin kas yapıları tarafından oluşturu-
lur. Serratus anterior boşluğu göğüs duvarı, 
serratus anterior ve romboidler arasındadır. 
Subskapularis boşluğu ise serratus anteri-
or, subskapularis ve aksilla ile sınırlandırır.
(6,7,9,10) Skapulayı saran önemli nörovasküler 
yapılar bulunmaktadır. Skapulanın supero-
medial köşesinin yakınında aksesuar sinir 
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levator skapula içinden geçmektedir ve tra-
pezius 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 sınırı-
nın 1 cm medialinde seyreder.(6,7,9,11) Skapular 
bursalar ağrıya ve snappinge sebep olacak 
bursitlerden sorumludur. Bursalar, sürtünme 
alanlarında ve sinoviyal membran ile çevrili 
potansiyel boşluklarda bulunur.(1) İki majör 
bursa; infraserratus bursa, serratus anteri-
or ve toraks arasında, supraserratus bursa, 
subskapularis ve serratus anterior arasında 
bulunur.(3,4,6,12-15) Dört minör bursada bulun-
maktadır. Bu bursalar, superomedial köşede 
ve serratus kasının inferiorunda ya da supe-
riorunda bulunmaktadır. Diğer bir infraser-
ratus bursa, skapulanın inferior köşesinde ve 
trapezoid bursa da, trapezius kasının altında 
omurganın medialinde bulunmaktadır.(3,4,12-15) 
Superomedial köşedeki bursa semptomların 
en sık sebebidir.(4,12,15)

Patofizyoloji
Snapping skapula, skapulanın anteriorunun 
konkav kısmının konveks toraks üzerinde 
hareketi sonucu oluşmaktadır. Etiyoloji üçe 
ayrılmıştır:(5,6,12,16-18)

Bursit
Bursit yumuşak doku bozukluğundan köken 
alır ve krepitasyon skapulanın kemik ano-
malisinin kotlara sürtünmesi sonucu ortaya 
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çıkar.(1,4,5) Etyolojisi reaktif bursa oluşumuna 
yol açan aşırı kullanım hasarıdır. Sorunun 
ilerlemesi sonucu olarak ağrıya ve snappinge 
sebep olan bursanın fibrozisi gelişir. Skarla-
şan doku sıkışmaya, ağrıya ve inflamasyo-
nun devam etmesine yol açar.(1,4,12)

Kas anomalisi
Atrofik kas, fibrotik kas ya da anormal kas in-
sersiyosu; anormal skapula hareketine sebep 
olarak snapping oluşumuna neden olurlar.(19)

Kemik ya da yumuşak doku anomalisi
Kemik ve yumuşak doku lezyonları, skapu-
lar 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, reak-
tif kemik çıkıntıları ya da kötü kaynamış kot 
kırıkları buna sebep olabilmektedir.(1,3-5,7,9,14,18-

20) Luschka tüberkülü superomedial köşede 
olan kemik ya da fibrokartilaj çıkıntıdır.(4,7,8,15) 

En sık karşılaşılan superomedial köşenin de-
formitesi bulböz tepe ya da anterior kanca-
dır.(21) Superomedial sınır ve inferior uç geniş 
anatomik varyasyonlara sahiptir.(22) Eğer net 
bir deformite bulunamazsa, superomedial 
köşenin gereğinden fazla eğriliğe sahip ol-
duğu düşünülmelidir İnferior uçtaki kemik 
çıkıntı popülasyonun %22’sinde bulunur ve 
en sık ikinci nedendir. Her ne kadar kemik 
varyasyonlar nedenlerden sayılsa da varyas-
yona sahip birçok insan asemptomatiktir.

Ayırıcı tanıda yer işgal eden lezyonlar düşü-
nülmelidir Bunlar arasında;

• Osteokondroma(5,7,8,15,18,23,24)

• Kondrosarkom(25)

• Elastofibroma dorsi(26,27) vardır.

Klinik
Hikaye
Hasta genellikle baş üstü hareketlerde, om-
zun tekrar eden hareketlerinde ya da tek bir 
travmatik darbe sonrasında ağrı şikayetiyle 
başvurmaktadır.(3,4,9,11-15,28,29,35) Hastalar, işitile-
bilir, ele gelen krepitasyon tarif ederler.(9,30,31) 
Ağrı genelde superomedial köşede ya da in-

ferior uçtadır. Bu ağrılar genelde yüzme ve 
fırlatma ya da başka omuz üstü hareketleri 
içeren spor aktivitelerinde artış göstermekte-
dir.(36)

Muayene
Muayene sırasında krepitasyon, hassasiyet 
hissedilebilir, tıklama sesi duyulabilir. Hasta-
da levator skapula, trapezius ve/veya rom-
boid kaslar üzerinde hassasiyet olabilir.(1,3,5,9) 
Hastalarda hemen her zaman sesli ya da ses-
siz kreptasyon vardır. Skapula simetrisinin 
değerlendirilmesi önemlidir. Kanatlaşma ya 
da kitle gibi durumlar altta yatan sebep ola-
bilir. Skapulotorasik bursa inflame ise ağrı 
levator skapula ve superomedial köşenin 
derininde hissedilir. Trapezoid bursada ağrı 
enderdir ve daha yüzeysel olur.

Görüntüleme
Radyografik değerlendirme, kemik anoma-
lilerinin, kitlelerin ya da diğer kemik ano-
malilerinin ekarte edilmesi için yapılmalıdır. 
İlk olarak direkt radyografiler değerlendiril-
melidir. Lateral skapula grafisine ek olarak 
anteroposterior ve aksiller görüntüler de 
alınmalıdır.(3-5,8,9,12,14) Grafileri normal ancak 
kemik yapılardan şüphe varsa BT ya da MRG 
yapılabilir.

Lokal enjeksiyon
Lokal anestezik enjeksiyon testleri hem ağ-
rıyı lokalize etmek için hem de tanıyı güç-
lendirmek için tedavi kararı vermeden önce 
mutlaka uygulanmalıdır.

Tedavi
Konservatif
Konservatif tedavide NSAİ ilaçlar, fizik teda-
vi, aktivite modifikasyonları önerilir. Direnç-
li hastalarda lokal steroid enjeksiyonları da 
denenmektedir. Genellikle konservatif teda-
vi başarılıdır, ancak tekrarlama riski vardır. 
Konservatif tedavi başarısız ise cerrahi teda-
vi gündeme gelir.

Cerrahi tedavi
Sıklıkla süperomedial kenar ağrıları ve bursi-
ti olduğundan bu bölgeye müdahale yapılır. 
En sık yapılan girişim bursektomi ve süpe-
romedial köşe eksizyonudur. Bu açık veya 
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endoskopik yöntemlerle yapılabilmektedir. 
Bu bölümde endoskopik yöntemden bahse-
dilecektir.

Skapulotorasik endoskopi
Endoskopik yaklaşım açık tekniğin neden ol-
duğu kasların travmasına bağlı morbiditeyi 
azaltması açısından önemlidir. Kozmetik, er-
ken rehabilitasyon ve işe erken dönüş diğer 
yararlarıdır. Superomedial köşenin rezeksi-
yonu ve bursektomi için etkin ve güvenli bir 
yöntemdir.

Pozisyon
Hasta genel anestezi altında pron pozisyon-
da yatar ve işlem yapılacak kolu iç rotasyon 
ve addüksiyona alınarak sırta getirilir (Şekil 
38.1). Bunun yanında Ross ve ark.(37) spider 
cihazı yardımı ile şezlong posiyonda da en-
doskopik cerrahi uygulamışlardır. Bu pozis-
yon skapula medial kenarında hafif kanatlaş-
ma yaparak bölgeye yapılacak endoskopik 
girişimi kolaylaştırır.(10,11,14,32)

Portaller
Artroskopik yöntemler ilk olarak skapula-
nın 3 cm medialinde olacak şekilde iki portal 
kullanılarak tanımlanmıştır. Görüntü almada 
yetersiz kalması nedeniyle günümüzde sık-
lıkla kullanılan üçüncü bir portal superior 
portal de kullanılmaktadır (Şekil 38.2). Bell 
ve van Riet(38) rezeksiyon için shaverın bu 
portalden skapulanın inferior köşesi ve spina 
skapula arasına yönlendirilerek rezeksiyo-
nun yapılmasını önermişlerdir. Superomedi-
al köşeye bir iğne yerleştirilerek oryantasyon 
sağlanabilir. Medial portallerden biri skapula 
çıkıntısının seviyesindedir ve görüntü sağlar 
ve diğeri skapulanın inferior ucuna doğru 
olacak şekilde cerrahinin yapılacağı portal-
dir. Trokar cilt, subkütan doku ve trapeziu-
su geçerek romboid minör ve majör arasına 
ulaşır, son olarak serratus anterior boşluğuna 
girer. Potansiyel tehlikeler, pnömotoraks ya 
da serratus anterior boyunca ilerleyip aksil-
ler boşluğa düşmektir. Üçüncü, superiordaki 
portal, superomedial köşenin rezeksiyonu-
nun yapılmasında kolaylık sağlar. Bu portali 
açmak için, skapula ve toraks kafesi arasın-
dan girilip, kaudale ve mediale doğru yönel-
mek gerekmektedir. Portal, superior medial 

köşe ve akromionun lateral sınırı arasındaki 
medial skapula sınırının 1/3 medialinde ol-
malıdır, böylece nörovasküler yapıların yara-
lanmasının önüne geçilir.(11,16,36)

Endoskopik işlemler
Portal açılması bittikten sonra, skapular çı-
kıntının 3 cm medialindeki portal, 4.5 mm 
300lik artroskopun görüntü portalidir.(10,12,28) 
Sıvı basıncı, skapulotorasik boşlukta 50 
mmHg olarak ayarlanır.(33) İnterkostal kaslar 
ve kotlar inferiorda, subskapularis kası late-
ralde, romboidler medialde görülmelidir.(14) 
Radiofrekans kanamayı azaltmak için kulla-
nılabilir. 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 subskapu-
laris, serratus anterior ve toraks arasındaki 
bursalar içindeki fibröz yapışıklıklar debri-
de edilmelidir. Bursektomi tamamlandıktan 
sonra, superomedial köşe rezeke edilmelidir 
(Şekil 38.3).(16,28,34)

Cerrahi sonrası rehabilitasyon
Endoskopik cerrahi, daha hızlı bir şekilde 
tam aktiviteye dönüşü sağlar. Artroskopi 
sonrasında, hasta 24-48 saat kol askısı kulla-
nır ve sonrasında pasif ve aktif fizyoterapi ile 
torasik postür, skapula kontrolü ve romboid 
güçlendirme hedeflenir.(10,28,33) Tam aktif ha-
reket bir hafta içinde beklenir. Tam iyileşme 
2-4 hafta sürebilir.(28) Tam iyileşme olsa bile 
spora ve baş üstü hareketlere dönüş için 2-3 
ay beklenmelidir.(10,16,28) Blønd ve Rechter’in 
yaptıkları ortalama 2,9 yıllık prospektif ça-
lışmada Western Ontario skorlarında anlamlı 
bir iyileşme bulmuşlardır.(39)
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Şekil 38.1: Hasta prone pozisyonda kolu arkada skapula medial kenarı hafif kanatlaştırılarak yatırılır ve stan-
dart iki portal belirlenerek işaretlenir.

Şekil 38.2: Standart portaller skapula medial kenarında spina skapulanın yaklaşık 2cm inferioru ve spina ska-
pula seviyesidir. İnferior portal gözlem, üst portal ise işlem portali olarak kullanılır. Portal açılırken spinal iğne 
ile yer belirleme mutlaka yapılmalıdır.
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Şekil 38.3: A) İlk görüntü fibröadipöz 
ağsı bursal dokudur. B) Burası shaver 
ile temizlenir. C) Ardından skapula 
üst medial kenarı bursa ve periosttan 
temizlenerek spina skapula sınırları 
belirlenir. D-F) Ardından burr yardımı 
ile süperomedial kenar spina skapula 
seviyesine dikkat edilerek rezeke edilir.
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Giriş
Omuz eklemi, vücudumuzun hareket geniş-
liği en fazla olan eklemidir. Bunun nedeni 
hareketlerin çok az sınırlanmış olmasıdır. 
Omuz hareketliliği ve stabilitesi, bir denge 
içinde sürmektedir. Omuz eklemini oluştu-
ran glenohumeral eklemin hareket açıklığı-
nın uç noktalarındaki aşırı translasyon statik 
ve dinamik etkenler tarafından önlenmekte-
dir. 
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39Glenohumeral Eklem 
İnstabilitesine Giriş

Tablo 39.1’de omuz eklemine statik ve dina-
mik stabilite sağlayan faktörler ve bu stabili-
teyi bozan patolojik durumlar özetlenmiştir.
(1-34, 44,46) Unutulmaması gereken nokta omuz 
instabilitesine birden fazla faktörün etki etti-
ği ve tek başına dinamik veya statik bir etke-
nin bozulmasının instabiliteye yol açmayaca-
ğıdır. 

Tablo 39.1: Omuz stabilitesini sağlayan ve instabiliteye neden olduğu bilinen patolojiler sıralanmıştır.(1-34,46)

Statik etkenler Dinamik etkenler Diğer etkenler Patolojiler

*Eklem anato-
misi
*Glanoid labrum
*Kapsüloliga-
mentöz yapılar

*Subskapularis
*Konkavite kompresyonu
*Koordine rotator 
manşet kontraksiyonu
*Koordine skapulotorasik 
glenohumeral hareket

*Negatif intraartikü-
ler basınç
*Adezyon-kohezyon

*Labrum ayrılması
*Kapsüler laksite (kon-
jenital/kazanılmış)
*Glenoid ve humeral 
versiyon bozukluğu
Kırıkla birlikte glenoid 
kemik kaybı
*Glenoid hiperplazi
*Hill-Sacks
*Rotator manşet 
yırtığı veya fonksiyon 
bozukluğu
*Lateral kapsüler avül-
ziyon
*Skapulotorasik fonksi-
yon bozukluğu
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Omuz instabilitesi tanımı:
Omuz instabilitesi tanımında kullandığımız 
bazı terimler:

Laksite-instabilite
Laksite: Humerus başının glenoid kenarın-
dan asemptomatik translasyonudur. Gleno-
humeral rotasyon için gerekli bir harekettir. 
Normal omuz eklemi hareketleri sırasında 
gözlenir. 

İnstabilite: Humerus başının omuz eklemi 
rotasyonu sırasında glenoid kenarından aşı-
rı ve semptomatik translasyonudur. Normal 
eklem hareket açıklığı içerisinde meydana 
gelir.

Subluksasyon-dislokasyon
Subluksasyon: Normal eklem hareket açıklı-
ğı içerisinde gerçekleşen hareket sırasında 
humerus başının glenoid yüzeyden sempto-
matik translasyonudur. Translasyon eklem 
yüzeylerini tam olarak ayırmaz.

Dislokasyon: Eklem yüzeylerinin tam olarak 
ayrılmasıdır.

Mikrosubluksasyon:
Fizik muayenede tespit edilemeyecek dü-
zeyde olan klinik subluksasyondur. Labral 
yırtıklara neden olan bu durum daha çok at-
letlerde izlenir.(19)

İnstabilitenin yönü
İnstabilite, anterior, posterior veya inferior 
yönlere olabilir. Klinik pratikte çoğunlukla 
anterior instabilite (%95) ile karşılaşılsa bile 
bu hastalarda sıklıkla ikinci bir instabilite 
yönü bulunmaktadır. Genel anestezi altında 
yapılan muayenelerde, posterior instabili-
tenin anterior instabilitelere eşlik edebildiği 
gösterilmiştir.(35-36) “Çember konsepti” diye 
adlandırılan ve Ovesen ve ark.(37) tarafından 
tanımlanan bu durum; anterior veya poste-
rior çıkıklarda, çıkık yönünün karşısındaki 
kapsülde yırtık veya laksite gelişeceğini be-
lirtmektedir (Şekil 39.1). İnferior instabilite 
ise genellikle tek başına bulunmaz. Anterior 
veya posterior instabiliteye eşlik eder. İnferi-
or instabilitenin varlığı çok yönlü instabilite 
lehinedir. 

İnstabilitenin oluş mekanizması
Stabilitenin ortaya çıkmasında travmanın 
rolü vardır. Tek seferde oluşan bir travma 
instabiliteye yol açabileceği gibi, tekrarlayan 
mikrotravmaların birleşimi de instabilite ge-
lişimine neden olabilir. Omuz instabilitesini 4 
başlık altında inceleyebiliriz;(17,18)

TUBS (travmatik, unilateral, bankart, surgery)

Etyolojide travma vardır. İnstabilite, tek ta-
raflıdır ve buna bankart lezyonu eşlik eder. 
Cerrahi olarak tedavi edilir.

AMBRİ (atravmatik, multidirectional, bilateral, 
rehabilitasyon, inferior kapsüler şift)

Bu grubun etyolojisinde travma yoktur. Bi-
lateral, çok yönlü instabilite vardır. Tedavisi 
öncelikle rehabilitasyondur. Rehabilitasyon 
başarısız olursa aşırı kapsüler hacmin daral-
tılması için inferior kapsüler kaydırma ame-
liyatı önerilmektedir. Günümüzde, kapsüler 
instabilite artroskopik olarak 3600 kapsüler 
plikasyon ile giderilebilmektedir. 

AIOS (acquired, instabilite, overstressed shoul-
der);

Diğer iki grubun arasındadır. Kazanılmış 
mikrotravmalar sonucu ortaya çıkar.(38)

İstemli instabilite;

Hastalar istemli olarak omuz çevresi kasla-
rını kasarak omuz eklemlerini disloke veya 
sublukse edebilirler. Kapsüler laksite olsa da 
esas patoloji istemli dinamik kas kuvvetidir.
(39-40)

Omuz stabilitesini sağlayan anatomik 
yapılar:
Omuz stabilitesini sağlayan yapılar dinamik 
ve statik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Statik yapılar;
Her statik komponentin etkisi, glenohume-
ral eklemin pozisyonuna ve gelen kuvvetin 
yönüne göre değişmektedir. Yapılan kadavra 
çalışmaları, gerilme analizleri ve klinik çalış-
malar bu faktörlerin etkilerini ortaya koyma-
ya çalışmaktadır.(40)
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Şekil 39.1: Çember kavramı (circle consept); bir yöne 
çıkık olabilmesi için karşı taraftaki kapsüloligamantöz 
yapılarda da yetmezlik olması gerekmektedir. Örne-
ğin glenohumeral eklem anteriora çıkığı sırasında 
anterior kapsül de gevşemekte, plastik deformasyona 
uğramakta veya yırtılmaktadır.

Anterior

Posterior

Kapsüloligamentöz 
yapılar

Eklem anatomisi: Omuz eklemi anatomisinin 
stabilitedeki önemi yıllardır tartışılan bir 
konudur. Omuz eklemini tam bir top-yuva 
(ball-socket) eklemi olarak görenlerin ya-
nısıra, minimal “constrained” bir eklem ol-
duğunu ve bu nedenle de aşırı translasyon 
meydana geldiğini söyleyenler de mevcuttur. 
Bugün, omuz ekleminin aslında eklem temas 
yüzeylerinin uyumu nedeniyle constrained 
bir eklem olduğu ve minimal translasyona 
yol açtığı bilinmektedir.(41) Omuz eklemini 
skapulanın humerus ile eklem yüzeyi olan 
glenoid ve humerus başı oluşturmaktadır. Bu 
iki yüzeyin uzaysal konumu, hareket genişli-
ğinin bu denli fazla olmasına neden olmakta, 

ancak bu geometrinin omuz eklemi stabilite-
sine olan katkısı tam olarak bilinmemektedir. 

Anatomik konum 
Skapula: Göğüs duvarına göre, 300 antevert 
pozisyondadır. Transvers planda 30 yukarıya 
ve sagital planda 200 öne doğru açılanmıştır. 

Glenoid: Yapılan çalışmalarda insanların 
%75’inde glenoidin 70 retroversiyon ve 
%2’sinde ise 2-100 anteversiyon gösterdiği 
tespit edilmiştir. Ayrıca glenoidin superiora 
doğru 5 tilti vardır. Bu açılanma inferior sta-
biliteyi korumada önemlidir.(17)

Humerus başı: Humerus boyun-cisim açı-
sı 130-1400 ve humerus başı retroversiyonu 
25-300dir. Bu açıların instabilitedeki önemi 
günümüzde tartışmalı bir konudur.(42) Retro-
versiyonun azalmasının anterior omuz stabi-
litesinde önemli olduğunu bildiren yazarlar 
vardır.

Glenohumeral yüzey alanı ve eklem teması: Gle-
noid ters “virgül” şeklindedir ve üst kısmı 
alt kısma göre daha dardır. Vertikal çapı or-
talama 35 mm ve transvers çapı 25 mm’dir. 
Glenoidin karşısında bulunan humerus başı-
nın eklem yüzü çapı vertikal olarak 48 mm, 
transvers olarak ise 45 mm’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 ola-
rak bulunmuştur.(1) Son yıllarda yapılan ça-
lışmalarda humerus başı ve glenoid eklem 
yüzlerinin sahip oldukları kıkırdak yapıla-
rın birbirleri ile uyumları nedeniyle çapları 
arasındaki uyumsuzluğun aslında %1’den 
daha az olduğu tespit edilmiştir (Şekil 39.2). 
Tüm hareket açıklığı sırasında humerus başı 
ve glenoid temas alanlarının düzenli olduğu 
tespit edilmiştir (humerus başının %25-30’u 
sürekli glenoid yüzeyi ile temas halindedir).
(43) Yapılan çalışmalarda omuz ekleminin top-
yuva şekline yakın olduğu ortaya konmuş ve 
rotasyona minimal bir translasyonun eşlik 
ettiği gösterilmiştir.(44) Temas yüzeyi glenoid 
yüzeyde göreceli olarak düzenli ise de hume-
ral temas noktası rotasyona göre yer değiştir-
mektedir. Kıkırdak yüzeyler dikkate alınarak 
glenoid yarı çapı ve humerus başı yarı çapı 
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ölçüleri sırayla 25,5 ± 1,5 mm ve 27,2 ± 1,6 
mm’dir. Glenohumeral fark (Gr-Hr) 2,5 mm 
glenoid lehine olmaktadır. Kıkırdak yapılar 
değil, kemik yarıçapları kullanılarak yapılan 
ölçümlerde, humerus ve glenoid yarıçapları 
sırasıyla 25,2 ± 0,7 mm ve 33,4 ± 3,4 mm ola-
rak bulunmuştur. Humerus kemik ve kıkır-
dak yarı çapları arasında fark bulunmazken, 
glenoid kemik çapının kıkırdak yapılar dahil 
edildiğinde istatistiksel olarak daha fazla ol-
duğu gösterilmiştir. Bu nedenle sadece kemik 
yapılar kullanılarak yapılan radyolojik trans-
lasyon ölçümlerinin, kemik yapı sığ oldu-
ğundan yanıltıcı olacağı bildirilmektedir.(41)

Glenoid labrum: Glenoid labrum glenoid peri-
ferinde yer alan fibröz bir yapıdır ve kapsülo-
ligamentöz yapıların yapışma yeridir ve gle-
noid derinliğini arttırır (Şekil 39.3). Normalde 
9 mm superinferior, 5 mm ön-arka planda de-
rinliğe sahip olan glenoidin derinliği, labrum 
kaldırılırsa her yönde %50 azalır.(44) Glenoid 
labrumun görevi araba takozuna benzer, an-
cak gevşek olarak glenoide tutunduğundan 
rijit bir takoz gibi değil, hareketli bir gleno-
id uzantısı şeklinde görev yapar. Özellikle 
ekvator altı labral kısım stabilite açısından 
ekvator üstü kısmından daha önemlidir. Üst 
kısımda gevşek tutunan bir labrum anatomik 
değişkenlik olarak kabul edilirken alt kıs-

mında gevşek tutunan bir labrum instabilite 
nedenidir.(17,44) Labrumun saat 12:00 hizasına 
komşu supraglenoid tüberküle biseps ten-
don uzun başı tutunmaktadır.(44)

Kapsüloligamentöz yapılar: Ligamentöz ana-
tominin instabilite ile ilişkili olduğu ve bu 
yapıların glenohumeral (GH) eklem stabi-
litesine katkısı olduğu kabul edilmektedir. 
Glenohumeral ligamentler diz eklemindeki 
ligamentlerin özelliklerine sahip değillerdir. 
Stabiliteye olan katkıları kolun pozisyonuna 
gore değişmektedir.(42-44) Omuz eklem kapsü-
lünün yüzey alanı, humerus başının yaklaşık 
iki katıdır. Anteriorinferior kapsülün kopma 
noktası kadavra çalışmalarında 2000N olarak 
bulunmuş ve yaş ilerledikçe kapsülün daha 
da zayıfladığı tespit edilmiştir. Gençlerde 
yaşlılara göre yetmezlik gelişimi ve enerji ab-
zorbsiyonu iki kat daha fazla olarak bulun-
muştur. Ligament yaşlılarda gövde içinden 
yırtılırken, gençlerde yırtılmalar glenoidden 
avülziyon şeklinde olmaktadır.(44)Inferior GH 
ligament (IGHL) kompleksinin “ultimate 
tensile strength” (UTS)’i 5,5 Mpa olarak bu-
lunmuştur. Yetmezliklerin %40’ının glenoid 
insersiyosundan, %25’inin humeral insersi-
yodan ve %35’inin tendon içindeki yırtıkları-
dan oluştuğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda 
IGHL de plastik deformasyon gelişebildiği ve 
kazanılmış laksiteye neden olabileceği göste-
rilmiştir. Abdüksiyon eksternal rotasyon sı-
rasında oluşan 60 kg’lık anterior makaslama 
kuvveti, kapsül ve rotator manşet tarafından 
karşılanmaktadır. Rotator manşetin kontrak-
siyonunun bu evrede oluşan kapsülolabral 
yapılardaki stresi azalttığı gösterilmiştir.(17)

Şekil 39.2: 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). 

Labrum
Şekil 39.3: Glenoid labrum yüzey alanını arttırmak-
tadır.
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Kapsül: Humerus başının iki katı kadar yüzey 
alanı vardır. İstirahat pozisyonunda kapsül 
gevşektir ve hareket genişliğinin orta nokta-
larında gevşek kalır. Ancak hareket sınırının 
sonlarında gergin hale gelmektedir. 

Rotator interval: Supraspinatusun anterior 
kenarı ve subskapularisin superior kenarı 
arasındaki bölge rotator interval bölgesidir. 
Bölgenin ligamentöz yapıları superior gle-
nohumeral (SGHL) ve korakohumeral liga-
mentlerdir (KHL) (Şekil 39.4). Son zamanlar-
da yapılan çalışmalarda, korakoid prosesden 
tüberkülüm majusa uzanan korakohumeral 
ligamentin bağ yapısında değil bir kapsül 
katlantısı olduğu gösterilmiştir. SGHL ise 
superior glenoidden (supraglenoid tüberkül) 
bisepsin altından, tüberkülüm minusa doğru 
uzanmaktadır (intertüberküler oluğun medi-
al kenarına) ve omzun inferior stabilitesin-
de önemli olduğu bildirilmektedir. Rotator 
interval yetmezliğinde çok yönlü instabilite 
izlenirken, rotator interval kontraktüründe 
omuz eklemi hareket kısıtlılığı görülür.(44)

Orta glenohumeral ligament (OGHL): En çok 
varyasyon gösteren ligamenttir. Vakaların 
%30’unda OGHL yoktur, %10’unda ise zor 
tanımlanacak şekildedir. SGHL’in hemen 
altından, superior labrumdan başlar ve üç 
varyasyonu vardır; a) ince, kağıt şeklinde, 
b) geniş, c) kord şeklinde olabilir. Supragle-
noid tüberkül ve labrumun anterosuperior 
bölgesinden saat 1-3 pozisyonundan başlar. 
İnsersiyosuna 2 cm mesafede subskapularis 
tendonuna karışır ve birlikte tüberkülüm mi-
nusa tutunurlar. Subskapularis tendonunu 
600 açı ile çaprazlar. Genişliği 0,4-2 cm ara-
sındadır.(44) Özellikle “kord şeklinde” olan 
OGHL anterior stabiliteye katkı sağlar. Ante-
rior ve inferior stabilite için sekonder stabili-
zatör görevi görmektedir (Şekil 39.4).(17)

Inferior glenohumeral ligament kompleksi 
(IGHLK) (Şekil 39.4 ve 39.5): Omuzun anteri-
or ve inferior stabilitesini sağlayan en önemli 
yapıdır. Üç komponenti vardır. Bunlar anteri-
or ve posterior bandlar, ve bunların arasında 
daha ince olan aksiller poştur.(44) Abdüksi-
yon ve rotasyonlar sıranda bu kompleks bir 
hamak gibi davranarak omuz stabilitesini 

SGHL

OGHL

IGHL-
Ant. Band

Aksiller Poş
Şekil 39.4: Anteriorden glenohumeral bağların görü-
nümü.

Şekil 39.5: Posteriordan glenohumeral bağların gö-
rünümü.

IGHL-
Post. Band

Aksiller Poş

sağlar. Sağ omuz için anterior band saat 2-4, 
posterior band (Şekil 39.5) ise 7-9 arasındadır. 
Labruma veya bazen glenoid boynu medi-
alinde yüzeye parallel seyrederek periosta 
tutunur. Aralarını ise aksiller poş oluştu-
rur. Humeral tutunması, boyunluk şeklinde 
anatomik boyun etrafına veya anterior ve 
posterior bandların oluşturduğu V-şeklinde 
apekse olabilir. Omzun iç rotasyonu sırasın-
da IGHL’ın anterior bandı inferior, posteri-
or bandı ise posterior translasyonu sınırlar. 
IGHL ligament tutunma yerinden kopmadan 
önce gerilme kuvvetleri nedeniyle plastik de-
formasyona uğrayabilmektedir. Bu durum 
özellikle tekrarlayan travmalarda görülmek-
tedir. Daha önce de bahsedildiği gibi, inferior 
glenohumeral ligamentte üç noktadan yet-
mezlik gelişebilir. Bunlar; glenoid yapışma 
yeri (%40), orta cisim (midsubstance) (%35) 
ve humeral insersiyondur (%25).(40-44)
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Posterior kapsül: O’Brien(45) tarafından 
IGHL’in posterior bandının superioru olarak 
tanımlanmıştır. Kapsülün en zayıf yeri oldu-
ğu bilinmektedir.

Rotator manşet kitlesi: Omuz stabilitesine bir 
kitle olarak rotator manşetin katkısı olmadığı 
ancak dinamik etkisi olduğu gösterilmiştir.(18)

Dinamik etkenler:
Dinamik stabilite omuz çevresi kasların akti-
vitesiyle sağlanır. Kontraksiyon, humerus ve 
glenoid eklem yüzlerinin birbirlerine komp-
rese olmalarına neden olur. Diğer mekaniz-
malar ise; a) kasların kitle etkisi, b) kontrakte 
kasın bariyer etkisi, c) kontraksiyonun, ek-
lem kuvvet vektörünü glenoide yönlendir-
mesi ve d) pasif ligamentlerin gerilmesidir. 
Kaslar, hareket sağlamanın yanısıra eklem-
lere stabilite de kazandırmaktadırlar. Bu, ek-
lem reaksiyon kuvveti sayesinde olmaktadır. 
Bazen spor faliyetleri sırasında kas kasılma 
kuvvetleri vücut kapasitesinin üzerine çı-
karak ekleme stabilite sağlamanın ötesinde 
eklem çıkığına neden olabilirler. Pektoralis 
majörün eksentrik uzanmasının omuz çıkı-
ğına eşlik ettiği gösterilmiştir. Kasın ekleme 
stabilite açısından katkısı “stabilite oranına” 
bağlıdır. Kasın eklemede oluşturduğu kuv-
vet vektörünün, kompresyon sağlayan ba-
cağı deplasman sağlayan bacağından daha 
büyükse instabilite oluşur (Şekil 39.6).(44)

Eklem kompresyonu: Omuz hareketleri sıra-
sında koordine ve dengeli bir rotator manşet 
kontraksiyonu eklemde kompresyon kuvve-
tini doğurmakta ve stabiliteye katkı sağla-
maktadır.(17) Bu, eklem yüzeylerinin birbiri-
ne yaklaşmasını sağlamakta ve instabiliteyi 
önlemektedir. Özellikle kapsüloligamentöz 
yapıların gevşek olduğu hareket genişliğinin 
orta noktalarında rotator manşet kasları hu-
merus başını, uyumlu glenoid fossaya sant-
ralize ederek stabiliteyi sağlar.(40-41) Kombine 
subskapularis ve infraspinatus kontraksiyo-
nu “force couple” (güç birliği) oluşturarak 
orta aralıktaki elevasyonlarda stabiliteyi 
sağlar. Bazı yazarlara göre, aslında dinamik 
faktörler, sadece orta abdüksiyon pozisyon-
larında değil, tüm hareket boyunca ve uç ha-
reket derecelerinde de glenohumeral eklemi 

stabilize etmektedir. Dinamik kuvvetlerin ek-
lem hareket açıklığının uç noktalarındaki sta-
biliteye olan katkıları orta derecelerdekinden 
yaklaşık %20 daha fazladır.(44). Bu stabiliteye, 
rotator manşetin yanısıra bisepsin uzun başı, 
deltoid, pektoralis majör, latissimus dor-
si kasları da destek vermektedir.(40) Rotator 
manşet yırtık miktarı arttıkça humerus başı 
deplasmanı artmaktadır.(40) Omuz instabili-
tesi olan hastalarda yapılan elektromiyelog-
rafi çalışmalarında rotator manşette anormal 
fonksiyon saptanmıştır.(17) Volanter instabili-
telerde ise asenkron kas kontraksiyonunun 
omuz subluksasyon veya dislokasyonuna 
neden olduğu gösterilmiştir. Bu durum, ko-
ordine kas hareketinin stabilitedeki önemini 
göstermektedir.(17) Rotator manşetin “force 
couple” şeklinde hareketi, kompresyonu ve 
stabiliteyi arttırır. İki tip güç birliği vardır; (i) 
koaktivasyon veya agonist ve antagonistlerin 
birlikte aktivasyonu, bu; eklem torkunu azal-
tarak daha kontrollü bir hareket sağlar,(40) (ii) 
koordine aktivasyon; agonist aktifken anta-
gonist inhibe olur. Bu durum eklem torku ve 
hareketini artarır, eklemde kuvvet transferini 
sağlar. Ayrıca, bir çalışmada, teres minörün 
kasılmasının IGHL kompleksindeki geril-
meyi azalttığı gösterilmiş ve bu sayede kas 
kontraksiyonunun statik yapıları koruduğu 
öne sürülmüştür. Rotator manşet ve bisepsin 
koordine çalışması propriyoseptif duyu ile 
yakından ilişkilidir. Propriyoseptif duyular, 
hem koordinasyonu sağlayarak, hem de aşırı 
uç hareketleri önleyerek kapsüloligamentöz 
yapıları korumaktadır. Bir çalışmada insta-
bil omuz ekleminde propriyoseptif duyunun 
azaldığı ve bu durumun cerrahi sonrası 18 
aya kadar normal seviyeye dönmediği gös-
terilmiştir. 

Ligament dinamizasyonu: Kapsüloligamen-
töz yapılar omuz hareketlerinin büyük bö-
lümünde gevşektir. Ancak rotasyonun uç 
noktalarında gerilirler ve aşırı translasyon ve 
rotasyonu önlerler. Rotator manşetin kont-
raksiyonunun, bağların oryantasyonunu 
etkileyerek gerilmeye yani dinamizasyona 
neden olduğu, bunun da stabiliteye katkı 
sağladığı gösterilmiştir.(40-44)
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Şekil 39.6: Kompresif vektör translasyona neden olan vektörden daha büyükse stabilite, daha küçükse 
instabilite meydana gelir.

Kompresif
Vektör

Translasyon
Vektörü

Stabilite İnstabilite

Skapulotorasik hareketin etkisi: Bazı yazarlar 
omuz instabilitesine skapulatorasik hareket 
anomalisinin eşlik ettiğini göstermişlerdir. 
Koordine skapulatorasik hareketin olmama-
sının glenohumeral bağlara aşırı yük bindir-
diği ve böylece instabiliteye neden olduğu 
düşünülmektedir.(17-44) Bu nedenle omuz re-
habilitasyonu programlarına rotator manşet 
kasları ile birlikte skapular kasların da dahil 
edilmesi gerekmektedir. 

Negatif intra-artiküler basınç ve adezyon-ko-
hezyon: Çevre yumuşak dokuların yüksek 
ozmotik basıncı nedeniyle eklem içindeki 
suyun omuz ekleminden çekilmesinin, nega-
tif basınca neden olduğu bilinmektedir. Ka-
davra çalışmalarında kapsülün delinmesinin 
inferior instabiliteyi arttırdığı gösterilmiştir. 
Normalde -42 mm H2O olan basınç 25N infe-
rior kuvvet uygulandığında -82 mm H2O’ya 
düşmektedir ve vakum etkisi ile stabiliza-
yon sağlanmaktadır. Aşırı kapsül laksitesi, 
kapsülün yıtılması veya aşırı eklem volumü 
eklem içindeki negatif basıncı düşürerek va-
kum etkisini azaltır. Addüksiyonda duran 
bir omuzda, intraartiküler negatif basınç 
inferior translasyonu önlemektedir. Ancak 
bu özelliğini düşük dış kuvvetler sırasında 
göstermektedir. Aşırı yüklenmelerde etkisi 
azalmaktadır. Negatif intraartiküler basın-
cın inferior stabiliteye katkısı dışında diğer 
yönlere olan translasyonları önlediği gösteri-
lememiştir. Negatif intraariküler basıncın ve 
kapsüler gerginliğin 20N kompresif kuvvete 
direndiği ve 100N üzeri kuvvetlerde hiçbir 
rolü olmadığı gösterilmiştir. Eklem reaksiyon 
kuvvetinin canlıda 600N’a kadar çıkabildiği 
tahmin edilmektedir. Adezyon-kohezyon 

etkisinin lam ve lamelin birbirine yapışması 
gibi eklemde stabiliteye katkısı olabileceği 
düşünülmekte, ancak etkisinin çok az oldu-
ğuna inanılmaktadır.(17,18)

Dinamik ve statik faktörlerin birbirine 
katkısı:
Omuz stabilitesini sağlamada dinamik ve 
statik yapıların birbiriyle olan etkileşimi tam 
olarak anlaşılmamıştır.(30) Nötral rotasyonda 
stabilizasyon için en önemli olan kas; biseps, 
dış rotasyonda ise subskapularistir ayrıca 
statik yapılar içerisinde dış rotasyonda en 
önemli stabilizörlerin SGHL, OGHL ve IGHL 
olduğu gösterilmiştir.(40)

Glenohumeral instabilitenin araştırılması için ya-
pılan kadavra çalışmaları: Günümüzde anterior 
instabilitede statik yapıların stabiliteye katkı-
larını ve instabilite geliştirme mekanizmala-
rını ortaya çıkarmak için yapılan en önemli 
çalışmalar, statik anatomik yapıların kesilme-
sinin stabiliteye etkisini araştıranlardır.

Superior/inferior instabilite: Bu konuda en kap-
samlı çalışma Warner ve ark. tarafından ya-
pılmıştır. Bu çalışma kapsüloligamentöz ya-
pıların, kolun pozisyonundan etkilendiğini 
ortaya koymaktadır.(44)

Eklem kapsülünün delinmesi 00 abdüksi-
yonda iken en fazla 100 inferior translasyona 
neden olmuştur ve rotasyonun artmasıyla bu 
translasyon azalmaktadır. 

Superior glenohumeral ligament, nötral po-
zisyonda ve addüksiyonda inferior translas-
yona direnen en önemli yapı olarak bulun-
muştur.
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Korakohumeral ligamentin önemli bir fonk-
siyonu yoktur. 

Orta glenohumeral ligamentin, addüksiyon-
da ve artan dış rotasyon pozisyonlarında 
daha etkili olmak üzere inferior translasyonu 
önlemede rolü olduğu gösterilmiştir.

450 abdüksiyon kapsüloligamenöz yapıların 
en gevşek olduğu pozisyondur ve inferior 
translasyon en fazla bu pozisyonda olur.

450 abdüksiyonda nötral ve iç rotasyonda 
IGHL’in anterior bandı, dış rotasyonda ise 
posterior bandı inferior translasyona engel 
olur. Bu özellikleri 900 abdüksiyonda daha 
belirgin hale gelir (Şekil 39.7 ve 39.8).

Bir çalışmada “korakohumeral veil” (korako-
akromial ligament, rotator interval, kapsül ve 
korakohumeral ligament), kapsülün delin-
mesi ve akromioplastinin superior ve inferior 
translasyon üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu 
çalışmanın sonucuna göre; korakohumeral 
veil’in kesilmesi superior translasyonu arttır-
maktadır. Akromioplastinin buna eklenmesi 
translasyonu daha da arttırmaktadır. Kora-
kohumeral veil’in kesilmesi 00 ve 450 abdük-
siyonda inferior translasyonu arttırır.

Anterior posterior instabilite:
Anterior instabilite: Turkel ve ark.(5) bu konu-
daki ilk çalışmaları yapmış, subskapularis, 
OGHL ve IGHL kesilerinden sonra anterior 
translasyonu değerlendirmişlerdir. 

00 abdüksiyonda anterior bandın kesilmesi, 
dış rotasyonu arttırmış ve anterior subluk-
sasyon veya dislokasyona neden olmuştur, 
ancak 450 ve 900 abdüksiyonlarda herhangi 
bir subluksasyon izlenmemiştir. 

Tüm IGHL’in kesilmesi, abdüksiyonun her 
derecesinde subluksasyon ve dislokasyona 
neden olmuştur.

IGHL’in sağlam kalıp diğer yapıların kesil-
mesinde ise subluksasyon ve çıkık olmamış 
sadece dış rotasyon artmıştır. 

Bir başka çalışmada ise; Bankart lezyonu 
oluşturulan örneklerde 3,4 mm’yi geçmeyen 
anterior translasyon izlenmiş ancak posteri-
or band sağlam olduğunda çıkık veya sub-

luksasyon tespit edilmemiştir. Yazarlar çıkık 
olması için IGHL’de plastik deformasyonun 
da Bankart lezyonuna eşlik etmesi gerektiği-
ni bildirmişlerdir. Bu bilgi özellikle Bankart 
tamiri sırasında önemlidir.(2)

Posterior intsabilite: posterior instabilite çalışma-
larında; 

Posterior yapılardan çok infraspinatus ve te-
res minörün ilk 450 abdüksiyonda iç rotasyo-
na direndiği gösterilmiştir. 

45-900 arası abdüksiyonda ise, posterior kap-
sülün alt %50’si iç rotasyona direnmektedir. 

Hiçbir omuzda anterior yapılar kesilmeden 
posterior çıkık izlenmemiştir (Şekil 39.1).(1)

Biseps uzun başı labral tutunma yeri lezyon-
ları: Biseps uzun başı ile anterior instabilite 
ilişkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan 
çalışmalarda bisepsin yüklenmesi anterior 
ve inferior translasyonu azaltmıştır. Superior 
labral ayrılma, superior kapsüler yapılarda 
laksite yaratarak özellikle orta ve alt dere-
celerdeki abdüksiyonlarda çok yönlü artmış 
translasyona yol açıyor olabilir. Kapsüloliga-
mentöz yapılarda yetmezlik varlığında (ör-
neğin Bankart lezyonu), biseps uzun başı sta-
bilitede rotator manşetten daha fazla önemli 
hale gelmektedir. Superior labral ayrılma 
varlığında inferior glenohumeral ligamentte 
gerilme miktarı artmaktadır, bunun anterior 
instabiliteye katkısı olabilir.(44)

Çember konsepti (circle consept) (Şekil 39.1): bir 
yöne aşırı translasyon olabilmesi için hem 
aynı hem de eklemin karşı tarafındaki direnç 
gösteren yapıların hasar görmesi gerekmek-
tedir.(37,45)

Patoanatomi
Glenoid displazi: Glenoid hipoplazisi veya 
displazisi glenohumeral indeksi azaltır ve 
konkavite kompresyon etkisini azaltarak ins-
tabilite gelişmesine neden olabilir. İnstabilite 
hastalarının %1-3’ünde hipoplazik glenoid 
vardır.(17)

Glenoid kırığı veya kemik bankart: Rowe’a 
göre glenoidin 1/3’ünün kaybında instabilite 
gelişmektedir.(17,18,20) Glenoid yüzey kaybın-
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Şekil 39.7: 900 Abdüksiyon ve dış rotasyonda IGHL ve OGHL gevşekken, IGHL’ın anterior bandı gergindir ve 
anterior translasyonu önler.

IGHL-Ant. Band
‘‘Gergin’’

Aksiller Poş

Dış Rotasyon

OGHL

SGHL

900

da, konkavite kompresyon etkisi, kontakt 
alan ve glenoid konkavitesi azalır. Yüzey 
alanının %46’sına kadar olan glenoid defek-
tinin abdüksiyon ve eksternal rotasyonda 
stabiliteye etkisi olmadığı gösterilmiştir. Ab-
düksiyon ve iç rotasyonda ise stabilite defekt 
miktarı arttıkça azalmaktadır. %21’in üzerin-
deki defektlerde kapsüler gerginlik artar ve 
eksternal rotasyonu kısıtlar, her santimetre 
kemik kaybına karşılık 250 dış rotasyon kaybı 
oluşmaktadır.(44)

Bankart lezyonu: Bankart lezyonu, anterior 
inferior kapsül ve IGHL’nin anterior bandı-
nın glenoidden ayrılmasıdır. Bu laksiteye ve 
bağlarda plastik deformasyona neden olarak 
instabilite oluşturur. Omuz anterior instabili-
telerinin %97’sinde Bankart olduğu gösteril-
miştir ancak tek başına Bankart lezyonu var-
lığı sadece translasyonu bir miktar arttırırken 
(<2 mm) çıkığa neden olmaz. Bu nedenle, 
Bankart lezyonunun, anterior instabilite pa-
toanatomisin bir kısmı olduğu, instabiliteye 
diğer patolojilerin de eşlik edeceği bilinmek-
tedir. Eşlik edebilecek ek patolojiler; kapsü-
loligamentöz yırtık, glenohumeral ligament-
lerin humerus başından ayrılması (HAGL), 
osteoartiküler defekt, korakoakromial bağ 
yaralanması, eklem propriyosepsiyonu kay-
bı, eklem sıvı adezivitesi değişiklikleri, omuz 
çevresi kas lezyonları şeklinde sıralanabilir. 

Eklem reaksiyon kuvvetinin infraspinatus 
felcinde ve pektoralis majör kası yüklenme-
sinde azaldığı gösterilmiştir. Glenoid fossa-
ya doğru olan kompresif kuvvet azalmakla 
birlikte anteriora doğru olan kuvvet vektörü 
artmıştır, bunun da zamanla instabiliteye yol 
açabileceği düşünülmektedir.(54)

Hill-Sacks lezyonu: Hill-Sacks lezyonu ante-
rior çıkıkta humerus başının glenoid anterior 
kenarına çarpması nedeniyle oluşan hume-
rus posterolateral impresyon kırığıdır. Mikta-
rı, çıkık kalma süresi ve anterior inferior çıkık 
olması ile artar. Humerus başının %30’undan 
daha fazla miktarını ilgilendiren bir defekte 
anterior instabiliteye neden olabilir.(17,27)

Kapsüler yaralanma: Yapılan çalışmalar hu-
merus başı translasyonunun kapsüler yırtık 
veya plastik deformasyon olmadan mümkün 
olamayacağını ortaya koymaktadır. İnstabi-
liteye, lateral kapsüler avülziyon, kapsüler 
laksite ve labral yaralanma eşlik etmektedir. 
Kapsüler yaralanma, sadece Bankart lezyo-
nunun onarıldığı ameliyatlarda, başarısızlık 
nedeni olabilir.(33)

Aşırı kapsüler laksite: Konjenital veya kü-
mülatif mikrotravmalar sonrası kazanılmış 
kapsüler laksite meydana gelebilir. Kapsüler 
laksitenin instabiliteye yol açıp açmadığı tar-
tışmalı bir konudur.(2,17,22,23)
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Rotator manşet ve subskapularis yaralan-
ması: Genelde yaşlılarda görülen omuz çıkık-
larında rotator manşet (genellikle subskapu-
laris) yırtığına tüberkülüm majus kırığı eşlik 
etmektedir ve bu durum, ileri yaş grubunda 
rekürren instabilite nedeni olabilir.(6,8,10,17,28,31)

Sonuç
Omuz anterior instabilitesi tam olarak aydın-
latılabilmiş bir konu değildir. Bunun nedeni; 

patoanatomisinin halen tam anlaşılamamış 
olması, rehabilitasyon tedavisinin sonuçla-
rının tutarsız olması ve birçok cerrahi tedavi 
endikasyonu ve cerrahi yönteminin olmasıdır. 

Bu konuda yapılacak, özellikle dinamik ve 
statik faktörlerin ilişkisini ortaya koyacak ça-
lışmalar, ileride gerek cerrahi gerekse konser-
vatif tedavi yöntemlerinin seçimini ve plan-
lanmasını etkileyecektir.

Şekil 39.8: 900 Abdüksiyon ve iç rotasyonda IGHL ve OGHL gevşekken, IGHL’ın posterior bandı gergindir ve 
posteriora translasyonu önler.

IGHL-Post. Band
‘‘Gergin’’

Aksiller Poş

İç Rotasyon 

900
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40Anterior 
Omuz İnstabilitesi
Dr. Ulunay Kanatlı, Dr. Cemalettin Kunat

Giriş
1923’de Bankart tarafından anatomik labrum 
tamiri tanımlanmasının ardından instabilite 
tedavisinde yeni bir yaklaşım başlamış ve 
anatomik tamir kavramı ön plana çıkmıştır.
(1) Bankart lezyonu, ilk anterior omuz eklemi 
çıkıklarının %90’ında rastlanmaktadır. Lab-
rumun ayrılması glenoid derinliğinde %50 
oranında azalmaya neden olur. 1990’ların so-
nunda tekniğin gelişmesi ve anatomik bilgi-
lerimizin pekişmesinin ardından artroskopik 
instabilite tedavisi önem kazanmış ve yaygın 
olarak uygulanmaya başlanmıştır. Omuz ins-
tabilitesi tedavisinde amaç instabiliteyi ve 
tekrar çıkığı önlemektir. Yapılan çalışmalarda 
ilk çıkık sonrası tekrarlama riski 20 yaş altın-
da %45-90, 40 yaş üstünde ise %15 oranında 
olduğu tespit edilmiştir.(2) Rowe’un çalışma-
sına(3) göre ise çıkığa neden olan travma ile 
tekrarlama riski ters orantılıdır. Düşük trav-
malar sonrası olan çıkıklarda tekrarlama ris-
ki daha fazladır, bunun nedeninin altta yatan 
bir eklem laksitesi olduğu düşünülmektedir. 
Çıkıklarla birlikte tüberkülüm majus kırı-
ğı 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 lezyon-
ları, belirgin glenoid kemik kaybı relatif 
kontrendikedir. Kemik blok ameliyatları, 
korakoid transfer ameliyatları artık art-

roskopik olarak da yapılabilmektedir. Bu 
nedenle kemik defektli tekrarlayan çıkığı 
olanlarda dahi bugün artroskopik cerrahi 
önerilmektedir. Kontakt sporla uğraşan-
larda ise artroskopik cerrahi tartışmalı 
olsa da giderek artroskopik ameliyatlar 
ön plana çıkmaktadır.

• Eşlik eden diğer patolojilerin ayrımı ve 
tedavisinde omuz artroskopisi gelişim 
göstermiştir.

• Tekniğin gelişmesi cerraha uygulama ko-
laylığı getirmiştir.

• Tespit edilen bulgulara yönelik rehabili-
tasyon programının uygulanmasında ge-
lişmeler vardır.

Günümüzde artroskopik cerrahi kontrendi-
kasyonları ise şunlardır;

• Aktif enfeksiyon
• Volanter instabilite
• Ağır brakial pleksus disfonksiyonu
• Skapulotorasik disfonksiyon

Terminoloji:
Stabilite: glenoid fossada, humerus başının 
santralize olmasıdır.

İnstabilite: glenoid fossada, humerus başı-
nın santralize olamamasıdır.

Laksite: Humerus başının glenoid yüzeyinden 
translasyonudur. Bu translasyon kapsül ve liga-
mentöz yapıların izin verdiği ölçüde olmaktadır 
(Şekil 40.1).

Sunum 40.1
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Stabilite mekanizmaları: 
Mid-range (hareket orta kısmı) hareketlerde 
kapsül ve bağlar gevşektir. End-range’e (ha-
reket 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.(4)

Mid-range mekanizmalar:
Konkavite-kompresyonu: Labrum derinliği 
%50 artırmaktadır. Kompresyon görevi, çev-
re kaslar özellikle rotator manşet tarafından 
oluşturulur.(4)

Kas dengesi: Biseps tendon insersiyosu bo-
zulduğunda ön-arka, superior-inferior trans-
lasyon gelişiyor. Dengeli kas kontraksiyonu 
omuzun stabilitesini sağlamaktadır. Tüm 
rotator manşet kasları eşit derecede aktif ola-
rak glenohumeral eklemi stabilize ederler. En 
önemli inferior glenohumeral stabilizörler, 
supraspinatus ve biseps tendonu olduğu bu-
lunmuştur.(4)

Eklem uyumu: Genel olarak humerus ve gle-
noid eklem yüzeyi eşit eğim çapına sahiptir. 
Sferik sapmasın %1’in altındadır. Bu uyum 
kaybolduğunda instabilite ortaya çıkar. Lab-
rumun varlığı bu uyumu daha da artırmak-
tadır.(4)

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 bo-
zar.(4)

Negatif intraartiküler basınç ve sınırlı eklem 
hacmi: Artroskopi işleminin başında negatif 
basıncın etkisini kanülün ekleme girişi sıra-
sında 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 propriosepsiyona 
bağlı olarak kurulur ve stabiliteyi destekler. 
Skapula dinamik stabilizatörlerinin EMG 
aktivite bozukluğu instabil omuz ekleminde 
rastlanmaktadır. Bu nedenle konservatif te-
davisinde propriosepsiyon ve kas kordinas-
yon çalışmaları yapılmaktadır.

Adezyon-kohezyon kuvvetleri: İki uyumlu 
yüzey ıslak ve karşılıklıysa bunlar ayrılma-
ya direnirler. Bu iki lamın birbirine arada 
bir damla sıvı varken yapışmasına benzer. 
Stabilitedeki adezyon ve kohezyon etkisi yü-
zey alanına ve sinovyal sıvının viskozitesine 
bağlıdır.

End-range mekanizmalar:
Glenohumeral ligamentler ve kapsül: Li-
gementlerin fonksiyon görmesi humerus 
başının rotasyonuna bağlıdır. Kapsül ve li-
gamentler gerginliğe ulaştığında konkavite 
kompresyonuna katkısı olur.(4)

Superior glenohumeral ligament (SGHL): En 
sık bulunan ligamenttir. Rotator intervalde 
yer alır (Şekil 40.2).

Korakohumeral ligament (KHL): İnterval 
ligamentidir. Korakoid bazisinden rotator 
manşet tendonları ile birlikte tüberkülüm mi-
nüse tutunur. Abdüksiyon ve dış rotasyonda 
gerilir (Şekil 40.2).

İnferior glenohumeral ligament (İGHL): 
KHL’in benzer fonksiyonları vardır (Şekil 
40.3). İki yapı da fleksiyon, ekstansiyon, dış 
rotasyon ve addüksiyonda gerilir. Rotator 
interval kapsülü ve bu ligamentler posterior 
ve inferior humerus başı deplasmanına dire-

Şekil 40.1: Stabilite, laksite, instabilite.
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nirler.(4) İGHL anatomik olarak anterior lab-
rumla birlikte glenoide tutunur ve labrumun 
anterior instabilitede yırtılması İGHL’in de 
gevşemesine neden olur. (Şekil 40.3). 

Orta glenohumeral ligament (OGHL): Eks-
ternal rotasyon ve 450 elevasyonda gerilir 
(Şekil 40.4). Omuzların üç’te birinde OGHL 
ya yoktur ya da zayıftır.(4)

Circle consept: Anterior instabilite için sa-
dece anterior İGHL’in ayrılması yetmediği, 
posterior GHL’de ayrılması gerektiği görül-
mektedir. Bu nedenle bazı yazarlar anterior 
labral tamir sırasında posterior kapsüler pli-
kasyonun da yapılmasını önermektedirler.

Şekil 40.2: Korakohumeral ligament (KHL), superior glenohumeral ligament (SGHL) rotator intervalde yer alır-
lar. SSc; subskapularis, HB; humerus başı, BUB; biseps uzun başı.

Kapsüler ligamentlerin üç fonksiyonu vardır:

• Humerus rotasyonunu sınırlandırmak. 
Bunu torsiyonel kuvvetleri absorbe ede-
rek yaparlar.

• Humerus başını glenoid fossaya bastır-
mak.

• Deplasman kuvvetine direnmek

Muskülotendinöz wrap: End-range’de mus-
külotendinöz manşet pasif olarak gerilir ve 
kapsüler ligamente destek sağlarlar.(4)

Şekil 40.3: İnferior glenohumeral ligament anterior bandı. Artroskopik görünümü ve kadavra disseksiyo-
nunda anterior labrum ile ilişkisi.

Glenoid
Labrum

Stabilite Laksite İnstabilite
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Şekil 40.4: Orta glenohumeral ligament (OGHL). 

Şekil 40.6: Relokasyon testi.

Şekil 40.5: Aprehension (endişe) testi.

Şekil 40.7: Sulkus bulgusu.

Şekil 40.9: Üç Boyutlu bilgisayarlı tomografi kesitinde 
anterior glenoid kırığı izlenmektedir.

Şekil 40.8: Hill-Sachs lezyonu.
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Anterior Gleno-Humeral instabilite:
Travmatik instabilite:
Tüm stabilite edici engelleri aşarak humerus 
başının glenoid fossadan bir kuvvet sonucu 
santralize olamayıp translasyona uğrama-
sıdır. Travmatik instabilite, travmatik çıkık 
sonrası meydana gelir. Travmatik çıkıkla 
birlikte anterior labrum büyük oranda gle-
noidten ayrılır (Bankart lezyonu) ancak bu 
sırada IGHL’de plastik deformasyon olup 
olmadığı tam olarak bilinmemektedir. Sade-
ce Bankart’ın tamir edildiği hastalarda iyi 
sonuçların alınması her zaman kapsüler so-
runun yaşanmadığı anlamı taşımaktadır.(5-11)

Eğer kapsül mid-range’de gergin olur hare-
keti kısıtlarsa, sadece hareketi kısıtlamakla 
kalmayıp kompresyon ve translasyonu da 
artırır. Bunun sonucunda kapsülorafi artro-
patisi ortaya çıkabilir. Omuz instabilitesi-
ne glenoid kırık veya kıkırdak defekti eşlik 
ediyorsa, sadece Bankart lezyonu tamiri gle-
noid derinliği sağlayamayabilir. %40’ı Aşan 
humerus başı defektlerinde hemiartroplasti 
önerilmektedir.(5-11)

Atravmatik instabilite:
Kapsülolabral bir avülzyon olmamakla bir-
likte kapsüler hacimde artma, labral yet-
mezlik, glenoid de düzleşme, nöromusküler 
dengesizlik gibi sorunlar vardır. Tedavide 
amaç fizyolojik laksitenin değil instabilitenin 
tedavisidir. Tercih, laksiteyi azaltacak kap-
süler kaydırma veya rehabilitasyondur. Bir 
santimlik anterior kapsüler kısaltma (plikas-
yon), 200 dış rotasyon kısıtlanmasına neden 
olmaktadır.(5,8)

Günümüzde instabilitenin sınıflaması değiş-
mektedir. Buna göre beş kriter belirlenmiş ve 
bunlara göre instabilite tanımlanmaktadır. 
İnstabilitede tanımladığımız beş kriter aşağı-
dakilerdir.(5,6)

Yönü:
Derecesi (sublüksasyon/dislokasyon)
Gereken kuvvet (travmatik/atravmatik)
Süresi (akut/kronik)
Sıklığı (akut/tekrarlayan)

Tanı:
Hikaye, fizik muayene ve radyolojik yön-
temler kullanılarak konur.

Hikaye:
Hikaye alırken travmanın varlığı ve şekli 
sorgulanmalıdır. Kaç çıkık olduğu, ilk çıkı-
ğın nasıl olduğu, redüksiyonu kimin yaptı-
ğı öğrenilmelidir.

Fizik muayene:
Fizik muayene sırasında instabiliteyi ortaya 
çıkartmak için provakatif testler kullanılır. 
Bu testlerden bazıları;

Endişe testi (Aprehension) (Şekil 40.5)

Relokasyon testi (Şekil 40.6)

Sulkus bulgusu (Şekil 40.7)

Görüntüleme:
Direkt grafi; kemik sorunlarını özellikle 
glenoid ve humerus başı kemik defektleri-
ni gösterebilir. Özellikle iç rotasyon grafisi 
Hill-Sachs defektini göstermede yararlıdır 
(Şekil 40.8).

Tomografi; glenoid eklem yüzü kemik de-
fektlerinin veya kemik bankartın değerlen-
dirilmesinde önemlidir (Şekil 40.9).

MRG: Günümüzde omuz yumuşak doku 
patolojilerinin ve kemik patolojileri göste-
rilmesinde oldukça yararlıdır (Şekil 40.10). 

Labral lezyonlar özellikle görüntüleme sis-
temlerinin devreye girmesiyle birlikte daha 
kolay belirlenebilir bir hale geldi. Beş tip an-
terior labral lezyon anterior instabilitede kar-
şımıza çıkmaktadır (Şekil 40.11).

MRG labral lezyonun varlığını ve şeklini 
belirlemede önemlidir. Birçok labral lezyon 
ArtroMR ile daha kolay tanınır ancak yine 
de konvansiyonel MRG birçok patolojiyi ta-
nımada yeterlidir. MRG ile kemik veya labral 
patolojiler de görüntülenebilmektedir. Hu-
meral defektler (Hill-Sachs lezyonu görüntü-
lenebileceği gibi labral patolojilerle görülen 
glenoid kırıkları da (kemik Bankart) görün-
tülenebilir: MRG ile görüntülenen patolojiler;
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Şekil 40.10: Aksiyel, oblik koronal, oblik sagital MRG ile labral ve ligamentöz yapılar görüntülenebilir.

Şekil 40.11: Labral lezyonların farklı tipleri izlenmektedir.

Normal labrum
glenoid ilişkisi

Perthes lezyonu Kemik Bankart

Bankart lezyonuALPSA lezyonu GLAD lezyonu

Labrum Medialde

(Anterior Labroligamenteous Periosteal Sleeve Avulsion) (Glenoid Labral ArticularDisruption)

Kıkırdak

periost sağlam
(stabil?)

periost yırtık (stabil)

Şekil 40.12: Hill-Sachs lezyonunun MRG ve Artrosko-
pik görünümü. Şekil 40.13: Klasik Bankart lezyonu MRG bulguları.
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Hill Sachs lezyonu:
Anteror instabilitede posterior humerus başı 
kemik impaksiyon kırığı izlenebilir. Boyutu 
tespit edilebilir (Şekil 40.12). Bu ameliyat ön-
cesi kemik defekt hakkında bize bilgi vererek 
ameliyat sırasında gerekli tedbirleri almamı-
zı sağlar.

Klasik bankart lezyonu:
Klasik Bankart lezyonunda labrum ayrılmıştır 
ancak labrum glenoid seviyesindedir ve peri-
ost yırtılmıştır (Şekil 40.13). 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 ka-
rıştırılarak yanlış pozitif tanı konulabilir.

Şekil 40.14: Perthes lezyonu, normal MRG’de lezyon 
yerinde iken ArtroMR’de lezyon ayrtılmız ancak peri-
ostun sağlam olduğu izlenmektedir.

Şekil 40.15: ALPSA lezyonu MRG görüntüsü. Labrum 
tamir öncesi periostla birlikte kaldırılarak glenoid se-
viyesine mobilize edilerek tespit edilmelidir.

Perthes lezyonu; Labrum ayrılmış, glenoid 
seviyesindedir ve periost sağlamdır (Şekil 
40.14). Bu stabil bir yırtık olduğundan MRG 
ile tanı koymak zor olabilir. Bu lezyonlarda 
ArtroMR oldukça yararlıdır.

ALPSA; (Anterior Labroligamantöz Perioste-
al Sleeve Avulsion) labrum ayrılmış glenoid 
seviyesi altında kal dokusu içerisindedir (Şe-
kil 40.15). Bunu ameliyat öncesi bilmemizde 
ve cerrahi sırasında anterior labrumu gevşe-
terek mobilize etmeye hazır olmamızda ya-
rar vardır.

GLAD; (Glenoid Labrum Arthicular Dist-
ruption) labral ayrılma eklem yüzünden bir 
kıkırdak parça ile birliktedir (Şekil 40.16). Bu 
lezyonlarda kıkırdak ayrılma olduğundan 
iyileşme beklenmemektedir.
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Ayırıcı tanı:
Ayırıcı tanıda; anterior instabiliteyi çok yön-
lü 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. 

Artroskopik instabilite tamiri:
İnstabilite tek başına ameliyat endikasyonu 
için yeterli değildir, klinik şikayetlerin de ol-
ması 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 pos-
terior kapsülün kesilmesi posterior instabili-
teye yol açmaz. Posterior instabilite gelişebil-
mesi için anterior superior kadranda da yırtık 
olması gerekmektedir. Orta glenohumeral 

Kemik bankart; Glenoid anterior kenarı kı-
rılarak, labrumla birlikte ayrılmıştır (Şekil 
40.17). Eskiden mutlak açık cerrahi ile kemik 
Bankart tamir edilmelidir görüşü hakimse de 
günümüzde sütür ankorlar ve kanüle vida-
lar yardımıyla küçük kemik ayrılmalar tamir 
edilebilmektedir.(12)

HAGL (Humeral Avulsion Glenohumeral 
Ligaments): Glenohumeral ligamentler lab-
rumdan değil humerus başından avülze 
olurlar. Bazen bu avülziyona subskapularis 
de eşlik eder (Şekil 40.18).

Şekil 40.16: GLAD Lezyonu MRG ve artroskopik görü-
nümü izlenmektedir.

Şekil 40.17: Kemik Bankart MRG ve artroskopik görü-
nümü.

Şekil 40.18: HAGL lezyonu. MRG ve artroskopik gö-
rünümü.
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Ligament; anterior ve inferior translasyona 
direnir ve oldukça fazla yapısal varyasyonlar 
gösterir; SGHL; biseps tendon komşuluğuna 
yapışır. Anterior ve superior translasyona di-
renir. Özellikle omuz fleksiyon ve bir miktar 
abdüksiyonda iken, SGHL posterior ve infe-
rior stabilitede rol oynar. Tüm sorunlar belir-
lenerek cerrahi karar ve yöntem seçilmelidir.

Artroskopik anterior instabilite tamiri:
Artroskopik instabilite tamirinin açık cerra-
hiye göre avantajları vardır. Bunlar;

• Daha az cerrahi morbidite,
• Daha iyi kozmetik sonuç,
• Daha iyi eklem hareket genişliği, şeklin-
dedir.

Günümüzde açık cerrahi ile artroskopik cer-
rahinin tekrarlama oranları aynıdır (%5-10), 
ancak artroskopik uygulamalarda ameliyat 
sonrası eklem hareket genişliği daha iyi ol-
maktadır.(10,13,14)

Endikasyon:
Tüm yaş gruplarında, tüm aktivite seviyele-
rinde konservatif tedaviye cevap vermemiş 
fonksiyonel bozukluğu olanlarda, instabilite 
rekonstrüksiyonu endikedir. Glenoid veya 
humerus başında büyük kemik defekt var-
lığında (>%30) artroskopik prosedürlerde 
sadece labrum tamiri veya anatomik tamir 
yetmez anatomik olmayan ek prosedürler 
gündeme gelir. Bu prosedürler arasında ke-
mik bloğu ameliyatları, korakoid transferi, 
remplissage, gibi ek girişimler vardır. Bu bö-
lümde Klasik bankart, ALPSA, Remplissage 
ve Latarjet ameliyatlarının artroskopik tek-
niklerinden bahsedilecektir.

Klasik bankart rekonstrüksiyonu: 
Posterior ve anterior portaller standard ola-
rak kullanılır. Anterior portal ankor yerleşti-
rilmesine uygun açı ile belirlenmelidir. Ankor 
yerleştirmek için sağ omuzda, saat 1-3-5 po-
zisyonları uygun yerlerdir. Gevşetme media-
le 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 450 açı ile yerleştirilir 

ve yönü superior 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 
40.19). 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 diğe-
ri matress tarzında geçirilerek düğümlenir. 
Böylelikle labrum ve kapsülde takoz etkisi 
sağlanmış olur.

ALPSA lezyonlarının artroskopik tamiri:
ALPSA lezyonlarının tamirinde en önemli 
basamak labrumun glenoid medialinden pe-
riostla birlikte kaldırılıp glenoid seviyesine 
getirilip dikilmesidir. Yeterli labrum mobi-
lizasyonu sağlayıp sağlamadığımızı basınç 
altında labrum glenoid seviyesine kendili-
ğinden geliyorsa yeterli mobilizasyonun sağ-
landığını anlıyoruz (Şekil 40.20).

Yeterli mobilizasyondan sonra ilk inferior-
dan sağ omuz için saat 5 veya 4.30’dan baş-
layarak 2 veya 3 ankor yardımı ile tamir uy-
gulanır.

Remplissage:
%25’i aşan humerus başı defektlerinde lab-
rum patolojileri tamiri ile birlikte baş poste-
rior defekti içerisine infraspinatusun getiril-
mesi yani boşluk doldurma girişimidir. Bazı 
yazarlar bu yöntemin baş %25 defektlerinde, 
engaging Hill Sachs varlığında etkili oldu-
ğunu bildirmektedir. Bu yöntemde posterior 
portalden baş defekti gözlenirken posteri-
orden yerleştirilen ankor yardımıyla infras-
pinatus defekte yaklaştırılarak dikilir (Şekil 
40.21). Yapılan çalışmalarda bu yöntemin ba-
şarılı olduğu omuz eklem hareket kısıtlığına 
neden olmadığı bildirilmektedir.(18)
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Şekil 40.19: Labral yırtık tamiri. 
Bankart lezyonu tespit edildikten 
sonra bisipitolabral kompleks 
SLAP lezyonu açısından değer-
lendirilir A-C). Bir klemp yardı-
mıyla labrumun hareketliliği, 
kalitesi değerlendirilir D-F). Ar-
dından ilk önce shaver, ardından 
RF ile yumuşak dokular temiz-
lenerek labrum serbestleştirilir. 
Serbestleştirilip subskapularis 
kas lifleri görülmesinin ardından 
burr ile glenoid anterior kenarı 
dekortike edilir G-H). İplerin ge-
çişini kolaylaştırmak, karışıklığa 
neden olmamak için ikinci ante-
rior portali açmak yararlıdır İ). 
Bankart tamirinde ilk ankor sağ 
omuz için st 5 seviyesine uygula-
nır. Uygulanacak ankor için önce 
glenoid eklem yüzüne pilot delik 
açılır. Glenoid kemik oldukça sert 
olduğundan mutlaka pilot delik 
açılmalıdır. Tercihen 3.5 mm’lik 
tek veya çift ipli metal veya biyo-
bozunur ankorlar kullanılır J-N). 
İpler temel teknikler bölümünde 
detaylı olarak açıklandığı gibi 
klasik yöntemle geçirilir. Sütür 
geçirici ile yaklaşık 1cm’lik kap-
sül dokusu ile birlikte (çıkık sıra-
sında kapsülde plastik deformite 
olduğu var sayılarak) labrum 
ve IGHL anterior bandı penetre 
edilerek ipin sabit bacağı doku-

lardan 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)

Video Şekil 40.19
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Korakoid transferi
(Latarjet/Bristow ameliyatları):
%20’yi aşan glenoid anterior defekti varlığın-
da, revizyon bankart ameliyatlarında, yük-
sek performans sporcularda, geniş Hill Sach 
lezyonunda, kompleks bağ yaralanmaların-
da (HAGL) veya bunların kombinasyonla-
rında endikasyonu vardır. Taşınan korakoid 
ve konjoint tendon hem glenoid önünde bir 
kemik engel oluşturur (Şekil 40.22) hem de 
içinden geçirilen subskapularisi gererek di-
namik bir engel oluşturur.

Korakoid transferi açık veya artroskopik ola-
rak da yapılabilir. Bu bölümde artroskopik 
Latarjet ameliyatından bahsedilecektir. Art-

Şekil 40.20: ALPSA lezyonunun A) MRG bulgusu ve 
A-H) artroskopik olarak tamiri izlenmektedir. B lab-
rum mediale doğru yer değiştirmiş, C;D,E) bir elevatör 
kullanılarak labrumun mobilize edilmesi, F) periostla 
birlikte labrumun gevşetilip basınç altında glenoid 
seviyesine ulaştığının izlenmesi, G; raspa yardımıyla 
glenoid kenarının yumuşak dokulardan arındırılması, 
H; sütür ankorlar aracılığıyla lezyonun dikilmesi izlen-
mektedir.

Şekil 40.21: Geniş Hill Sach defekti önce A) dekorti-
ke edilir. B) Ardından bir veya iki adet ankor defekte 
yerleştirilir. C) İpler infraspinatustan geçirilerek bağ-
lanmaya hazır hale getirilir. Düğümlerin bağlanma 
aşamasından önce varsa anterior posterior instabilite 
veya instabiliteler tamir edilir. E,F) Son aşamada ipler 
bağlanarak posterior kapsülle birlikte infraspinatus 
humerus başındaki boşluğa yaklaştırılarak düğümler-
le sabitlenir.

roskopik Latarjetin açığa olan üstünlükleri; 
daha kontrollü kemik greft yerleştirme, ek 
patolojilerin belirlenmesi (SLAP, Posterior 
Labrum…), anterior/posterior birlikte olan 
instabiliteler, artroskopi sırasında fark edi-
lirse pozisyon değiştirmeden Latarjet’ye ge-
çilebilir (lateral dekübit), daha az yapışıklık, 
daha az ağrı, erken hareket, hızlı rehabilitas-
yon, hızlı spora dönüş, daha iyi kozmetik 
sonuç sağlanır. Altı basamak da artroskopik 
Latarjet uygulanmaktadır.(18)

1. İnterval eksizyonu:
Bu aşamada eklem içerisinden rotator in-
terval subskapularis ve supraspinatus arası 

Video Şekil 40.20

Video Şekil 40.21
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Şekil 40.23: Rotator İnterval eksizyonu.Şekil 40.22: Korakoid glenoid ön alt kısmına taşınır.

Şekil 40.24: Glenoidin hazırlanması.

eksize edilerek korakoid çıkıntı, korakokla-
viküler ligamentler, pektoralis minör korako-
akromial ligament ve konjoint tendon açığa 
çıkartılır (Şekil 40.23).

2. Glenoidin hazırlanması:
Revizyon cerrahisi ise önceki implantlar çı-
kartılabiliyorsa çıkartılmalı. Korakoidin yer-
leşeceği glenoid kenarı dekortike edilmelidir 
(Şekil 40.24).

3. Korakoid disseksiyon:
Korakoid korakoakromial ligament ve pek-
toralis minörden serbestleştirilir (Şekil 40.25). 
Bu aşamada görüntüleme portali anterolate-
ral portal olarak belirlenir.

4. Subskapularisin aralanması:
Ameliyatın en önemli ve zor kısımlarından-
dır. Anterolateral portalden subskapularis 
izlenirken anterior ve posterior çalışma por-
tallerinden subskapularis slip tendonları ara-
lanır (Şekil 40.26).

5. Korakoidin hazırlanması:
Korakoid osteotomize edilmeden önce uygu-
lanacak vida yerleri ve o vida uygulanması 
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Şekil 40.25: Korakoid diseksiyonu ve pektoralis minö-
rün sebestleştirilmesi.

Şekil 40.26: Subskapularisin aralanması.

için gereken klavuz telleri hazırlanır (Şekil 
40.27).

6. Korakoidin fiksasyonu:
Korakoid konjoint tendonla birlikte subska-
pularisin arasından geçirilerek glenoid ante-
rior inferior kenarına iki adet vida ile tespit 
edilir (Şekil 40.27). Postoperatif grafide ve 
bilgisayarlı tomografide fiksasyon izlenmek-
tedir (Şekil 40.28).

Şekil 40.27: Korakoidin hazırlanması, vida klavuzla-
rı uygulanması ve korakoidin osteotomize edilmesi.

Video 40.1
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Şekil 40.28: Fiksasyon sonrası direkt grafi ve 3B BT ile korakoid transferinin görüntülenmesi.

Sonuçlar:
Genel anterior instabilite artroskopik girişim 
sonuçları %5-10 arası tekrarlama ile birlikte 
görülmektedir. Genel ligamentöz laksite, bü-
yük kemik defektler, sporcular, genç erkek 
hastalar tekrar çıkık açısından risk faktörle-
ridir.

Tekrar çıkık için risk faktörleri birçok çalışma 
tarafından ortaya konulmuş ve konulmaya 
da devam etmektedir.(2,19)

Yaş; 20-25 altı yaş grubunda tekrar çıkık ris-
ki yüksektir. Bu yaş grubunun altında risk 
%33.6 iken bu yaş grubunun üzerindeki has-
talarda tekrar çıkık riski %11.8’dir.(20,21)

Ligamentöz laksite: Ligamentöz laksitesi 
olan hastalarda tekrar çıkık riski artmaktadır 
Riski laksite olanlarda %18.9 iken olmayan-
larda %4.9’dur.(21) Yapılan bir çalışmada ise 
omuz instabilitesi olan hastalarda toplum-
dan farklı bir ligamentöz laksite oranı tespit 
edilememiştir.(22)

Kullanılan ankor sayısı: Üç ve altında an-
kor kullanılıyorsa risk artar bu oran %10’dan 
%19’a yükselir diyen araştırmalar vardır.(20) 
Bazı yazarlara göre ise 2 ile 4 arasındaki an-
kor sayısının önemi yoktur ihtiyaca göre an-
kor kullanılmalıdır.(23) 

ALPSA: ALPSA varlığında tekrar çıkık ris-
kinin arttığını gösteren çalışmalar vardır. Bu 
oran ALPSA’da %12.6 iken Bankart lezyo-
nunda %6.6’dır.(24,24)

SLAP 2; SLAP lezyonunun instabiliteye eşlik 
etmesi tekrar çıkık riskini artırmamaktadır.(23)

Kontakt sporcu; Bu sporcularda tekrar çıkık 
oranı %11,5’den %29’a çıkmaktadır.(22,23)

Kemik kaybı: Kemik kaybı varlığında sadece 
anatomik tamir yapmak tekrar çıkık riskini 
artırmaktadır. Anatomik tamir yapılanlarda 
risk yüksek.

Yapılan çalışmalarda Glenoid defektinin 
%25’i aşması durumunda tekrar çıkık oranını 
%61’e çıkartmaktadır. Başın %25’ini aşan Hill 
Sachs varlığında ise tekrar çıkık oranı %6.5 
olmaktadır.(21,26)

Bu verilerin ışığında 2007’de tanımlanan 
“instability severity score index” seçilecek 
cerrahi tedavi yöntemine karar vermede biz-
lere yol göstermektedir (Tablo 40.1).(27) Bu de-
ğerlendirmeye göre 6 veya daha fazla puan 
alan hastalarda anatomik tamirler yetersiz 
kalmakta korakoid transferi veya kemik blok 
ameliyatlarının yapılması önerilmektedir.

Özet:
Labral lezyonlarda anatomik tamir altın stan-
dart olmakla birlikte özellikle kemik defekt-
lerinin varlığında kemik transferlerini de içe-
ren cerrahiler uygulanması planlanmalıdır.
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Tablo 40.1: “Injury Severity Score Index”(27)

Prognostik Faktör Puan

Cerrahi Sırasında Yaş
<20
>20

2
0

Spor Derecesi
Profesyonel
Amatör

2
0

Spor Tipi
Kontakt veya Baş üstü
Diğer

1
0

Omuz Hiperlaksite
Var (anterior veya inferior)
Normal

1
0

Hill Sachs (AP grefide)
Eksternal rotasyonda varsa
Eksternal Rotasyonda yoksa

2
0

Glenoid defekti AP grafide
Kontur kaybı var
Lezyon yok

2
0

Toplam Puan 10
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Giriş
Posterior omuz instabilitesi anterior instabi-
litelere göre daha nadir görülür. Tanı koyup 
değerlendirmek, anterior omuz instabilitele-
rine göre daha zordur.(1,7) Son yapılan çalış-
malarda görülme oranı %2-10 olarak belirtil-
miştir.(8,9) İlk posterior omuz çıkığı Sir Astley 
Cooper tarafından 1839 yılında epileptik bir 
nöbet esnasında meydana gelen bir çıkık 
olarak bildirilmiştir. 1952’de McLaughlin, 
posterior omuz instabilitelerini kendi açık 
cerrahi yöntemiyle tedavi etmeye çalışmıştır.
(10) McLaughlin’den sonra glenoid osteotomi-
leri, posterior kemik blok osteotomileri gibi 
prosedürler uygulanmış olsa da açık cerrahi 
yöntemlerle başarılı sonuçlar elde edileme-
miştir.(11-13) Tibone ve Ting 1981’de posterior 
omuz instabilitelerini kapsülorafi ile tedavi 
ettiği hastalarında başarısız sonuçlar bil-
dirmişlerdir.(14,15) Bazı serilerde sadece %71 
hastanın eski aktivitelerine geri döndüğü 
bildirilmiştir. Fakat bu serilerdeki hasta po-
pülasyonu heterojen olup multi yönlü ve 
inferior instabiliteleri de içermesi de dikkate 
alınmalıdır.(11)

1980’li yıllarda omuz artroskopisinin geliş-
mesiyle birlikte omuz anatomisi ve posterior 
instabilite ile ilişkili spesifik lezyonlar daha 
iyi tanımlanmış ve instabilitenin patofizyo-
lojisi daha açık ortaya konulmuştur. Artros-
kopik incelemeler posterior kapsülolabral 
kompleks ayrışması, sünmüş posterior kap-
sül, posterior labral dejenerasyon (fraying), 
posterior kapsüler yırtık gibi spesifik lezyon-
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ların posterior instabiliteye neden olduğu-
nu ortaya koymuştur.(4,16,17) Wolf ve Eakin’in 
1990’da artroskopik kapsüler plikasyon uy-
guladıkları posterior omuz instabilite has-
talarında başarılı sonuçlar bildirmişlerdir.18 
Bahk ve arkadaşları 2010’da ankorla artros-
kopik tamir uyguladıkları 29 hastada %84,6 
spora dönüş, %96,6 memnuniyet olduğu-
nu belirtmişlerdir.3 Bradley ve arkadaşları 
2013’te yayınladıkları seride ankorla kapsu-
lolabral artroskopik tamir uyguladıkları has-
taların %90’nında spora dönüş, %93,5 ora-
nında memnuniyet olduğunu belirtmişlerdir.
(6) Son 20 yılda artroskopik tamir yöntemleri-
nin gelişmesiyle birlikte başarılı sonuçlar ve 
memnuniyet oranları bildiren yayınların sa-
yısı gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca glenoid 
hipoplazisi, glenoidde kemik kaybı, glenoid 
retroversiyonu, humerus başında defekt, art-
mış humerus başı retroversiyonu gibi kemik 
ile ilişkili patolojilerin de posterior omuz ins-
tabilitesine yol açtığı belirtilmiştir.(19,20) Craig 
ve arkadaşlarının 2014’te yayınladıkları çalış-
mada glenoid versiyon ve genişliği ile poste-
rior instabilitelerin ilişkisini göstermişlerdir. 
Cerrahi sonrası başarıyla glenoid retrover-
siyonunun ilişkisi olmamakla birlikte, geniş 
glenoidlerde daha başarılı sonuçlar alındığı-
nı bildirmişlerdir.(21)

Posterior omuz instabilitesi daha çok genç 
erkeklerde, sporcularda sıklıkla dominant 
tarafta görülür. Hastaların çoğunda instabi-
lite direk temas, çarpışma gibi makrotravma 

Sunum 41.1
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sonrası gelişirken, geri kalan kısımda neden 
yüzme, tenis benzeri sporlarda olduğu gibi 
kapsüle karşı tekrarlayan mikrotravmalar-
dır.(20,22,23) Bunun aksine Williams RJ ve arka-
daşlarının 2003’te yayınladıkları 27 hastalık 
seride tüm hastalarda neden makrotravma 
olarak belirtilmiştir.(24)

Müsabaka sporcularında gittikçe artan pos-
terior instabilite insidansı görülmektedir. 
Bunun olası nedeni artroskopik yöntemler-
deki gelişmelerle patofizyolojinin daha iyi 
anlaşılması, daha etkili tedaviler uygulana-
bilmesidir. Sporcularda posterior instabilite 
oluşumu farklı mekanizmalarla oluşabil-
mektedir. Omuz fleksiyon, addüksiyon ve 
internal rotasyonda iken çarpma, birebir sert 
temas sonrası glenoid yüzeyi boyunca pos-
terior labruma doğru bir kuvvet oluşturarak 
posterior kapsulolabral komplekste bir yırtık 
oluşturup posterior instabiliteye neden ola-
bilir. Futbol savunmasında posteriora doğru 
olan tekrarlayan mikrotravmalar kapsülde 
zayıflamaya ve labral yırtıklara neden olabi-
lir. Beyzbol, golf, yüzme, atıcılık gibi baş üstü 
atış (over head throwing) müsabakalarda 
tekrarlayan başüstü hareketler aşama aşama 
kapsülde yetmezlik ve laksiteye yol açabilir. 
Posterior instabiliteye daha nadiren epileptik 
nöbetler, elektriğe maruziyet, okçuluk, tü-
fekle atış, tekerlekli sandalye kullanmak gibi 
posteriora doğru kuvvet oluşturan durumlar 
da yol açabilir.(20,22,23,25) 

Posterior instabilite görülen hastalarda ke-
mik bankart lezyonu, ters Hill-Sachs lezyo-
nu, SLAP, HAGL lezyonlarının da birlikte gö-
rüldüğü yayınlar olmakla beraber, bu ilişkili 
lezyonlar ile posterior instabilitenin ilişkisine 
dair kanıtlar yoktur. Bahk ve arkadaşlarının 
serisinde en çok kemik bankart eşlik etmekle 
birlikte tedavi sonrası en az rekurrens oranını 
bildirmişlerdir.

Posterior instabilitenin tedavisinde günü-
müzde artroskopik tamirin açık tamire göre 
ciddi üstünlük gösterdiğine dair ciddi yayın-
lar mevcuttur. Artroskopik tamirlerde en sık 
olarak sütür ankor tamirler uygulanmakla 
birlikte kapsülolabral plikasyon, kemik blok 
tamiri, termal kapsülorafi, glenohumeral li-

gament tamiri kullanılan diğer yöntemlerdir. 
Bradley ve arkadaşları 100 hasta sayılı seri-
lerinde ankorla bazı hastalarında kapsulo-
labral tamir ve bazılarında ek olarak kapsül 
plikasyonu uygulamış ve başarılı sonuçlar 
bildirmişlerdir.(4,6) Bahk ve arkadaşları 29 has-
tada ankorla tamir ve anterior kapsülolabral 
plikasyon uygulamış ve ek olarak uygulanan 
kapsüler plikasyonun daha fazla postopera-
tif ağrıya neden olduğunu bildirmişlerdir.(3)

Anatomi ve patofizyoloji 
Glenohumeral eklem, humerus başının üçte 
birinden daha azının glenoid fossayla eklem 
yapma özelliği ile vücudun en az stabil ekle-
midir. Bu özelliği ona yüksek hareket açıklığı 
kazandırır. Omuz ekleminin bu göreceli ins-
tabilitesi statik ve dinamik stabilizatör faktör-
lerle tolere edilir. Statik stabilizatörler kapsü-
ler ligamentler, negatif intraartiküler basınç, 
glenoid ve humerus versiyonu, glenoid ink-
linasyon ve ebatı, eklem devamlılığı gibi fak-
törlerken rotator manşet, biseps tendonu gibi 
yapıların hareket sırasında humerus başını 
glenoide bastırması dinamik stabilizatörler-
dir.(19,20,26,27) Posterior instabilitelerde, anteri-
or stabilitelerin aksine labrumun rolü daha 
azdır. Bunun nedeni posteriorda labrumu 
çevreleyen kapsüle ligament desteği olmak-
sızın gevşekçe yapışmasıdır.(13,55) Posteriora 
yüklenmelerde esas stabilizasyonu sağlayan 
birkaç anatomik yapı vardır. İnferior gleno-
humeral ligamentin posterior bandı internal 
rotasyon ve ileri fleksiyonda posterior sub-
luksasyona karşı koyan en önemli ligamen-
töz yapıdır. O’brein ve arkadaşları omuzun 
posteriordaki ana stabilizatörlerinin inferior 
glenohumeral ligament ve posterohumeral 
kapsül olduğunu belirtmişlerdir.(28) Korako-
humeral ligament ve posterior kapsül de kol 
fleksiyon, addüksiyon ve internal rotasyon-
da iken posteriora yer değiştirmeyi sınırlar.
(29-32) Ayrıca rotator manşet kasları ve biseps 
tendonu aktif hareket sırasında humerus ba-
şını glenoide basarak stabilizasyonu sağlar. 
Blasier ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 
posterior subluksasyona karşı koyan yapının 
subskapularis kası olduğunu göstermişler-
dir. Subskapularis kası korakohumeral liga-
mentle birlikte nötral rotasyonda, IGHL’nin 
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posterior bandı ile birlikte internal rotasyona 
karşı koyar.(29,33,34) Posterior stabiliteyi majör 
olarak sağlayan diğer anatomik yapıların 
varlığı nedeni ile reverse Bankart lezyonları 
her zaman rekürren posterior çıkığa neden 
olmaz.(13) Pappas ve arkadaşları yaptıkları ça-
lışmada 19 posterior instabilite hastasının sa-
dece 2 tanesinde labral yırtık saptamışlardır.
(35) Hawkins ve Janda posterior omuz instabi-
litesi nedeniyle cerrahi geçiren 14 hastasının 
sadece 1 tanesinde labral ayrışma olduğunu 
belirtmişlerdir.(36) Posterior instabilite genel-
likle atletler, atıcılar, ordu mensupları gibi 
kapsüler ligamentleri sürekli mikrotravmaya 
maruz kalanlarda görülür. Sürekli mikrot-
ravmalar sonrası, omuz addüksiyon ve iç ro-
tasyonda iken IGHL’nin posterior bandının 
sıklıkla gerilmesi posterior laksite ve labral 
devamlılığın kaybına yol açabilir. Ayrıca sü-
rekli çıkıklar posterior kondrolabral devam-
lılığın bozulmasıyla birlikte kondrolabral de-
rinliğin bozulmasına yol açar ve bu da labral 
yetmezlikle sonuçlanır.(19,20,37) Bu lezyonlar 
Kim lezyonu olarak adlandırılır. Kim ve ar-
kadaşları 33 posterior instabilite hastalarında 
MR artrogramla yaptıkları çalışmada poste-
rior labral yükseklik kaybı, azalmış glenoid 
versiyonu ve kondrolabral devamlılığın kay-
bolduğunu belirtmişlerdir.(23,37)

Klinik ve fizik muayene
Posterior instabilite hastaları genellikle ins-
tabilite bulgularından çok omuzlarında ağrı 
şikayeti ile başvururlar. Ağrının yerini tam 
olarak lokalize edemeyebilirler ve yaygın bir 
ağrı şeklinde tarifleyebilirler. Bazı hastalar 
ağrıyı omuz posteriorunda lokalize edebilir. 
Ağrı genellikle ileri fleksiyon, addüksiyon 
ve internal rotasyon pozisyonuyla belirgin-
leşir.(19,20,30,38) Ağrıya ek olarak bazı hastalar-
da belirli pozisyonlarda çıkma hissi (appre-
hension), omuzda zayıflık, krepitasyon gibi 
semptomlar da görülebilir. Bu hastalarda 
instabilite sonucu oluşan anormal biyome-
kaniğe bağlı sıkışma sendromu, SLAP, ten-
dinit gibi ek patolojiler de görülebilir.(19,20,37) 
Bu yüzden posterior instabilite semptomla-
rı bu ek patolojilere atfedilerek tanı gözden 
kaçırılabilir. Değerlendiren klinisyenin özel-
likle yakın temas sporcularda (rugby, futbol, 

beyzball....), yüzücülerde, atıcılarda, ordu 
mensubu kişilerde dikkatle posterior instabi-
liteyi sorgulaması gerekir. Hastalarda şınav 
ve mekik çekme, itme gibi eklemin posteri-
oruna yük binmesine neden olan provakatif 
hareketlerin huzursuzluğa neden olup olma-
dığı sorgulanmalıdır. Ayrıca hastalarda laksi-
te ve instabilite ayrımına dikkat edilmelidir. 
Eklem laksitesinde hastalar ağrı ve çıkma 
hissi belirtmezken instabilitede bu belirtiler 
beklenir.

Hastalar değerlendirilirken her iki omuz da 
muayene edilmelidir. Öncelikle asimetri, 
anormal hareket, atrofi ya da hipertrofi, şişlik 
ve skapular kanatlaşma olup olmadığı izlen-
melidir. Ardından anterior ve posterior endi-
şe testi, anterior ve posterior çekmece (ya da 
yüklenme), Jerk ve Kim testi provakatif test-
lerle instabilite ortaya çıkartılmaya çalışılır. 
Bu sırada sulkus işareti değerlendirilir. Loka-
lize edilen ağrı palpasyonla agreve edilebilir.

Posterior endişe testi her hastada görülme-
mekle birlikte posterior instabiliteye özgü 
semptomlar verir. Ne var ki Hawkins ve 
arkadaşları 50 hastadan sadece 4’ünde pos-
terior endişe testinde posterior instabilite 
bulguları olduğunu gözlemlemişlerdir. Test 
hastanın kolu 900 fleksiyon, addüksiyon ve 
internal rotasyonda iken uygulanır. Cerrah 
skapulayı bir eli ile sabitlerken diğer eli ile 
humerusa karşı posteriora doğru kuvvet uy-
gular. Subluksasyon ya da rahatsız edici bir 
his olması testin pozitif olduğunu işaret eder. 
Test subskapularis ve orta glenohumeral liga-
mentin inferior kenarında strese neden olur.
(30) Hawkins ve arkadaşları 50 hastalarından 
sadece 4 ünde endişe testinin pozitif olduğu-
nu belirtmişlerdir.(39)

Jerk testi kol 900 fleksiyon ve iç rotasyonda 
omuza posterior aksiyel yüklenme uygula-
nırken omuz addüksiyona alınır. Hastanın 
posterior ağrı veya çıkık endişesi olması, at-
lama sesi olması testin pozitif olduğunu gös-
terir (Şekil 41.1).

Kim testi kol 900 abdüksiyonda bir elle dirsek 
tutulurken diğer elle kolun proksimalinden 
ve lateralden tutulur. Omuza aksiyel kuvvet 
uygulanırken 450 kadar addüksiyona getiri-
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lir ve kol aşağıya ve arkaya çekilir. Posterior 
ağrı veya çıkık sesi hissi testin pozitif olduğunu 
gösterir (Şekil 41.2).

Posterior çekmece testinde, bir el klavikula 
ve korakoid arasından omuzu stabilize eder-
ken, diğer el humerus başını tutar. Humerus 
başı mediale ve posteriora bastırılarak pasif 
posterior translasyon ve ağrı değerlendirilir 
(Şekil 41.3).(30,40)

Görüntüleme
Düz grafiler posterior instabilitede genellikle 
normaldir. Bazen ters Hill-Sachs lezyonları, 
kapsül ve tendonlarda kalsifikasyonlar ve 
osteofit formasyonları görülebilir. Aksiller 
grafiler genelde humerus başının glenoide 
göre yer değiştirme miktarını, humerus başı 
kompresyon kırıklarını, posterior glenoid 
kenar defektleri ve artmış glenoid retrover-
siyonunu gösterebilmesi açısından incelen-
melidir.(13,25) Ters Hill-Sachs lezyonları en iyi 
aksiller grafilerde görülür. Standart grafilerde 
glenoid hipoplazi sığ ve düzensiz glenoid fos-
sa, belirgin korakoid proses, geniş akromion, 
distal klavikula anormallikleri ve humerus 
başında düzleşme şeklinde görülebilir.(7,12,41) 

BT kemik yapıları değerlendirmedeki et-
kinliğinden dolayı glenoid anormalliklerini 
değerlendirmede iyi bir yöntemdir. Glenoid 
retroversiyonu, glenoid hipoplazisi, glenoid 
kenar kırıkları hakkında ayrıntılı bilgi vere-
bilir.(41-43)

MR yumuşak dokuları değerlendirmedeki 
üstünlüğü ile posterior kapsülolabral komp-
leksi değerlendirmede etkindir. Posterior 
labrum yırtıklarını posterior instabilitelerde 
belirlemek çok önemlidir çünkü labral ha-
sarlı hastalarda uygun cerrahi sonuçları daha 
iyi olduğu belirtilmiştir.(4) MR ayrıca biseps 
uzun başı, rotator manşet ve rotator interval 
incelenebilir.(43,44) MR arteriogram kapsülo-
labral yapının incelenmesinde en sensitif 
görüntüleme yöntemidir. MRA’da posterior 
labrumun inkomplet yırtıkları Kim lezyonla-
rı olarak adlandırılır ve MR artrogramda da 
posterior labral yüksekliğin kaybı ve kond-
rolabral bileşkeye inkomplet ekstrüzyon şek-
linde izlenir. Kim ve arkadaşları’nın labrum 

lezyonlarını sınıflandırması Tablo 41.1’de 
gösterilmiştir. 

MRA’da posterior instabiletelerde posterior 
kapsül anterior kapsüle göre genişlemiş ve 
posterior glenohumeral ligamentin avulsiyo-
nu görülebilir.(25, 45)

Tedavi
Konservatif tedavi:
Posterior instabilitenin tedavisinde ilk dü-
şünülmesi gereken konservatif yöntemler 
olmalıdır. Rotator manşet, periskapular kas-
lar gibi dinamik stabilizatörlerin güçlendiril-
mesi, labrum ve kapsüloligamentöz yapılar 
gibi statik stabilizatörlerin hasarlanmasını 
dengeler. Eksternal rotasyon, serbest ağır-
lık, izokinetik egzersiz cihazları bu yapıların 
güçlendirilmesinde kullanılabilir.(45) Uygun 
güçlendirme ve propriosepsiyon egzersizle-
rinin ağrıyı ve stabiliteyi posterior instabili-
teli hastaların yaklaşık üçte ikisinde azalttığı 
gösterilmiştir. Tibone ve Bradley posterior 
instabiliteli hastalarında, 6 aylık bir güçlen-
dirme rehabilitasyon programı sonrası hasta-
ların %70’inde fonksiyonlarda gelişme izle-
miştir.(38) Bu egzersizlerin genellikle kapsüler 
laksitesi olan, mikrotravma sonucu posterior 
instabilite gelişen hastalarda başarılı olduğu 
izlenmiştir. Ne var ki, travma sonrası oluşan 
posterior instabilitelerde aynı başarılı sonuç-
lara ulaşılamamıştır. Çalışmalar atravmatik 
hastalarda %70-89 başarı belirtirken, travma-
tik hastalarda bu oran %16’lara düşmektedir.
(7,46,47) Ayrıca posterior labrumda kesin bir yır-
tığı olan hastalarda da konservatif yöntemler 
daha az başarı gösterir.(37)

Konservatif yöntemlerle başarılı tedavi edile-
meyen hastalarda cerrahi düşünülebilir. Her 
ne kadar cerrahi yapılacaksa da preoperatif 
güçlendirme egzersizlerine devam etmenin 
daha başarılı sonuçlar verdiği gösterilmiştir. 
Ayrıca ağrı ve instabilite gibi semptomlar 
nedeniyle kısıtlı hareketi olan hastalarda da 
cerrahi öne alınabilir.(7,47) 
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Tablo 41.1: Posterior labrum yırtıkları için Kim sınıflaması

Tipi Tanımı

Tip 1 İnkomplet ayrılma

Tip 2 İnkomplet ve ayrılmamış avülzyon (Kim Lezyonu)

Tip 3 Kondrolabral erozyon

Tip 4 Flap yırtığı

Şekil 41.1:  Jerk testi.

Şekil 41.2: Kim testi

Şekil 41.3: Posterior çekmece testi



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi484

Cerrahi tedavi:
Konservatif tedavinin başarısız olduğu has-
talarda uygulanır. Cerrahi tedavi öncesi 
hastanın mekanik instabilite nedeni ortaya 
konulmalı bunlara yönelik hazırlık yapılma-
lıdır. Hastanın mekanik sorunları iki başlık 
altında incelenebilir. Bunlar kemik ve yumu-
şak doku yetmezlikleridir.(56)

Kemik sorunlar;
Glenoid
Glenoid hipoplazisi: Skapular boyun disp-
lazisi olarak da adlandırılır. Sıklıkla bilateral 
ve simetrik olarak bulunur. İlişkili bulgular 
humerus başı hipoplazisi, glenoidal kavite-
nin uzaması, korakoid ve klavikulanın şekil 
bozukluklarını içerir. Posterior instabilitesi 
olan hastalarda glenoid hipoplazisi buluna-
bilir ancak buna özgü bir tedavi yöntemi ta-
nımlanmamıştır.

Glenoid posterior kenar defekti: Posterior 
glenoidin izole hipoplazisi olarak tanımlanır. 
Posterior omuz instabilitesine neden olur.(48) 

Glenoidal retroversiyon: Brewer ve ark. tara-
fından, sagital planda glenoid açısının 70den 
fazla olması olarak tanımlanmıştır. Travma-
tik olmayan posterior instabilite sebepleri 
arasında yer alır. Owens ve arkadaşları; 714 
genç atleti prospektif takip ettiği çalışmada, 
7 kişide posterior instabilite tespit edilmiş, 
bunlarda da glenoid retroversiyonunu en be-
lirgin ve anlamlı predispozan faktör olarak 
bulunmuştur.(49) 

Ters kemik Bankart lezyon: Posterior-inferior 
glenoid kenar kırığı olarak tanımlanır ve pos-
terior çıkıktan sonra ortaya çıkabilir. Anterior 
kemik Bankart lezyonuna benzer şekilde me-
dialize posterior fragman instabiliteye sebep 
olabilir (Şekil 41.4).

Humerus
Ters Hill-Sacks kırığı: Posterior çıkık sonrası 
gelişen anterior humerus başı ezilme kırığı 
olarak tanımlanır. BT ya da aksiller görün-
tülemede geri kalan humerus başıyla olan 
oranı hesaplanarak yüzdesi bulunur. Hu-
meral başın %50’sinden fazlası etkilenen du-
rumlarda hemiartroplasti ya da total omuz 
artroplastisi önerilmektedir. Kronik kilitli 
posterior kırıklı çıkılarda artroplasti önerilir.
(2,50) %25-50 arası defektlerde subskapularis 
tendonunun defekte transpozisyonu tüber-
külüm minör ile birlikte veya sadece tendon 
kullanılması (McLaughlin prosedürü) öneril-
mektedir (Şekil 41.5). Humeral başın %25’ine 
kadar olan lezyonlarda tedavi tartışmalıdır. 
Akut dönemde herhangi bir girişim yapılma-
yabilir. İlk iki hafta içerisinde disimpaksiyon 
önerilen yayınlar olmakla birlikte redüksi-
yon sonrası stabilitenin takip edilmesi öne-
rilmektedir.

Yumuşak doku sorunları:
Kapsülolabral kompleks:
Labrum Kim ve arkadaşları izole labral lez-
yonları dört tipte sınıflandırmıştır (Şekil 41.6).

Şekil 41.4: Posterior omuz çıkığı ve kemik patolojisi olan hastanın direkt grafisi fazla bilgi vermese de 
MRG’de glenoid yetmezlik ters Hill-Sachs bulgusu görülmektedir.



Posterior Omuz İnstabilitesi 485

Şekil 41.5: A) Ön-Arka direkt grafi normal görünmekte. B) Çekilen bilgisayarlı tomografide ise posterior 
kilitli kırıklı çıkık izlenmekte. C,D) Modifiye Mc Laughlin prosedürü ile açık redüksiyon ve E,F) İki adet sütür 
ankor yardımı ile tüberkülüm minüsün subskapularis tendonuyla birlikte dikilmesi.
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Tip I: Postero-inferior labrum glenoidden ay-
rılmıştır fakat medial deplasman yoktur. Bu 
tip lezyon travmatik posterior instabilitede 
çok yönlü instabiliteye göre daha sıktır.

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.(51)

Tip III: Kondrolabral erozyon olarak tanımla-
nır. Anterior yüzdeki GLAD (glenolabral ar-
ticular disruption) lezyonuyla benzerdir. Tip 
II lezyon gibi tedavi edilir.

Tip IV: Labrumun flep tarzı yırtığıdır. Lab-
rumda dejeneratif yırtık vardır.

Kim sınıflaması yaygın kullanılsa da posteri-
or instabilitede gördüğümüz tüm lezyonları 
kapsamamaktadır.

Günümüzde posterior labral sorunların teda-
visinde artroskopik uygulamalar ön planda-
dır. (52,53)

Artroskopik posterior instabilite tamiri
Bradley ve ark.’ı 100 rekürren posterior omuz 
instabiliteli hastaya artroskopik tamir uygu-
lamışlar ve takiplerinde omuz skorlarında 
belirgin düzelme ve toplamda %89 spora geri 
dönüş (%67 eski performansa ulaşma oranı) 
bildirmişlerdir. Artroskopik tamir ile eklem 
içi tüm lezyonlar ayrıntılı olarak görülüp 
düzeltilebilmekte, MRG de görülmeyen bazı 
patolojilerin cerrah tarafından tespit edilme-
sine olanak sağlanmaktadır.(4-6) Glenoidde 
%25’den fazla kemik kaybı olması, büyük 
anterior Hill-Sachs lezyonu, artmış glenoid 
retroversiyon ve patolojik kollajen bozuklu-
ğu sendromu olan olgularda sonuçlar başarı-
sız olduğundan, rölatif kontrendikasyon söz 
konusudur.

Şekil 41.6: Bu şekilde farklı posterior labral patolojiler özetlenmektedir. Görüntüler lateral dekübit po-
zisyonunda uygulanan artroskopi sırasında anterior portalden alınmıştır. A) Ayrılmamış lezyon (tip 1), B) 
Marjinal çatlak (Tip 2), C) Kıkırdak lezyonla birlikte ayrılma (tip 3) ve D) Dejenere labral lezyon zemininde 
posterior labral patoloji izlenmektedir.
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Cerrahi teknik:
İlk görüntüleme posterior portalden yapıla-
rak klasik glenohumeral tanısal artroskopik 
girişim tamamlanır. Posterior labral patoloji 
tespite edilen hastada posterior labrum an-
terior portalden gözlenirken posterior portal 
çalışma portali olarak kullanılır. Ankor yer-
leştirme ve yardımcı portal için ise posterior 
portalin yaklaşık 2 cm inferiorundan yeri 
spinal iğne ile belirlendikten sonra portal 
açılır. Ankorlar bu portalden yerleştirilir. Uy-
gulanan ankorlar eklem kıkırdak seviyesinin 
1-2 mm medialine uygulanır. Dikiş öncesi 
mutlaka labrum gevşetilerek glenoid yatağı 
debride edilerek hazırlanmalıdır. Dikişler 
clever hook, sütür laso veya arthropierce 
aletleri kullanılarak geçirilir (Şekil 41.7). Eğer 
tip 3 lezyon varsa ankor defekt veya kıkırdak 
ayrılma kenarına yerleştirilerek tamir uygu-
lanabilir (Şekil 41.8). Kapsülolabral onarım-
larda, ankor kullanılarak yapılan tamirlerin, 
ankorsuz kapsülolabral tamirlere nazaran 
daha avantajlı olduğu gösterilmiştir (Şekil 
41.9). 

Posterior labrocapsular periosteal sleeve 
avusion (POLPSA): Labrum ve skapulanın 
sağlam posterior periostu glenoidden ayrı-
larak eklem aralığıyla bağlantılı fazladan bir 
girinti (recess) oluşturur. Anteriorda görülen 
ALPSA lezyonunun posteriordaki karşılığı-
dır (Şekil 41.10).(54)

Bennett lezyonu: İnferior glenohumeral liga-
mentin posterior bandının yapışma yerinde 
kalsifikasyon olması olarak tanımlanır. Bazı 
cerrahlar POLPSA nın Bennett lezyonu-
nun akut evresi olduğunu iddia etmektedir. 
Semptomatik Bennett lezyonunun artrosko-
pik çıkartılması önerilmektedir. İzole Bennett 
lezyonu literatürde rapor edilmemiştir. Özel-
likle atıcılıkla uğraşan sporculardaki posteri-
or omuz ağrısının sık sebepleri arasındadır.

Posterior humeral avulsion of the glenohu-
meral 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 lez-
yonunun bir arada olması olarak tanımlanır. 
Literatürde sadece altı vaka bildirilmiş olup 
artroskopik olarak tedavisi önerilmektedir.

Stretched posterior kapsül: Tekrarlayan çı-
kıklarla birlikte kapsülde plastik deformas-
yon gelişir, patolojik postero-inferior kapsü-
ler 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 kapsü-
lorafi veya açık kapsül kaydırma cerrahisi 
uygulanır.

Şekil 41.7: Posterior labral lezyon tamiri. A) debridman, B) ankor uygulama, C) dikişin geçirilmesi, D) diki-
şin bağlanması, E) ikinci ankor, F) tamir sonrası.
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Şekil 41.8: A,B) Posterior labral lezyona bağlı gelişen paralabral kist, C,D) posterior labral yırtık E) Labrum-
dan taşıyıcı ipin geçirilmesi, F) ankor uygulaması, G,H) iplerin bağlanmasını takiben posterior labral lezyon 
tamiri sonrası izlenmektedir.

Şekil 41.9: A) Posterior instabilite, posterior Bankart ve posterior glenoid kartilaj lezyonu, B,C) lezyonun 
artroskopik görünümü, kıkırdak ayrılma izlenmekte, D) kırık hattına ankor uygulaması, E) kırık hattına 
ikinci ankorun uygulanması, F) Labrum ve kıkırdak altından geçirilen dikişlerin bağlanmasıyla tamir ta-
mamlanmış. Bu lezyon posterior HAGL olarak da bilinir.

Video Şekil 41.8
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Şekil 41.10: Anterior ALPSA lezyonuyla benzerlik gösteren POLPSA lezyonu ve tamiri. 
A) Posterior instabilite ve ters Hill-Sachs lezyonu, B) Posterior labrumun mediale yer 
değiştirmesi, C) Ters Hill-Sachs lezyonu, D) Skop anterior postalde, lezyon izleniyor, 
labrum medialde glenoid seviyesinde izlenememekte, E) Portal yerinin belirlenmesi, F) 
Labrumun medialden serbestleştirilmesi, H) Ankor uygulama, İ) Dikişlerin geçilmesi ve 
bağlanması, J) İkinci ankor, K,L) Tamir sonrası.

Video Şekil 41.10
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Rotator interval Savoie posterior instabilite-
lerde %61 oranında interval lezyonu bildir-
mektedir ve tamirini önermektedir. Fakat bu 
konu tartışmalıdır.(3)

Eşlik eden lezyonlar: Anterosuperior labral 
yırtıkları, SLAP lezyonlarını, superior gleno-
humeral ligaman hasarını, orta glenohume-
ral ligaman hasarını, anteroinferior glenohu-
meral ligaman hasarını ve genişlemiş aksiller 
poşu içerir.

Kaslar:
Rotator manşet yırtıkları özellikle 40 yaş ci-
varı hastalarda travmatik anterior omuz çı-
kıklarıyla ilişkilendirilmektedir. Ancak pos-
terior çıkıkla ilişkili yırtıklar yaştan bağımsız 
ve nadirdir. Kadavra ve radyoloji çalışmala-
rı göstermiştir ki posterior çıkıklarda teres 
minör risk altındadır ve parsiyel ya da total 
avulsiyon görülebilmektedir. Literatür bilgisi 
vaka sunumları şeklinde posterior çıkık ve 
rotator manşet yırtığı birlikteliği bildirmek-
tedir. Tüm vakalarda RM tamiri uygulanarak 
posterior stabilite sağlanmıştır.

Sonuç:
Posterior omuz instabilitesine farkındalık ve 
ilginin artması, omuz biyomekaniğinin daha 
iyi anlaşılması daha tedavi edilebilir duruma 
gelmektedir. Posterior instabilite, anterior 
instabilite gibi, mekanik faktörlerden etkile-
nen ve mekanik faktörlerle agreve olabilen 
anterior instabilitenin neredeyse ayna gö-
rüntüsü şeklinde bir sorundur. Konservatif 
tedaviden sonuç alınamadığı durumlarda 
cerrahi tedaviye başvurulmaktadır. Farklı 
endikasyonlarla artroskopik ve açık cerrahi-
ler uygulanabilmektedir. Artroskopik olarak 
direkt lezyona yönelik cerrahiler, anatomik 
olmayan prosedürlere göre kıyasla daha iyi 
sonuçlar vermektedir.
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Giriş
Semptomatik laksitenin birden fazla yönde 
olmasına çok yönlü instabilite (ÇYİ)  adı veril-
mektedir. İnstabilitenin yönleri anterior, pos-
terior ve inferiordur. İnstabilite birden fazla 
yönde olmalıdır. Konjenital ya da kazanılmış 
nedenlerle omuz stabilizatörlerinin yetersiz-
liği nedeniyle oluşur. ÇYİ’ de en önemli pato-
lojik neden glenohumeral kapsülün patolojik 
laksitesine bağlı kapsül hacminin artmasıdır. 
Hiperlaksite (konjenital veya edinilmiş) çok 
yönlüdür ve patolojik değildir. Tek büyük 
ya da tekrarlayan stres semptomatik insta-
biliteye dönüşmesine neden olur. Supraska-
pular sinir arazları ve spinal kök stenozları 
da global instabiliteye neden olur. Atletik 
performansın azalması ve non-spesifik omuz 
ağrısıyla karşımıza gelir. Hastalarda instabi-
lite bulguları, çıkık şikayetleri veya volenter 
çıkıklar nedeniyle de hastalar doktora başvu-
rurlar (Şekil 42.1). Volenter çıkıklar ilk başlar-
da ağrısız iken zamanla dejerenatif sorunlar 
da eklendiğinde ağrılı hale gelir.

Anatomi:
Omuz stabilizatörleri statik ve dinamik ol-
mak üzere iki ana başlıkta incelenir. En 
önemli statik stabilizatörler, omzun pozis-
yonuna göre gevşeklik veya sıkılık sağlayan 
glenohumeral bağlardır. Glenohumeral ek-
lemin altında İnferior glenohumeral bağlar 
abdüksiyonda, anterior posterior ve inferi-
or translasyonu önler. Orta glenohumeral 
bağlar, mid-abdüksiyonda dış rotasyonu ve 
inferior translasyonu kısıtlayarak anterior 
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stabiliteyi sağlar. Superior glenohumeral ve 
korakohumeral bağ addüksiyonda inferior 
translasyonu ve dış rotasyonu kısıtlayarak 
stabiliteye katkıda bulunur. Bu bağlar rotator 
intervalde bulunur ve rotator interval yet-
mezliğinde posterior translasyon %50, inferi-
or translasyon %100 artar.

En önemli dinamik stabilizatörler rotator 
manşet, skapular kaslar ve bisepsin uzun 
başı olarak sayılabilir. Rotator manşet kon-
kavite-kompresyon mekanizması sayesinde 
humerus başında dengeli bir güç oluşturarak 
stabiliteyi sağlar. Labrum soketin konkavite-
sini %50 arttırır ancak bu kompresyon stabili-
teye %20 katkı olarak döner. Skapulanın sta-

Şekil 42.1: Volenter posterior instabilite.

Sunum 42.1
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bilizasyonu glenoidin stabil olması demektir 
ki humerus başının fonksiyonu bu sayede 
sağlanır.

Etyopatoloji:
Etiyolojik nedenler arasında bazı durumlar 
düşünülmektedir. Ancak tam etiyoloji bilin-
memektedir. Bunlar;

• Travma
• Tekrarlayan mikrotravma
• Dinamik kas stabilizerlerinin dengesinin 

bozulması

ÇYİ hastası sadece travma ve laksisite nedeni 
ile semptomatik hale gelir. Hastaların büyük 
bir çıkık öyküsünden çok tekrarlayan stres ve 
mikrotravma öyküsü vardır. Yüzme, başüstü 
sporlar, tenis, ağır kaldırma sporları gibi tek-
rarlayan strese neden olan sporlar sık görü-
len nedenlerdir. 

Tam olarak nedeni bilinmese de anatomik 
anomaliler bilinmektedir. Aksiler poş ve 
rotator interval genişlemiştir. Etyopatoloji-
de kapsüler kollajen diziliminin bozulması 
tartışılmaktadır. Bu nedenle klasik cerrahi 
tedavisinde inferior kapsülün superiora kay-
dırılması, böylelikle kapsüller bolluğun gide-
rilmesi önerilmektedir. Bu işlemle %75-100 
oranında başarı bildirilmektedir.

Posteroinferior kondrolabral lezyonlar, lab-
ral yükseklik kaybı gibi posteroinferior avul-
ziyonlar (Kim lezyonu gibi) ÇYİ gelişimine 
katkıda bulunmaktadır. 

Ayrıca konjenital glenoid hipoplazisi, flat 
veya displastik glenoid fossa gibi durumlar 
da konkavite-kompresyon ilişkisini bozup 
ÇYİ gelişimine zemin hazırlamaktadır.

Tanı:
ÇYİ’nin birkaç potansiyel sebebi vardır. Eh-
ler-Danlos sendromu gibi genetik hastalık-
larda anormal bağ dokusu işlevleri vardır 
ve değiştirilemez. Yine yüzme, atıcılık gibi 
sporlarda görülen mikrotravmalarda ilerle-
yen zamanda kapsüler hasara yol açabilir. 
Generalize ligamentöz laksitesi olan hastalar 
ÇYİ’ye eğilimlidir.

Hastalar majör şikayetlerden ziyade günlük 
sıradan aktiviteler sonrası şikayetlerden ya-
kınırlar. Bazı ÇYİ vakalarında brakial plek-
susun traksiyonu nedeni ile kolda anlamsız 
ağırlık hissi ve parestezi şikayetleri görüle-
bilir. Hastalar genellikle 30 yaşa kadar olup 
patellofemoral ve ayakbileği instabilitesine 
de bağlı sorunları vardır.  Omzunu kendi is-
teğiyle çıkartmaya eğilimli olan hastalar psi-
kiatrik açıdan ve sekonder kazanç açısından 
değerlendirilmelidir. Bu tarz hastalarda kötü 
uyum nedeniyle cerrahi başarısızlık sıktır. 
ÇYİ’nin patognomonik bulgusu yoktur. Tanı-
da amaç laksisite ile instabilite ayrımını orta-
ya koymaktır. Özellikle çanta taşıma sonrası, 
fırlatma sonrası, ağır itme sonrası artan ağrı 
semptomatik instabilite tanısında önemli şi-
kayetlerdir.

Fizik muayene:
Anterior instabilite için endişe testi, ön-
çekmece ve “load and shift” testi uygulanabi-
lir. Posterior instabilite için ise Kim testi, jerk 
test, load and shift ve arka çekmece testlerine 
bakılır. Genel eklem laksisite değerlendirme-
si yapılır. Ancak ÇYİ için en önemli test Neer 
ve Foster tarafından tanımlanan sulkus tes-
tidir (Şekil 42.2). Etkilenen ekstremite nötral 
rotasyonda iken inferiora traksiyon uygula-
nır. Eğer subakromial bölgede ‘gamze’ oluşu-
yorsa test pozitif kabul edilir. Ardından 300 
dış rotasyonda tekrar edilir. İşaret azalıyorsa 
rotator interval sağlam demektir. Sulkus testi 
2 cm ve fazla ÇYİ’ler için yüksek güvenilir-
liğe sahiptir. ÇYİ tanısı muayene ile konul-
duğu için muayeneden şüphe duyulursa 
anestezi esnasında tekrar edilmelidir. Genel 
anestezinin risklerine rağmen anestezi altın-
da muayenenin duyarlılığı ve özgüllüğü çok 
yüksektir.

Görüntüleme:
İleri görüntülemenin ÇYİ’de çok fazla yeri 
yoktur. Direkt röntgenogramlarda glenoid 
kemik stoğu ve Hill-Sacks lezyonu varlığı 
değerlendirilebilir. MRG rotator manşet ha-
sarlarını ve glenohumeral lezyonları göster-
mede kullanılabilir ancak ÇYİ’li hastalarda 
MRG’de en çok karşılaşılan bulgu kapsül 
fazlalığıdır. MR artrografi ise artmış kapsü-
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ler volümü ve labral patolojileri çok daha 
iyi ortaya koyar. MR görüntülemenin ABER 
(abdüksiyon-dış rotasyon) pozisyonda yapıl-
ması daha değerli tanısal veri sağlamaktadır. 
Rotator interval aralık ölçümlerinde artmış 
aralığın kontrol grupları ile karşılaştırıldığın-
da anlamlı olmadığını ortaya koymuştur.(1)

Tedavi:
Başlangıç tedavisi olarak konkavite-komp-
resyon mekanizmasının gücünü en yükseğe 
çıkarabilmek için rotator manşet güçlen-
dirme egsersizleri, glenoidal stabilizasonu 
arttırmak için skapular egsersizler önerilir. 
Hasta eğitimi, NSAID verilmesi ve yüksek 
riskli aktivitelerden korunma konservatif 
tedavinin başarısı için gereklidir. Rehabilitas-
yonla uyumlu hastalarda %80 civarı başarı 
elde etmek mümkündür. Özellikle volenter 
instabilitesi olan hastalarda psikiyatri kon-
sültasyonu istenmeli ve tedavinin bir parçası 
olarak görülmelidir. Uzun dönem egsersizler 
başarılı olmazsa cerrahi gündeme gelir. Fa-
kat ameliyat öncesi hiperlaksite ve genetik 
durumların değerlendirilmesi önemlidir ve 
cerrahi karar hakkında yardımcı olur. Semp-
tomatik hasta, istemdışı çıkık, global instabi-

Şekil 42.2: İnferior laksite bulgusu olan sulkus testi.

lite varlığı ve 6 ay rehabilitasyona cevap alı-
namaması cerrahi tedaviye yönlendirir.

Cerrahi tedavi:
Açık inferior kapsüler kaydırma:
Bu teknikte subskapularis tenotomize edilir 
ve kapsül humerustan anteriordan poste-
riora doğru gevşetilir. Ardından T şeklinde 
kapsülotomi uygulanır ve inferior yapraklar 
superiora superior yapraklar inferiora kaydı-
rılır. Çok etkili bir prosedürdür ve Neer bu 
şekilde 40 instabilitenin 39’unda mükemmel 
sonuç elde etmiştir. En büyük sakıncası subs-
kapularis yetmezliğine neden olabilmesidir.

Artroskopik teknikler:
Artroskopik ÇYİ cerrahisi 1993 yılında Dun-
can ve Savoie’nin artroskopik kapsüler kay-
dırmayı tanımlamasıyla çağ atlamıştır. Tüm 
kapsülolabral anatomiyi görmek ve subs-
kapularisin korunması avantajlarındandır. 
Birçok vakada amaç kapsül hacminin azal-
tılması ve yeniden gerginliğin sağlanmasıdır. 
Kapsül gerginliği sağlanırken humeral başın 
anterior-posterior planda glenoid fossa mer-
kezinden saptırılmaması önemlidir.

Patoanatomik artroskopik bulgular:
En önemli artroskopik bulgu anlamlı inferior 
kapsül fazlalığıdır (hamak bulgusu). Kapsü-
ler hacmin arttığı görülür. Superior ve orta 
glenohumeral ligaman aralığının arttığı gö-
rülür. Labral ayrılmada diğer bir bulgudur. 
Yine Hill-Sachs lezyonu instabilite değerlen-
dirilmesi açısından önemli bir bulgudur. 

Transglenoid teknik
Glenoidden geçirilen dikişlerle kapsülün 
hacminin azaltılmasını amaçlar. Başarı oranı 
literatürde %89 olarak rapor edilmiştir.

Kapsüler plikasyon
Kapsüler plikasyon hacmi azaltılarak kapsü-
lün plike edilmesidir. Ankorlarla ya da emi-
lebilen dikiş materyalleriyle uygulanabilir. 
Kapsüler plikasyon anterior ve posterioru 
kaplayacak şekilde 3600 uygulanır. Önce an-
terior plikasyon, ardından posterior plikas-
yon (Şekil 42.3) uygulanır. Sadece kapsül pli-
kasyonu hacmi azaltıp normal eklem hareket 
açıklığını sağlarken rotator intervalin kapa-
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tılması translasyonun azaltılması için mutla-
ka gereklidir. Kapsül plikasyonuyla ilgili lite-
ratürde birçok başarılı sonuç görülmektedir.

Yapılan çalışmalarda 5-10 mm plikasyonun 
kapsül volümünü %16-33 oranında azalttı-
ğını göstermiştir.(3) Birçok plikasyon tekniği 
tanımlanmıştır. En son çalışmalarda artroso-
pik tekniklerin açıklar kadar etkili olduğunu 
ortaya koymuştur.(4) Ancak unutulmamalıdır 
ki aşırı agresif plikasyon özellikle dış rotas-
yonda ciddi kısıtlanma ile sonuçlanabilir.(5)

Termal kapsülorafi
Bu teknikte kapsüle lazer ya da RF uygulanır 
ve hücre nekrozuyla birlikte kapsülün daral-
tılması amaçlanır. Ancak termal sinir hasarı, 
kondrolizis ve yüksek başarısızlık oranları 
nedeniyle artık tercih edilmemektedir.(2)

Son yayınlanan bir metaanalizde artroskopik 
plikasyon, açık kapsüler kaydırma ve ter-
mal kapsülorafi sonuçları değerlendirilmiş. 
Termal kapsülorafi yüksek rekürren insta-
bilite nedeni ile en başarısız teknik olarak 
bulunmuştur. Artroskopik plikasyon ve açık 
kapsüler kaydırma sonuçları benzer olmak-
la beraber artroskopik plikasyonun cerrahi 
sonrası daha az dış rotasyon kısıtlılığı görül-
mesi ve daha az sertliğe neden olduğu gös-
terilmiştir.(6)

Rotator intervalin kapatılması
Neer ve Foster rotator intervalin kapatılması 
işlemini inferior kapsül kaydırma porsedü-
rünün rutin parçası olarak tarif etmiştir (Şekil 
42.4). Fakat rotator interval kapatılmasının 
biomekanik rolü tartışmalıdır. Çünkü litera-
türde rotator intervalin kapatıldığı ya da ka-
patılmadığı tekniklerde sonuçlar açısından 
benzerlikler görülmektedir.

Kanül kapsül dışına alınarak bir spinal iğne 
yardımıyla SGHL’in anteriorundan geçirilen 
örgüsüz serbest ip MGHL’den geçirilen ip 
geçirici tarafından tutularak internal bölgesi 
yakalanır ve kapsül dışından düğüm atılarak 
interval kapatılır.

Postoperatif rehabilitasyon: 
Açık ya da artroskopik yapılan vakalarda 
rehabilitasyon benzerdir. Omuz nötral ya da 
hafif dış rotasyonda 6 hafta immobilize edi-
lir. 6. haftanın sonunda eklem hareket açık-
lığı egsersizleri ve güçlendirme egsersizleri 
kademeli olarak -konservatif tedavideki gibi- 
mutlaka başlanmalıdır. Spora dönüş için 6 
ay beklenmelidir. Kontakt sporlarla uğraşan-
larda bu süre değişebilir. Hastalara mutlaka 
dirsek, el bileği ve el hareketleri de yapması 
gerektiği anlatılmalıdır.
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Şekil 42.3: Çok yönlü instabilite de 360o plikasyon uygulanır. Önce an-
terior kapsülolabral plikasyon uygulanır. Gerekirse plikasyon amacıyla 
ankor uygulanabilir veya burada olduğu gibi labruma kapsül plike edi-
lebilir. Video Şekil 42.3
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Şekil 42.4: Rotator interval kapatma.
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Kemik Defektli İnstabilite
Dr. Mustafa Özer, Dr. Ulunay Kanatlı

Giriş
Glenoid veya humerus başındaki kemik ka-
yıpları sıklıkla, kronik travmatik glenohu-
meral instabilite ile ilişkilidir.(1-4) Defektlerin 
varlığı glenohumeral stabiliteyi olumsuz 
etkileyerek tekrarlayan çıkıklara neden olur. 
Defekt sadece glenoid veya humerus başın-
da olabileceği gibi her iki tarafta da olabilir 
ki bu birbirinin instabiliteye olumsuz etkisini 
artırarak daha az defektlerde bile tekrarlayan 
instabiliteye neden olabilir (Şekil 43.1). Kro-
nik tekrarlayan travmatik anterior instabili-
teli olgularda glenoid kemik defekt sıklığının 
%90 olduğu ve bunların da yarısının glenoid 
anteroinferior kısmında olduğu bildirilmek-
tedir.(5) Glenoid alt dairede %25-30’dan fazla 
kemik kayıp olması ters armut glenoid olarak 
tanımlanmaktadır ve bunun da artroskopik 
stabilizasyon sonrası ana yetmezlik nedeni 
olduğuna inanılmaktadır.(6-8) Kemik defek-
ti olan olgularda glenoid aşınmasından çok 
kemik fragman bulunmaktadır. Bu nedenle 

olguların çoğunda kemik bankart tamiri uy-
gulanmaktadır.(9) Kemik defekt izole bankart 
tamiri uygulanan hastalarda önemli bir yet-
mezlik sebebidir. Boileau ve ark. izole artros-
kopik bankart tamiri sonrası instabilitenin 
tekrarlamasında glenoid yüzeyinin %25’den 
fazlasını ilgilendiren kemik kaybının önemli 
bir risk faktörü olduğunu bildirmişlerdir.(10) 
Kim ve ark. ise glenoid yüzeyinin %30’dan 
fazlasını ilgilendiren kemik kaybının ins-
tabilitenin tekrarlamasında önemli bir risk 
faktörü olduğunu bildirmişlerdir.(11) Gleno-
id kemik defekt boyutuna göre üçe ayrılır; 
küçük: <%12.5, orta:%12.5-25, büyük: >%25.
(12) Patel ve ark. glenoid kemik kayıplarını sı-
nıflandırmışlardır. Buna göre, tip 1; ayrılmış 
avülziyon kırığı, tip 2; mediale deplese avül-
ziyon kırığı, tip 3; %25’den daha az kemik 
erozyonu, tip 4; %25’den daha fazla kemik 
erozyonu olmasıdır.(13)

Tekrarlayan glenohumeral instabilitede ilk 

Şekil 43.1: Gerek glenoid gerekse humerus başı kemik defektleri tekrarlayan instabiliteyi kolaylaştırır. Her 
ikisinde eş zamanlı olan defektler ise birbirlerinin etkisini artırarak daha küçük kemik kayıplarda dahi tekrar 
çıkık riskini artırırlar.
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olarak açık bankart tamiri, kemik blok işlem-
leri ve korakoid transferi ile tedavi edilmek-
teydi.(10) Artroskopik cerrahi gelişimi ile daha 
çabuk iyileşme, daha iyi fonksiyon ve daha 
az skar dokusu görülse de tekrarlama oranla-
rında azalma sağlanamamıştır ve yetmezlik 
sebeplerine yönelik teknikler geliştirilmeye 
çalışılmaktadır. Ameliyat öncesi değerlen-
dirmede glenoid patolojileri mutlaka değer-
lendirilerek hazırlıklar ona göre yapılmalıdır. 
İnstabilite cerrahisinde amaç stabil bir eklem 
elde ederken tam eklem hareket açıklığı sağ-
lamak ve dejeneratif artrit riskini azaltmaktır. 

Klinik
Tekrarlayan travmatik glenohumeral instabi-
lite tanısı hasta hikayesi ve fizik muayene ile 
genellikle kolayca konulabilir. Ancak özellik-
le sporcular, dislokasyon ya da subluksasyon 
olmadan maksimum dış rotasyon ve abdük-
siyonda oluşan ağrı ve güçsüzlük ile karşımı-
za gelebilir.(5) Bir hasta aktiviteler sırasında 
ve belli bir pozisyonda ağrı hissediyor ve 
mekanik semptomları oluyorsa mutlaka sub-
luksasyon düşünülüp araştırılmalıdır.

Sağlam olan anterior kapsül ve glenohume-
ral ligamentler anterior dislokasyon sırasın-
da kısıtlayıcı yapılar olarak humerus başının 
glenoid kenarına komprese olmasına neden 
olarak glenoid kenarı kırığı veya Hill-Sachs 
lezyonu oluşmasına sebep olabilirler. Kap-
süler laksisitesi olan omuzlarda klinik dis-
lokasyon olmasa bile oluşan tekrarlayan 
subluksasyonlar ile glenoid kenarda aşınma 
ve yetmezlik oluşabilmektedir. Bu omuzlar-
da tekrarlayan instabilite ve yetmezlik riski 
daha fazladır. Glenoid kemik kaybı miktarı 
dislokasyon ve subluksasyon sayısı ile koro-
ledir.(14) Bir çalışmada Hill-Sachs lezyonunun 
dislokasyon ile redüksiyon arasındaki süre-
nin 5 saati geçtiği vakalarda anlamlı derecede 
büyük olduğu bildirilmiştir.(15) Bundan yola 
çıkarak humerus başının glenoid kenarına 
komprese olması ile Hill-Sachs lezyonları-
nın oluştuğu ve kompresyon süresi uzadıkça 
da defektin büyüdüğü sonucuna varabiliriz. 
Hill-Sachs lezyonlarında angajman büyük 
glenoid kemik defektli olgularda daha sık 
olarak oluşmaktadır.(16) Hastalara anterior ve 
posterior endişe testi yapılarak tanı konmaya 

çalışılırken en güvenilir fizik muayene genel 
anestezi altında yapılan ve sağlam omuz ile 
karşılaştırılarak değerlendirilen stabilite test-
leridir.

İnstabi̇li̇te mekani̇zmasi
vücudun en hareketli eklemi olan omuz ek-
leminde humerus başı ve glenoid arasındaki 
uyum temel olarak labrum sayesinde sağ-
lanmaktadır. Akut omuz çıkıklarında kemik 
patoloji anteroinferior glenoid kenarında 
oluşur ve bu patolojiye kemik bankart denir. 
Bu patoloji sonucu omuz eklemi için stabilite 
sağlayan kemik ve yumuşak doku zarar gör-
düğü için instabilitenin tekrarlama riski art-
maktadır.(17,18) kapsüler bağlantıları nedeniyle 
kemik fragman mediale doğru yer değiştir-
mektedir. Akut instabilitelerde bildirilen ke-
mik bankart insidansı %8-73 arasındadır.
(19,20) Kronik tekrarlayan instabilitede glenoid 
kemik kaybı, zaman içinde kemik erozyonu-
na bağlı oluşur. Bu tür kemik kayıplarında 
avüzyon kırıkları gibi kemik parça yoktur ve 
defektin olduğu bölgede kapsüler yetmezlik 
de oluştuğundan iyi sonuç için ameliyat ön-
cesi değerlendirme büyük önem arz etmek-
tedir. 

Görüntüleme yöntemleri
Direkt radyografiler glenoid kemik kayıpla-
rının ve Hill-Sachs lezyonlarının tanınmasın-
da yardımcı olabilir. Standart omuz grafileri; 
ön-arka, lateral, aksiller ve skapula tanjansi-
yel grafileri ile kemik yapılar değerlendiril-
se de anteroinferior glenoik yapı hakkında 
tam bilgi elde edemeyebiliriz. Bu sebeple 
tanımlanmış özel radyografik görüntüleme 
teknikleri vardır. Bernageau ve ark. tanım-
ladığı teknik ile anteroinferior glenoid kenar 
değerlendirilebilmektedir.(21) Bu teknikte has-
ta ayakta, önkol baş üstünde kaset aksillaya 
yerleştiriliyor yaklaşık 300 inferiora doğru 
çekim yapılıyor. Sugaya ve ark. bu tekniği 
modifiye ederek hasta uzanırken yapılan çe-
kimlerde anterior glenoid kenarın daha iyi 
göründüğünü bildirmişlerdir.(6) Garth ve ark. 
tanımladığı apikal oblik grafi ile kaset pos-
terior skapular plana yerleştirilerek çekim 
450 lateral ve kaudal pozisyonda yapılarak 
glenohumeral kemik yapılar değerlendiril-
mekte.(22) West point grafisi aksiller grafinin 
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Şekil 43.2: Kemik Bankart lezyonları izlenmekte. A; Küçük <%12.5, B; Orta%12.5-25, C; Büyük; >%25, D; büyük 
kemik lezyonunun üç boyutlu BT ile görüntülenmesi.

modifiye halidir ve hasta omuz 900 abdüksi-
yonda pron yatırılır, 250 inferior ve mediale 
doğru aksiller çekim yapılarak glenoid ke-
narının tanjansiyel görüntüsü elde edilir.(23) 
Özet olarak radyografik değerlendirmede 
normal glenoidde görülen keskin açılanmaya 
bakılacak, eğer kenarlarda yuvarlaklık varsa 
olası glenoid kemik defekti açısından ek tet-
kikler istenebilir. 

Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tanı-
da yardımcı olsa da, MR artrografi ile labrum 
ve kapsül patolojileri daha net ayırt edilebilir. 
Bu patolojilerin kesin tanısı tanısal artroskopi 
ile daha doğru bir şekilde konabilir.

Glenoid kemik yapısının görüntülenmesinde 
en önemli görüntüleme yöntemi üç boyutlu 
(3D) bilgisayarlı tomografidir (BT). Artrosko-
pik değerlendirmede kıkırdak yüzeyi gördü-
ğümüz için kemik defekt olduğundan büyük 
görünebilir, bu nedenle artroskopi öncesi 3D 

BT ile değerlendirme önemlidir. Ayrıca art-
roskopi sırasında kemik fragmanın etrafı yu-
muşak doku ile sarılı olduğu için fragmanın 
şeklide tam olarak anlaşılamayabilir. Bu se-
beplerden ameliyat öncesi kemik fragmanın 
değerlendirilmesi büyük önem arz etmekte-
dir. 

Şekil 43.2’de farklı boyutlarda kemik defekti 
olan hastaların görüntüleri gösterilmektedir.

Tedavi
Konservatif tedavi
Aktif spor yapmayan ve günlük aktivitelerde 
kısıtlılığı olmayan hastalarda rotator manşet 
aktivasyonu ve skapulotorasik kontrolü ar-
tırmak amaçlı konservatif tedavi denenebilir. 
Bunun dışında günlük aktiviteler sırasında 
şikayeti olan özellikle de spor yapan hasta-
larda konservatif tedavinin yeri yoktur.

Cerrahi planlama
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Omuz instabilitesi olan hastalarda, cerra-
hi sonrası tekrarlayan instabilitelere sebep 
olan kritik kemik defekt miktarı göz önün-
de bulundurularak glenoid ve humerus ke-
mik defektleri değerlendirilmelidir. Glenoid 
ve humerustaki kemik defektleri beraber 
değerlendirilmelidir. Eğer Hill-Sachs lez-
yonu %25’den fazla, glenoid kemik defekti 
%25’den az ise artroskopik kemik bankart 
tamiri ve artroskopik remplissage ameliyatı 
uygulanabilir. Her iki defektte %25’den fazla 
ise kemik greftine ihtiyaç vardır. Her iki de-
fektte %25’den az ise artroskopik kemik ban-
kart tamiri yeterlidir.(16) Burkhart ve ark. ters 
armut glenoid görünümü olduğunda kemik 
greft ameliyatlarını önermektedir.(24) Armut 
glenoid görünümü olan hastalarda bildiri-
len tekrarlayan instabilite oranı %61 iken 
bu deformite olmayan hastalarda %4’tür.(24) 
Griffith ve ark. kemik defektlerinin çoğunun 
anteroinferior bölgeden değil anteriordan 
olduğunu ve ters armut görünümünü gör-
mediklerini bildirmişlerdir.(14) Boileau ve ark. 
instabilite ciddiyet skorlaması yapmışlar ve 
instabilite ciddiyetini arttıran parametreleri 
de: yaşın 20’den küçük olması, kontakt yarış-
macı sporların yapılması, hiperlaksisite, Hill-
Sachs lezyonu ve glenoid kemik kaybının dış 
rotasyonda ön-arka grafide görülmesi olarak 
bildirmişlerdir.(25)

Kemik fragman varlığında cerrahi planlama-
yı yaparken; fragmanın yeri ve boyutu, akut 
yada kronik oluşu, hastanın yaşı, aktivite se-
viyesi ve eşlik eden patolojiler göz önünde 
bulundurularak uygun teknik ve fiksasyon 
yöntemi seçilmelidir.

Cerrahi tedavi
Cerrahi tedavi, instabilite şikayetinden kur-
tulmak isteyen semptomatik instabilitesi 
olan tüm hastalara endikedir. Kontrolsüz 
epilepsi hikayesi olan hastalarda cerrahi-
den kaçınılmalıdır. Anlamlı kemik kaybı ve 
gevşek inferior glenohumeral ligament olan 
hastalarda sadece artroskopik bankart tamiri 
yapılması sonucu %75 yetmezlik bildirilmek-
tedir.(10) Glenoid avülziyon kırıklarında izole 
bankart tamiri ile iyi sonuçlar alınabilmekte-
dir.(26) Tedavide hastanın yaşı ve kemik de-
fektin boyutu önemlidir.

Birçok olguda glenoid kemik fragman Ban-
kart tamiri ile glenoide birleştirilebilecek 
pozisyondadır. Bu nedenle kemik fragman 
büyükte olsa artroskopik kemik Bankart ta-
miri denenebilir.(27) Ayrılan kemik fragman 
üzerine labrumun ve inferior glenohumeral 
ligamentinde tutunmuş olması nedeniyle 
korakoid transferi veya kemik blok ameli-
yatı yerine orijinal fragmanın fiksasyonu 
tercih edilir. Kemik defektli hastaların az bir 
kısmında ise glenoid erezyonu mevcuttur 
ve özellikle genç aktif hastalarda açık veya 
artroskopik Latarjet veya iliak kanat kemik 
grefti ameliyatları uygulanabilir. Eğer büyük 
bir kemik defekt var ve fragman yeterli bü-
yüklükte değilse korakoid transferi veya ayrı 
bir kemik transferi planlanabilir. 

Artroskopik kemik Bankart tamiri
Birçok kemik Bankart lezyonu avülziyon kı-
rık tipindedir, etrafındaki labrum ve yumu-
şak doku ile sıkıca bağlantılıdır ve bu bağlan-
tı nedeniyle artroskopik tamiri mümkündür.
(27) Glenoid kemik fragman orijinal yerinden 
ayrıldığı için kronik dönemde bile kemik do-
kular arasında tam olarak iyileşme olmaz bu 
nedenle artroskopi sırasında raspa ile rahatça 
ayrılabilir. Kemik fragmanın mobilizasyonu 
akut veya kronik olması açısından farklıdır. 
Akut vakalarda kolayca mobilize olurken 
ve kemik kaybı yaşanmazken, kronik vaka-
larda mobilizasyon daha zor olur ve kemik 
kayıplar yaşanabilir (Şekil 43.3 ve 43.4). Nadi-
rende olsa boşluk artroskopik olarak anlaşı-
lamayabilir, bu durumda da 3D BT kesitleri 
incelenerek kemik fragman tespit edilmeye 
çalışılır. Akut olgularda rezorpsiyon ve kay-
nama olmadığı için mobilizasyon ve ana-
tomik fiksasyon kolay olmaktadır. Ancak 
kemik fragman zamanla rezorbe olup kayna-
maya çalıştığı için mobilizasyon zorlaşmakta 
ve mobilizasyon sırasında da kemik kayıp-
ları oluşabileceğinden anatomik fiksasyonu 
mümkün olmayabilmektedir.
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Şekil 43.4: Kronik kemik Bankart lezyonunun mobilizasyonu görülmektedir. 

Artroskopik cerrahiye ilk olarak standart 
başlangıç portali olan posterior portalden 
girilerek tanısal artroskopi yapılır, ardından 
anterior portal açılır. Anterior portalden yer-
leştirilen prob yardımı ile kemik fragman an-
laşılmaya çalışılır, eğer tam tespit yapılama-
mışsa optik anterior portale alınarak görüntü 
alınır. Fragmanın yeri tespit edildikten sonra 
raspa yardımıyla kemik fragman ile beraber 

labroligamentöz yapılar glenoidden ayrılır 
ve mobilize edilir. Tam mobilizasyon sağlan-
dıktan sonra kemik yüzeyler tıraşlayıcı ve 
radyofrekans probu yardımıyla temizlenerek 
hazırlanır. Daha sonra ikinci çalışma porta-
li olarak anterosuperior portal açılır. Kemik 
fragmanın büyüklüğüne göre teknik değişik-
likler vardır.(1) Küçük/orta boy kemik frag-
man varlığında sütür ankor sağ omuz için 

Şekil 43.3: Akut kemik Bankart lezyo-
nunun mobilizasyonu görülmektedir.

Video Şekil 43.3

Video Şekil 43.4
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saat 5 hizasına kıkırdak kenarına yerleştirilir. 
Sütür geçirici labrum ve kapsülden geçirilir 
taşıyıcı olarak prolen ip kullanılır (Şekil 43.5).
(2) Büyük/orta boy kemik fragman varlığın-
da sütür ankor sağ omuz için saat 5 hizasına 
eklem altına yerleştirilir. Sütür geçirici kemik 
fragman altından (Şekil 43.6) veya transosse-
oz olarak geçirilir (Şekil 43.7). Kemik nede-
niyle sütür geçiricinin ucu tıkanabileceği için 
metal taşıyıcı kullanılmalıdır. Daha sonra 
ipler aynı portale alınarak bağlama işlemine 
geçilir. Diğer anterior portalden yerleştirilen 
prob veya raspa yardımı ile fragman destek-
lenerek uygun bağlama gerçekleştirilir (Şekil 
43.8). Daha sonra fragmanın boyutu göz önü-
ne alınarak 2. ve 3. sütür ankorlar superiora 
doğru yerleştirilerek bağlanır.

Eklem laksisitesi olan genç hastalarda, büyük 
Hill-Sachs lezyonu olan hastalarda ve kon-
takt spor yapan sporcularda instabilitenin 
tekrarlama riski olduğu için ek olarak rotator 
interval kapatma uygulanabilir. Artroskopik 
olarak subskapularis tendonunun superior 
kenarı ile superior glenohumeral ligament 
sütüre edilerek rotator interval kapatılır.

Korakoid process transferi
Korakoid çıkıntının subskapularis arasın-
dan taşınarak glenoid anteroinferioruna 
fiksasyon işlemidir. Korakoid çıkıntı yan 
yerleştirilip 2 adet vida ile fikse edilirse La-
tarjet prosedürü, dik yerleştirilip 1 adet vida 
ile yerleştirilirse Bristow prosedürü olarak 
adlandırılır. Bu işlem ile transfer edilen ko-
rakoid kemik blok glenoid yüzey alanını 
artırmaktadır. Ayrıca konjoint tendonunda 
transferi ile anterior yumuşak dokular güç-
lenmektedir ve subskapularisin alt 1/3’ü 
özellikle abdüksiyon ve dış rotasyonda ke-
mer gibi görev görmektedir. Bu işlem bera-
berinde bankart tamiride yapılırsa anterior 
kapsül takoz etkisi yapacaktır. 

İliak krest otogreft transferi
Eden-Hybinette prosedürü olarak da bilinir. 
İliak krest otogrefti glenoid anteroinferio-
runa transfer edilir. İliak krest kemik grefti, 
glenoidin kemik yüzeyini arttırarak omuz 
stabilitesini sağlar. Bu yöntemin korakoid 
transferinden en önemli avantajının glenohu-

meral eklem propriyosepsiyonu için önemli 
bir yapı olan anterior kapsülün rezeksiyonu-
nuna ihtiyaç duyulmaması olduğu bildiril-
mektedir.(28-30) 

Remplissage
Hill-Sachs lezyonları glenoid kemik defekt-
leri ile beraber değerlendirilmelidirler. Özel-
likle anlamlı glenoid kemik kaybı olmadan 
Hill-Sachs lezyonuna bağlı angajman olan 
hastalarda remplissage işlemi fayda sağla-
yabilir.(31) Remplissage işleminde, posterior 
portalden sütür ankor Hill-Sachs defektinin 
içerisine yerleştirilir. İnfraspinatus tendonu 
ve posterior kapsül defektin içerisine sütüre 
edilerek defekt doldurulur. 

Postoperatif rehabilitasyon
Omuz nötral ya da hafif dış rotasyonda 6 haf-
ta immobilize edilir. 3. haftadan sonra ağrı 
müsaade ettikçe pasif ve aktif yardımlı eg-
zersizlere başlanır. 6. haftada askı sonlandı-
rıldıktan sonra aktif ve germe egzersizlerine 
başlanır. Spora dönüş için 6 ay beklenmelidir. 
Artroskopik kemik bankart tamiri ve kemik 
transferleri için aynı rehabilitasyon programı 
uygulanır. Hastalarda özellikle ilk üç ay agre-
sif rehabilitasyon veya fazla aktivite sonrası 
tamir bölgesinde aşırı stres oluşabileceği için 
yetmezlik gelişebileceği akılda bulundurul-
malıdır. 

Sonuç
Kronik tekrarlayan anterior glenohumeral 
instabilite ile beraber %25’e kadar olan gle-
noid kemik defektli omuzlarda artroskopik 
kemik bankart tamiri başarılı sonuçlar sağ-
layabilir. Bu olgularda oluşan yetmezliklerde 
ve %25’den daha fazla glenoid kemik defekti 
olan olgularda ise kemik transferi uygun te-
davi seçenekleridir.
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Şekil 43.6: Büyük/orta boy kemik fragman varlığında tamir. Bu hastada ankor eklem seviyesi altına kırık hat-
tına yerleştirilerek fragman altından sütür geçirilmiş.

Şekil 43.5: Küçük/orta boy kemik fragman varlığında tamir. Sütür labral penetrasyon ile uygulanır ve ankor 
eklem seviyesine yerleştirilir.

Video Şekil 43.5

Video Şekil 43.6
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Şekil 43.7: Büyük/orta boy kemik fragman varlığında tamir. Bu hastada ankor eklem seviyesi altına kırık hattı-
na yerleştirilerek fragman içerisinden transosseöz olarak uygulanmış. Geçirme sırasında taşıyıcı olarak metal 
kullanmak kemik fragmanı ile tıkanmış geçirici ucunu açmak için önemlidir.

Şekil 43.8: Düğüm sırasında fragman prob ile desteklenmeli ve düğüm sonrasında yine prob yardımıyla sta-
bilite kontrolü yapılmalıdır.

Video Şekil 43.7

Video Şekil 43.8



Omuzda Kemik Defektli İnstabilite 507

Kaynaklar: 
1. Bushnell BD, Creighton RA, Herring MM. Bony 

instability of the shoulder. Arthroscopy 2008;24: 
1061-73

2. Yamamoto N, Itoi E, Abe H, et al. Contact betwe-
en the glenoid and the humeral head in abduction, 
external rotation, and horizontal extension: a new 
concept of glenoid track. J Shoulder Elbow Surg 
2007;16:649-56

3. Bigliani LU, Newton PM, Steinmann SP, et al. 
Glenoid rim lesions associated with recurrent an-
terior dislocation of the shoulder. Am J Sports Med 
1998;26:41-5

4. Itoi E, Lee SB, Berglund LJ, et al. The effect of a gle-
noid defect on anteroinferior stability of the shoul-
der after Bankart repair: A cadaveric study. J Bone 
Joint Surg Am. 2000;82:35-46

5. Sugaya H, Moriishi J, Dohi M, et al. Glenoid rim 
morphology in recurrent anterior glenohumeral 
instability. J Bone Joint Surg Am 2003;85:878-84

6. Sugaya H: Instability with bone loss. In Angelo R, et 
al, editors: AANA Advanced shoulder arthroscopy, 
Philadelphia, 2010, Elsevier,136-46

7. Lo IY, Parten PM, Burkhart SS. The inverted pear 
glenoid: an indicator of signifi cant glenoid bone 
loss. Arthroscopy. 2004;20:169-74

8. Burkhart SS, DeBeer JF, Tehrany, AM, Parten PM. 
Quantifying glenoid bone loss arthroscopically in 
shoulder instability. Arthroscopy 2002;18:488-91

9. Sugaya H, Moriishi J, Kanisawa I, Tsuchiya A. Art-
hroscopic osseous Bankart repair for chronic recur-
rent traumatic anterior glenohumeral instability. J 
Bone Joint Surg Am 2005;87:1752-60

10. Boileau P, Villalba M, Hery JY, et al. Risk factors for 
recurrence of shoulder instability after arthroscopic 
Bankart repair. J Bone Joint Surg. 2006;88(8):1755-63

11. Kim SH, Ha Kl, Cho YB, et al. Arthroscopic anterior 
stabilization of the shoulder: Two to six-year follow-
up. J Bone ]oint Surg. 2003;8(8):1511-8

12. Kim YK, Cho SH, Son WS, Moon SH. Arthroscopic 
repair of small and medium-sized bony Bankart le-
sions. Am J Sports Med.2014;42(1):86-94

13. Patel RM, Amin NH, Lynch TS, Miniaci A. Ma-
nagement of bone loss in glenohumeral instability. 
Orthop Clin North Am. 2014;45(4):523-39

14. Griffith JF, Antonio GE. Tong CWC, et al. Anterior 
shoulder dislocation: Quantification of glenoid bone 
loss with CT. AJR 2003;180:1423-30

15. Denard PJ, Dai X, Burkhart SS. Increasing preo-
perative dislocations and total time of dislocation 
affect surgical management of anterior shoulder 
instability. Int J Shoulder Surg. 2015;9(1):1-5

16. Yamamoto N, Itoi E. Osseous defects seen in pati-
ents with anterior shoulder instability. Clinics in 
Orthopedic Surgery 2015;7:425-9

17. Kummel BM. Fractures of the glenoid cauaing 
chronic dislocation of the shoulder. Clin Orthop 
1970;69:189-91

18. Aston JW, Gregoty CF. Dislocation of the shoulder 
with significant fracture of the glenoid. J Bone Joint 
Surg 1973;55(7):1531-33

19. Hovelius L, Eriksson K, Fredin H, et al. Recurrences 
after initial dislocation of the shoulder. Results of a 
prospective study of treaunent. J Bone Joint Surg. 
1983;65:343-9

20. Rowe CR. Patel D, Southmayd WW. The Bankart 
procedure: A long-term end-result study. J Bone Jo-
int Surg 1978;60:1-16

21. Bernageau J, Patte D, Bebeyre J, et al. Interet du 
profil glenoidien dans les luxations recidivantes de 
l’epaule. Rev Chir Orthop Reparatrice Appar Mot 
1976;62:142-7

22. Garth WP, Slappey CE. Ochs CW. Roentgenograp-
hic demonstration of instability of the shoulder: The 
apical oblique projection. A technical note. J Bone 
Joint Surg 1984;66(9):1450-3

23. Rokous JR. Feagin JA. Abbott HG. Modified axillary 
roentgenogram. A useful adjunct in the diagnosis of 
recurrent instability of the shoulder. Clin Orthop. 
1972;82:84-86

24. Burkhart SS, DeBeer JF. Traumatic glenohumeral bone 
defects and their relationship to failure of arthrosco-
pic Bankart repairs: significance of the glenoid’s “in-
verted pear” and the humeral “engaging Hill-Sachs 
lesion.” Arthroscopy 2000;16:677-94

25. Balg F, Boileau P. The instability severity index sco-
re: A simple pre-operative score to select patients for 
arthroscopic or open shoulder stabilization. J Bone 
Joint Surg. 2007;89(11):1470-7

26. Boileau P, et al. Bone loss in the unstable shoulder: 
glenoid. In Dadson DD, et al, editors: Controversi-
es in Shoulder Instability, Philadelphia, 2014, Wol-
ters Kluwer, 99-112

27. Sugaya H, Moriishi J, Kanisawa I, Tsuchiya A. Art-
hroscopic Osseous Bankart repair for chronic tra-
umatic anterior glenohumeral instability. Surgical 
technique. J Bone Joint Surg Am 2006;88:159-69

28. Lafosse L, et al: The arthroscopic Latarjet procedure 
for the treatment of anterior shoulder instability. 
Arthroscopy 2007;23:1242-5

29. Gelber PE, et al: Innervation patterns of the inferior 
glenohumeral ligament: Anatomical and biomecha-
nical relevance. Clin Anat 2006;19:304-11

30. Jerosch J, et al: Does the glenohumeral joint capsule 
have proprioceptive capability? Knee Surg Sports 
Traumatol Arthrosc 1993;1:80-4

31. Purchase RJ, Wolf EM, Hobgood ER, et al. Hill-
sachs “remplissage”: an arthroscopic solution for 
the engaging hill-sachs lesion. Arthroscopy 2008; 
24:723-6





Giriş
Omuz instabilitesine birçok patoloji eşlik 
edebilir, bu sadece bir yumuşak doku pato-
lojisi olabilirken, kemik defektinin eşlik ettiği 
kronik tekrarlayan bir öykü ile de karşılaşa-
biliriz.(1) Anterior glenohumeral instabilite-
nin cerrahi tedavisinde birçok seçenek var-
dır. Güvenilir sonuçlarından dolayı Bankart 
prosedürü sıklıkla tercih edilmektedir.(2) An-
cak kemik defektinin eşlik ettiği rekürrensin 
olduğu durumlarda anatomik tamir seçenek-
lerinin yerine anatomik olmayan tedaviler 
tercih etmek gerekebilir.(3)

Korakoid transferi ilk defa 1954 yılında ke-
mik defekti nedeniyle instabilitenin yeniledi-
ği durumlarda kurtarıcı açık cerrahi yöntem 
olarak Latarjet tarafından tarif edilmiştir. 
2003 yılında ise Lafosse tarafından yöntem 
artroskopik olarak yeniden tasarlanmıştır.(4) 
Açık Latarjet tekniğinin uzun dönem başarısı 
birçok yazar tarafından bildirilmektedir. An-
cak açık cerrahidense minimal invaziv tek-
niklerin kullanılması birçok yazar tarafından 
tavsiye edilmektedir. 

Açık cerrahinin başarılı uzun dönem sonuç-
larına rağmen artroskopik yaklaşımın birkaç 
değişik görüş açısı sunması nedeniyle daha 
iyi bir pozisyonda kemik bloğun yerleştirilip, 
sıkışma ve taşmaların engellenmesi daha ko-
lay sağlanmaktadır. Artroskopik yaklaşımda 
SLAP lezyonu vb. gibi eşik eden lezyonların 
tanı ve tedavisi yapılabilmekte ve ek olarak 
eş zamanlı posterior instabilite varlığında 
müdahale şansı olmakta; eklem içerisini 
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artroskopik olarak değerlendirdikten sonra 
kapsül tamirinden, Latarjet prosedürüne ka-
dar tedaviye yön verme şansı doğmaktadır.(5)

Endikasyon
Humerusta olan lezyonlar (Hill-Sachs) veya 
glenoid anteriorundaki erezyon majör insta-
bilitelerin ana nedenleridir. Kemik lezyonun 
eşlik ettiği anterior instabilite vakalarında 
artroskopik tespit akut vakalarda işe yara-
sada birçok kez kemik erezyonu ve yeniden 
çıkıklar ile karşılaşılmaktadır. 

Eğer glenoid kemik defekti %25’in üzerin-
de ise ve Hill-Sack’s lezyonu eşlik ediyorsa 
Korakoid Transferi (Latarjet Prosedürü) akla 
getirilmesi gereken bir yöntemdir. Kemik 
defektinin daha az olduğu durumlarda ise 
bu prosedürün gerekliliği ise tartışmalıdır. 
Kemik defekti %25’in altındaysa ve bunun-
la birlikte hasta 22 yaşın altında, erkek, ya-
rışmalı spor geçmişi olan, önemli derecede 
humeral kemik kaybı eşlik eden veya aşırı 
kapsül laksitesi izlenen bir hasta ise kemik 
blok ile tedavi seçeneği rölatif olarak endike 
olabilir.(6)

HAGL (glenohumeral ligamentin humeral 
avulsiyonu) lezyonlarında, cerrahi sonra-
sı yeniden çıkıkla gelen hastalarda, yüksek 
riskli meslekler (marangoz) ve spor dalları 
(kontakt ve başüstü sporlar) ile uğraşan spor-
cularında onarılamayacak durumda olan 
yumuşak doku lezyonlarının varlığında art-
roskopik veya açık Latarjet prosedürü tercih 
edilebilir.(7)
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Bu tercihi kolaylaştırmak için İnstabilite Şid-
deti Skoru tanımlanmıştır. Bu sistemde cerra-
hi sırasındaki yaş (2 puan), spor derecesi (2 
puan) ve tipi (1 puan), hiperlaksite (1 puan) 
ve kemik defekti (Glenoid, AP grafide kontur 
kaybı 2 puan-Hill-Sachs, AP grafide Ekster-
nal Rotasyonda 2 puan) durumu değerlendi-
rilir. Skorlama sisteminden 6 veya daha üzeri 
puan alanlarda anatomik tamirlerin yetersiz 
kaldığını söylemekte ve kemik blok ameli-
yatları tavsiye edilmektedir.(8)

Korakoid çıkıntısı olmayanlara (önceki cer-
rahiye bağlı), kendi omzunu kasıtlı olarak 
çıkaranlara ve ligamentöz laksitenin eşlik et-
tiği çok yönlü instabilite vakalarında ise bu 
prosedür kontrendikedir.

Cerrahi teknik
Açık teknikle korakoid transferi
Latarjet tarafından tariflenen teknikte amaç 
korakoid ucunu bir blok şeklinde alarak gle-
noid boynu anterioruna taşımaktır. Şezlong 
pozisyonunda, deltopektoral yaklaşım bir-
çok cerrah tarafından önerilmektedir. Cilt-cilt 
altı geçildikten sonra sefalik ven bulunarak 
ekarte edilir. Cerrahi diseksiyon sırasında ak-
siller sinir ve muskulokutan sinir korunmalı, 
brakial pleksusun bası altında kalmamasına 
dikkat edilmelidir. Yüzeyel ve derin disek-
siyonu takiben korakoid çıkıntı, pektoralis 
minör kasının insersiyosunun hemen dista-
linden kesilir. Konjuant tendon Muskuloku-
tan sinir giriş yerine kadar sıyrılarak mobi-
lize edilir. Subskapularisin muskulotendinöz 
bileşkesinin orta 2/3’ünde yapılan 2 cm’lik 
vertikal bir kesiyle, korakoid ucunun yu-
muşak dokulardan geçebileceği ve glenoid 
anterioruna vida ile tespit edilebileceği bir 
yumuşak doku tüneli oluşturulur. Konjuant 
tendon subskapularis lifleri arasında hazırla-
nan tünele dikilir. Böylece anterior ve inferior 
stabilite kazanmak amaçlanmaktadır.(9)

Artroskopik Latarjet prosedürü
Hem şezlong, hemde lateral dekubit pozis-
yon tercih edilebilir ama lateral dekubit po-
zisyonda başlanırsa perop tespit edilen çok 
yönlü instabilitenin tedavisi için yeniden 
pozisyon vermeye gerek kalmayacaktır. Art-
roskopik Latarjet prosedürü özel tasarlanan 

el aletlerinin kullanıldığı aşamalı olarak tarif 
edilen bir tekniktir.

Uygun portallerden eklem içerisine girilir ve 
eklem içi patolojiler açısından artroskopik 
muayene tamamlanır. Artroskopik Latar-
jet prosedürü yapılmaya karar verilirse ilk 
basamak rotator internal eksizyonudur. Bu 
aşamada eklem içerisinden subskapularisin 
her iki tarafı açığa çıkana kadar anteroinfe-
rior labrum ve orta glenohumeral ligament 
eksize edilir. Diseksiyon yapılırken muhak-
kak tendonun inferiorunda aksiller sinir bu-
lunmalı ve korunmalıdır. Sinirin görülmesi 
diğer portaller açılırken oluşabilecek komp-
likasyonları önler. İşlem sonunda korakoid 
çıkıntı, korakoklaviküler ligamentler, pek-
toralis minör, korakoakromial ligament ve 
konjoint tendonun açığa çıkarılması gerekir. 
Eğer revizyon cerrahisi yapılıyorsa önceki 
implantlar çıkartılmalı ve korakoidin yerleş-
tirileceği glenoid kenarı dekortike edilmeli-
dir. Eğer eklem içerisi diğer patolojiler varsa 
müdahale bu aşamada yapılmalıdır (örn: 
SLAP tamiri). Ardından korakoid, korako-
akromial ligament ve pektoralis minörden 
serbestleştirilir. Pektoralis minör, konjoint 
tendondan ayrılır. Bu aşamada muskuloku-
tan sinire dikkat edilmelidir. Korakoid çev-
resindeki yumuşak dokular ve bursa eksize 
edilerek korakoid kemik yapı ortaya çıkarılır. 
Bu aşamada görüntüleme portali olarak ante-
rolateral portal kullanılmalıdır. 

Ameliyatın en önemli ve zor kısmı ise subs-
kapularisin aralanmasıdır. Anterolateral 
portalden subskapularis uygun şekilde izle-
nir. Artroskopik muayene çubuğu ile konjo-
int tendon ve pleksus mediale ekarte edilir. 
Böylece işlem sırasında nörolojik hasar oluş-
maması sağlanır. Muayene çubuğu ile subs-
kapularis eleve edilir, anterior ve posterior 
çalışma portallerinden subskapularis ten-
donu superior 2/3 ve inferior 1/3 birleşme 
yerinden kemik bloğun geçebileceği şekilde 
split olarak aralanır. Bir sonraki aşamada ko-
rakoid üzerinden yeni bir çalışma portali açı-
lır. İki adet kılavuz tel korakoid superior ve 
orta hattına yerleştirilir. Lateralden bakılarak 
kılavuz tellerin pozisyonları kontrol edilir ve 
portal genişletilerek delici kılavuzu korakoi-
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din medial 2/3 ile lateral 1/3’ünün kesişme 
noktasına gelecek şekilde yerleştirilir. Uygu-
lanacak vida yerleri ve vida uygulaması için 
gereken kılavuz teller yerleştirilir. Korakoid 
ucu ile ilk delik arasında 1 cm mesafe olma-
lıdır. Her iki kılavuz tel üzerinden korakoid 
çıkıntı delinir. Vida için uygun şekilde ha-
zırlanan deliklere pullar yerleştirilir. Hazır-
lanan deliklerden kılavuzlar geçirilerek son 
kontroller birden fazla portalden yapılır. Ko-
rakoid superior, inferior ve lateralden küçük 
daire testere ile inceltilir ve korakoid kontrol-
lü olarak eğri osteotom ile ayrılır. Korakoid 
konjoint tendonla beraber daha önceden 
ayarlanan kılavuz teller üzerinden ayrılan 
subskapularis tendonu arasından geçirilerek 
glenoid anterior inferior kenarına saat 3 ile 5 
arasına 3,5 mm iki adet vida ile tespit edilir. 
Greft çevresi oluşabilecek çıkıntılar temiz-
lenir. Glenoid ile oluşturulan kemik teması 
kontrol edilir. Perop çekilen grafi ile fiksas-
yon kontrol edilmelidir.(10,11)

Cerrahi sonrası yönetim
Rehabilitasyon
Cerrahi sonrası hastalar immobilize edilme-
meli, ağrısının izin verdiği ölçüde tam aktif 
eklem hareket açıklığı egzersizlerine bir an 
önce başlanmalıdır. Üç hafta sonra düşük 
riskli sportif aktivitelere başlanabilir. Ancak 
6-8 hafta öncesinde kontakt ve başüstü spor-
lara izin verilmemelidir.

Komplikasyonlar
İntraoperatif komplikasyonlar
I. Grefte bağlı komplikasyonlar

1. Yanlış yerleştirme

a) Çok yüksek
b) Çok alçak
c) Çok medial
d) Çok lateral

2. Greft kırılması

II. Sinir hasarı

1. Supraskapular sinir
2. Aksiller sinir
3. Muskulokutan sinir

III. Damar yaralanması

Postoperatif komplikasyonlar
I. Erken dönem

1. Hematom
2. Yara yeri problemleri

II. Geç dönem

1. Enfeksiyon
2. Nöropraksi
3. Brakial pleksopati

III. Uzun dönem komplikasyonlar

1. Kaynamama-yanlış kaynama
2. Osteoliz
3. Rekürren instabilite
4. Dejeneratif artrit

İyi klinik sonuçlara rağmen bu cerrahi prose-
dür sonrasında %15 ile %30 arasında komp-
likasyon oranları bildirilmektedir. Cerrahi 
bölgede hematom, enfeksiyon, cerrahi sıra-
sında greft kırılması (%1.5), muskulokutan 
ve diğer sinir hasarları (%1.4) olası erken 
dönem, rekürren çıkık (<%5) greft osteolizisi, 
kaynamama (%9.1), yanlış kaynama, eklem 
sertliği ve dejeneratif artrit ise geç dönem 
komplikasyonlar olarak sayılabilir. En sık 
karşılaşılan komplikasyon ise cerrahi sonrası 
eksternal rotasyonda kısıtlılık gelişmesidir. 
Cerrahi teknik ve asepsi kurallarına dikkat 
edildiği takdirde komplikasyondan korun-
mak mümkündür.(12)

Tartışma
Labral lezyonlarda anatomik tamir altın 
standart olmakla birlikte özellikle kemik 
defektinin eşlik ettiği durumlarda korakoid 
transferi akılda tutulması gereken bir seçe-
nektir. Glenoid kaybı olan genç aktif birey-
lerde omuz cerrahisi ile uğraşan cerrahların 
%80’i Latarjet prosedürünü tavsiye etmekte-

Video 44.1
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dir.(13) Açık latarjet prosedürü yapılan hasta-
ların uzun dönem takiplerinde birçok yazar 
tarafından iyi sonuçlar bildirilmektedir. Yo-
ung ve ark. Yaptıkları çalışmada hastaların 
%80’inin önceki sportif seviyesine döndüğü, 
%98’inde iyi klinik sonuçlar alındığı bildiril-
miştir.(14) Lafosse ve arkadaşlarının 6,4 yıllık 
artroskopik teknik sonuçlarında 64 omuzdan 
birinde rekürren instabilite bildirmişler, has-
taların klinik skorlarının başarılı olduğunu, 
sonucun tekrarlayan çıkık sayısı ve cerrahi 
sayısı ile ilişkili olmadığını göstermişlerdir.(15) 
Bessiere ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada 
ise Bankart tamiri ile açık Latarjet prosedürü 
karşılaştırılmış, beş yıllık takipler neticesinde 
rekürren çıkık görülme sıklığı Bankart gru-
bunda %24 Latarjet grubunda %12 olarak bu-
lunmuştur.(16)Latarjet prosedürünün en çok 
tartışılan sonucu ise uzun dönemde dejene-
ratif artrit ile olan ilişkisidir. Walch ve arka-
daşları açık cerrahi sonrası 20 yıllık takipler-
de %20 artrit bildirmişlerdir.(17) Hovelius ve 
arkadaşları ise 15 yıllık takiplerinin sonucun-
da %14 ağır artrit, %35 hafif artrit bulguları 
tespit ettiklerini bildirmişlerdir.(18) Bir diğer 
tartışmalı konu ise greft osteolizidir. Di Gi-
acomo ve arkadaşları yaptıkları araştırmada 
bilgisayarlı tomografi ile greft incelendiğinde 
%59.5 oranında osteolizi tespit etmiş ancak 
bu durumun klinik skoları etkilemediğini be-
lirtmişlerdir.(19) Latarjet tekniğini biyomeka-
nik olarak inceleyen stabilizasyon araştırma-
larında ise stabilizasyonun kemik blok kadar, 
subskapularis ile konjoint tendon arasındaki 
askı etkisine de bağlı olduğu tespit edilmiştir.
(20) Artroskopik ve açık cerrahiyi karşılaştıran 

çalışmalarda ise varılan kanı açık cerrahi ta-
kip sürelerinin artroskopik cerrahiye göre 
daha uzun olması nedeniyle açık teknikte 
daha çok komplikasyon bildirilmiştir. Art-
roskopik teknik ile yapılan daha uzun süreli 
takiplere ihtiyaç vardır. Artroskopik yönte-
min eklem içi patolojileri tespit, birden faz-
la açıdan greftin izlenebilmesi, iyi kozmetik 
sonuç gibi avantajları olsa da klinik sonuçlar 
birbirinden farklı değildir. Kemik iyileşmesi 
açık cerrahide iyi tespit edilmesine rağmen 
rekürren çıkık sıklığı da yine açık cerrahide 
fazladır (Açık %3.3 Artroskopik %0.3). Yapı-
lan maliyet analizlerinde ise artroskopik yön-
temin açığa göre iki kat daha pahalı olduğu 
tespit edilmiştir. Ancak maliyet değil hata 
yararının düşünülerek tercihin ona göre ya-
pılması tavsiye edilmektedir.(6)

Sonuç
Latarjet prosedürü açık veya artroskopik 
yardımlı yapılabilen güvenli ve güvenilir bir 
tekniktir. Uygun endikasyonda yapıldığında 
klinik sonuçları yüz güldürücüdür. Geliş-
tirilen teknik ve el aletleri sayesinde işlem 
kolaylaşmış ve işlem süresi kabul edilebilir 
seviyelere gerilemiştir. Latarjet sonrası kurta-
rıcı işlemlerin zorluğu düşünülerek tekniğe 
uygun şekilde ve tecrübeli cerrahlarca yapıl-
ması önerilmektedir. Greft pozisyonu birden 
fazla portalden muhakkak kontrol edilmeli-
dir. Muhakkak erken hareket başlanmalı an-
cak kontakt sporlardan erken dönemde uzak 
durulmalıdır. Hasta yararı gözetilerek yapı-
lacak tedavi tercihlerinde Latarjet prosedürü 
muhakkak akılda tutulmalıdır.
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Cerrahi Adımlar

1. Eklem içi hazırlık

 Posterior ve anterior portalleri aç/artroskopik muayeneyi yap/Labrumu ve kapsülü eksize et

2. Korakoid diseksiyonu 

Rotator intervali aç
Konjoint tendonu bul
Aksiller siniri eksplore et 

3. Subskapularis aralanması

İnferior ve inferolateral portalleri aç
Subskapularisi açığa çıkar ve aralama yerini terspit et
Subskapularisi arala 

4. Korakoid Hazırlanması 

Korakoid çevresini temizle
Pektoralin minör tendonunu ayır
Korakoid üzerinden insizyon yap
Kılavuz tel üzerinde delik aç 
Pulları yerleştir 
Korakoid osteotomisi 
İşlemlerin Kontrolü 
Greftin temizlenmesi 

5. Korakoid transferi 

6. Korakoid Fiksasyonu
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Anatomi ve fonksiyon
Rotator interval alt sınırı subskapularis, üst 
sınırı supraspinatus ve medial tabanı ise ko-
rakoid proses tarafından oluşturulan trian-
guler bir anatomik boşluktur. Bu boşlukta 
korakohumeral ligament (KHL), superior 
glenohumeral ligament (SGHL), orta gleno-
humeral ligament (MGHL), bisepsin uzun 
başı ve anterior eklem kapsülü bulunur. 
Jost ve arkadaşları(1) yaptıkları bir kadav-
ra çalışmasında rotator intervalin yapısına 
supraspinatus, subskapularis, SGHL, KHL 
ve anterosuperior eklem kapsülünün katıl-
dığını ve rotator intervalin medial ve lateral 
kısımlarının birbirinden farklı özgün bölge-
ler olduğunu bildirdiler (Şekil 45.1). Ayrıca 
bu çalışmada KHL’in inferior translasyonun 
yanında dış rotasyon sınırlanmasında da 
kilit rolü olduğunu gösterdiler. SGHL supe-
rior glenoid tüberkülden küçük tüberkülün 
kenarına uzanır, rotator intervalin tabanını 
çaprazlar ve lifleri KHL ile birleşir. Tüm bu li-
gamentler rotator manşet tendonlarının kat-
kıları ile biseps pulley sistemini oluştururlar. 
Biseps pulley sisteminin parçası olan rotator 
intervalin hasarının bir sonucu olarak biseps 
instabilitesi geliştiği bilinmektedir. Önceleri 
SGHL veya KHL veya her ikisinin birlikte 
bisepsin uzun başının primer stabilizatör-
leri olduğu düşünülürken, son çalışmalar 
subskapularis tendon bütünlüğünün biseps 
tendon stabilitesinden sorumlu olduğunu 
düşündürmektedir.(2)

Neer ve Foster,(3) rotator intervalin biyome-
kanik rollerini ileri sürmelerinin ardından 
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bu yapıya olan meraklar daha da arttı. Ha-
len kesin rolü bilinmemesine rağmen, rotator 
interval patolojilerinin omuz disfonksiyonu-
na katkıda bulunduğu açıktır. Harryman ve 
arkadaşları(4) kadavra çalışmasında rotator 
intervalin (ilişkili ligamentöz ve kapsüler 
yapıların) pasif glenohumeral fleksiyonu, 
ekstansiyonu, dış rotasyonu ve addüksiyonu 
artırdığını, aksine medialden laterale interval 
üstüste binmesiyle bu hareketlerde resipro-
kal azalma olduğunu gösterdiler. Sonuç ola-
rak interval fonksiyonlarının aşırı hareketle-
re karşı dizginleyici olarak görev yaptığını 
ve posterior-inferior yönde glenohumeral 
translasyonu sınırladığını gösterdiler. Bu ça-
lışmaya benzer olarak Nobuhara ve Ikeda(5) 
omuzun dış rotasyonu ile sağlanan rotator 
interval gerilmesi ile glenohumeral instabili-
tenin azaldığını gösterdiler.

Rotator interval laksitesi
Rotator intervalde kontraktür ve skar olu-
şumları adeziv kapsulit ile kendini gösterir-
ken, rotator interval laksitesi ise glenohume-
ral instabiliteye katkıda bulunur. Rowe ve 
Zarins(6) rotator interval lezyonları ile rekür-
ren instabilite arasındaki ilişkiyi rapor etti-
ler. Rotator interval ligamentöz ve kapsüler 
yapılarının laksitesiyle başvuran hastalarda 
sıklıkla akut travma veya aşırı kullanmaya 
bağlı yaralanmalar görülür. Sulkus bulgusu 
inferior translasyon artmışsa gözlenebilir ve 
normalde eksternal rotasyonla birlikte ro-
tator intervalin gerilmesiyle kaybolur. Eks-
ternal rotasyonda inatçı sulkus bulgusunun 
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varlığı instabiliteyi düşündürür. Semptoma-
tik hastalarda laksiteyi azaltmak için rotator 
interval yapılarının birbiri üstüne kaydırıl-
ması gerekir. İzole rotator interval kapama-
larının rekürren instabilitelerde iyi sonuçları 
bildirilmiştir, ancak glenohumeral instabili-
teden rotator interval lezyonlarının genellik-
le tek başına sorumlu olmadıklarını bilme-
miz gerekir. Levine ve arkadaşları(7) revizyon 
omuz stabilizasyonuna giden 50 hastasında 
abdüksiyon ve eksternal rotasyonda halen 
instabilite olduğunu ve asıl problem olan 
inferior glenohumeral kapsüler kompleksin 
tedavi edilmediği için revizyon ihtiyacının 
ortaya çıktığını bildirdiler. 

Rotator interval kapatılmasında artroskopik 
ve açık prosedürler tanımlanmıştır. Harr-
yman ve arkadaşları açık korakohumeral 
medialden laterale gerdirmenin posterior 
ve inferior translasyonu azalttığını bildirdi-
ler. Bu bulgular ışığında artroskopik cerrahi 
teknik farklı olsa da açık cerrahi ile benzer 
etkisi olduğu tahmin edilebilir. Tipik art-
roskopik SGHL’den MGHL’e olan kapama 
subskapular forameni daha net olarak ka-
patmaktadır. Ancak son zamanlarda bu pro-
sedür için Provencer(8) tarafından yapılan 
analizler Harryman’ın raporlarındaki sonuç-
lara benzer bulundu. Bunun tersine Savoie 
ve arkadaşları(9) oblik sütür oritentasyonu 
ile mükemmel klinik sonuçlar bildirdiler ve 
Harryman’ın sonuçlarından daha net sonuç-
lar elde ettiklerini ileri sürdüler. Farber ve 

arkadaşları(10) çok yönlü instabilite kadavra 
modelinde medialden laterale sütür ankor-
lu teknik ile superior inferior yönde tekniği 
kıyasladılar. Medialden laterale kapama tek-
niğinin normal hareketi daha iyi sağladığını 
fakat benzer interval kapama oryantasyonu 
kullanılmasına rağmen Harryman’ın sonuç-
larına ulaşamadıklarını bildirdiler. Mologne 
ve arkadaşları(11) artroskopik SGHL-MGHL 
rotator interval kapama sonrası anterior 
translasyonun azaldığını rapor ettiler, ancak 
posterior ve inferior stabilitenin iyileştiğine 
dair bir sonuç gösterilemedi. Ayrıca artrosko-
pik SGHL-MGHL kapaması instabilite onarı-
mında rol oynayabilir ancak klinik sonuçlar 
azdır ve uzun dönem etkinliği belirsizdir. 

Teknik
Artroskopik SGHL-MGHL kapamada ha-
reket kısıtlılığı olmaması için kol eksternal 
rotasyona alınır. Subskapularisin hemen üze-
rinde glenoidin 3-4 mm lateralinde MGHL 
penetre edilerek ve penetre edici enstruman 
supraspinatus anteriorundan SGHL tabanına 
doğru geçirilir. Önceki geçirilen sütür delto-
id liflerinin yakalanmasından kaçınmak için 
anterior portale aynı kanül yolu ile geri alı-
nır. Sütürler eklem dışında bağlanır gerekli 
görülürse ek sütürler laterale yerleştirilir. 
Postoperatif rehabilitasyon patolojiyle ilgili 
olarak değişmekle birlikte ilk 3-4 hafta 300’de 
kısıtlanır.

Video 45.1
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Giriş
Hill-Sachs lezyonu ilk olarak 1940 yılında an-
terior glenohumeral dislokasyon sırasında sert 
glenoid kemiğin humerus başının posterolate-
ralindeki yumuşak süngerimsi kemik üzerinde 
oluşturduğu baskı olarak tarif edildi.(1) Bu de-
fekt rekürren glenohumeral dislokasyonların 
önemli bir sonucudur.(2) Humerus başının %20
’den azını tutan lezyonlar tipik olarak instabi-
lite açısından anlamlı değildirler.(3,4) %40’tan 
fazla yer kaplayan Hill-Sachs lezyonları doğru-
dan tekrarlayan instabilite varlığı ile ilişkilidir.
(3,5) %20 ile %40 arasındaki defektler de önemli 
olabilir, fakat lezyonun anteroinferior glenoid 
ile olan yerine , oryantasyonuna ve iç içe geçme-
sine bağlıdır. Angaje olan Hill-Sachs lezyonu, 
omuz abdüksiyon ve dış rotasyonda humerus 
başının anterior dislokasyonu sırasında glenoid 
ön kenarının lezyonun içine geçmesi ve kilitle-
mesidir. Bu lezyonlar rekürren instabiliteye yol 
açarlar ve sadece artroskopik Bankart tamiri 
yapıldıklarında yüksek başarısızlık oranına 
sahiptirler.(2,6) Humerus başı osteotomisi, ön 
kapsül plikasyonu, osteokondral allogreft, hu-
meroplasti, sınırlı yüzey artroplastisini içeren 
çeşitli prosedürler önerilmiştir.(7-12) İyi klinik so-
nuçlar elde edilebilmesine rağmen bu işlemler 
genellikle açık bir yaklaşımla yapılır ve implant 
yetmezliği, kaynamama ve glenohumeral artrit 
dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlarla iliş-
kilidir.(13-16)

Hill-Sachs lezyonunun angajmanı dikkate alın-
dığında önemli bir nokta, angajmanın glenoid 
kenar ile Hill-Sachs lezyonu arasında meydana 
geldiğidir. Geniş bir glenoid defekt varlığında 
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angajmanın daha sık oluştuğu gözlendi.(2) Yeni 
geliştirilen glenoid track konseptiyle büyük bir 
Hill-Sachs lezyonunun on-track veya off-track 
olup olmadığı değerlendirilebilir. Glenoid track, 
glenoidin humerus başında temas ettiği alan 
olarak tanımlanır. Bir off-track Hill-Sachs lezyon 
durumunda glenoiddeki defekt %25’in altın-
daysa tedavi gerektirmez. Bu durumda Laterjet 
prosedürü veya artroskopik remplisaj tedavi 
seçeneği olabilir. Glenoiddeki defekt %25’ten 
fazlaysa kemik greftleme gerekir. Bu bir off-
track lezyonu on-track lezyona çevirir. Kemik 
greftleme ya da Laterjet prosedüründen sonra 
Hill-Sachs lezyonu off-track olarak kalırsa ileri 
tedavi zorunlu hale gelir. On-track Hill-Sachs 
lezyonu ve %25’ten az glenoid defekti duru-
munda artroskopik bankart tamiri yeterlidir.(21)

Fransızca doldurmak anlamına gelen rempli-
saj terimi, 2008 yılında Purchase ve arkadaşları 
tarafından ortaya atılmıştır.(17) Aşınmış hume-
ral defekt içine infraspinatus tendonu ve arka 
eklem kapsülünün açık tenodezi olarak tanım-
lanan bu prosedür ilk olarak 1972 yılında Con-
nolly tarafından tarif edilmiştir.(18) Bu lezyonu 
ekstra-artiküler defekte dönüştürür ve anterior 
glenoid kenarı ile etkileşimini önler, ayrıca ante-
rior translasyonu ve sonraki çıkığı kısıtlayıcı rol 
oynar.(18,19,20) 2008 yılında Purchase ve arkadaş-
ları aynı prosedürün Bankart tamiriyle birlikte 
sütür ankorların Hill-Sachs defekti içerisine 
yerleştirildiği ve posterior yumuşak dokular-
dan geçirildiği bir artroskopik modifikasyonu-
nu tarif ettiler.(17) %15 ve %30 oranındaki Hill-
Sachs defektlerinde kombine Bankart tamiri ve 
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remplisaj prosedürünün yapılan biyomekanik 
analizinde küçük (%15) defektlerde yalnız Ban-
kart tamirinin omuzu stabilize etmek için ye-
terli olduğu, remplisaj eklenmesi durumunda 
addüksiyonda önemli ölçüde iç-dış rotasyonda 
kısıtlanma meydana geldiği; abdüksiyonda ise 
anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir. %30 Hill-
Sachs defekti olan ve izole Bankart tamiri yapı-
lan tüm örneklerde abdüksiyonda dislokasyon 
meydana geldiği; remplisaj eklenmesi duru-
munda tüm defektlerin glenoid kenar ile etki-
leşiminin engellendiği ve dislokasyon olmadığı 
gözlenmiştir.(20)

Cerrahi teknik
Anestezi altında pasif eklem hareket açıklık-
larını, özellikle abdüksiyon ve dış rotasyonu 
değerlendirmek için muayene yapılır. Hasta la-
teral dekübit pozisyonda yatırılır omuz 450 ab-
düksiyon ve 150 fleksiyonda omuz tutucu alet 
yardımıyla traksiyona alınır.

Posterior portal Hill-Sachs lezyonunu görebil-
mek için humerus başı konveksitesinin hafif 
lateralinden oluşturulur. Anterosuperior portal 
humeral defekti görebilmek için ve posterior 
portalin yerleşimini değerlendirebilmek için 
kullanılır. Posterior portal ankor yerleştirmek 
amacıyla doğrudan humerus başı defekti üze-
rinden yerleştirilir.

Hill-Sachs lezyonu anterior portal üzerinden 
yerleştirilen kamera ile görüntülenirken, per-
kütan veya posterior kanül yardımıyla girilen 
üst ve alt sütür ankorlar kemik defekt içerisine 
yerleştirilir. Sütürler infraspinatus tendonu ve 
eklem kapsülünden geçirildikten sonra subdel-
toid aralıkta dikilir tendon ve kapsül Hill-Sachs 
defektine sabitlenmiş olur.(7) Sütür bağlamayı 
kolaylaştırmak için subdeltoid aralık sütürler 
geçirilmeden önce temizlenebilir.

Video 46.1
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Giriş
Omuz eklemi anatomik özellikleri nedeniy-
le vücutta hareket açıklığı en geniş ve mobil 
eklemdir. Omuz eklemini yerinde tutan baş-
lıca yapılar, statik ve dinamik yapılar olarak 2 
başlık altında incelenebilir. Dinamik yapılar; 
rotator manşet, biseps, periskapular kaslar, 
statik yapılar ise; glenohumeral ligamanlar, 
glenoid labrum, eklem retroversiyonu ve 
negatif intraartiküler basınçtır. Bu 2 meka-
nizmanın günlük aktiviteler ve sportif faa-
liyetlerde senkronize ve uyumlu çalışması 
neticesinde omuz eklemi yerinde tutulur. 
Genel populasyonda travmatik omuz insta-
bilitesinin görülme oranı %1.7 olup rekürrent 
instabilite oranları bimodal bir yaş dağılımı 
göstermektedir. Instabilite rekürrens oranla-
rı %90-%100 gibi yüksek oranlarda görülen 
20 yaşından genç hastalar ve %31 oranında 
görülen 60 yaşından daha yaşlı hastalar bu 2 
yaş grubunu oluşturmaktadır.(1) 40 ile 60 yaş 
arasındaki orta ve ileri yaş kategorisinde ise 
rekürrens oranları ile ilgili sınırlı sayıda çalış-
ma mevcut olup, rapor edilen oranlar geniş 
bir aralıkta sunulmuştur. Wenner ve ark. 40 
yaş üstü hastalarda rekürrens oranlarını %17, 
Davy ve ark. %6 olarak bildirmesine rağmen 
Simonet ve ark. aynı yaş grubunda bu oranı 
%0 olarak belirtmişlerdir. Araghi ve ark. re-
kürrent instabilite nedeniyle anterior stabi-
lizasyon gereken 265 hastadan 11 (%4.1)’nin 
40 yaş üstü olduğunu bildirmiştir.(2-4) Yuka-
rıda bildirilen farklı instabilite oranları neti-
cesinde, 40-60 yaş grubundaki hastalardaki 
patolojik spektrumun 20 yaşından genç ve 
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60 yaş üstü hastalara oranla farklı olduğu 
görüşü hakim olmuştur. İleri yaş grubu has-
talarda, prospektif, gözlemsel bir çalışmada 
24 yaşından gençlerde birinci travmatik ante-
rior omuz dislokasyonlarında; %97 oranında 
Bankart lezyonu, %5 SLAP lezyonunun eşlik 
ettiği bulunmuş ancak rotator manşet yırtığı 
olmadığı bildirilmiştir.(5) Kanatlı ve ark. se-
risinde, 40-60 yaş grubu anterior travmatik 
omuz instabilitesi nedeniyle artroskopik ins-
tabilite cerrahisi uygulanan 75 hastada, %31 
oranında izole Bankart, %37 SLAP ve %32 
oranında rotator manşet yırtığının (tam kat 
veya %50’den büyük parsiyel yırtık) patolo-
jiye eşlik ettiği tespit edilmiştir. Genç hasta 
grubuna kıyasla, orta ve ileri yaş hastalarda, 
omuz çıkıklarına eşlik eden lezyonların ora-
nı ve şekli farklıdır. Özellikle rotator manşet, 
SLAP ve biseps patolojileri bu yaş grubunda 
ön plana çıkmaktadır. Literatürdeki çalışma-
larda 40 yaş üstü travmatik anterior çıkığı 
olan hastalarda rotator manşet yırtığı görül-
me oranının %35-%86 arasında değiştiği bil-
dirilmiştir.(6,7) Artan yaş ile beraber, özellikle 
60 yaş üstü hastalarda, rotator manşet yırtığı 
görülme oranları ile yaş arasında pozitif bir 
korelasyon vardır. Literatürde, henüz bu has-
ta grubunda, hasar paterni, eşlik eden omuz 
lezyonları, tedavi algoritması ve fonksiyonel 
sonuçlar üzerinde fikir birliği oluşmamıştır. 
Bir başka dezavantaj ise, ileri yaş grubunda 
instabilite cerrahisi geçiren hastalarda, re-
dislokasyon oranlarının yüksek olmasıdır. 
Porcellini, artroskopik instabilite cerrahisi 
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sonrası 36. haftaya kadar bu hastalarda redis-
lokasyon oranını %6.3 olarak bildirmiştir.(8,9) 
Bizim vaka serimizde, en az 12 ay takibi olan 
hastalar değerlendirilmiş ve postoperatif re-
dislokasyon oranı %1.3 olarak bulunmuştur.

Yumuşak doku patolojileri 
Rotator manşet bütünlüğü, ileri yaş grubun-
da omuz stabilitesi için önem taşımakla bera-
ber travmaya daha dayanıksız hale gelmek-
tedir. Wuelker’in çalışmasında, ileri yaşta, 
rotator manşet kas gücünde %50 oranında 
bir azalmanın, tüm glenohumeral pozisyon-
larda eksternal yüklenmelere karşı humerus 
başında %50’ye yakın bir oranda anterior 
deplasmana neden olduğu bildirilmiştir.(10) 
Nevasier, rekürrent instabilitesi olan 40 yaş 
üstü hastaların tamamında subskapularis 
ve anterior kapsülde yırtık olduğunu rapor 
etmiştir.(11) Nötral pozisyonda iken subska-
pularis kasının anterior stabiliteye katkıda 
bulunduğu, kol abdüksiyona geldiğinde ise 
etkinliğinin ortadan kalktığı akılda tutulma-
lıdır. 

Genel olarak ileri yaştaki hastalarda instabili-
te cerrahisi fonksiyonel sonuçları başarılı olsa 
da izole Bankart lezyonlarına eşlik eden yu-
muşak doku patolojilerinin tedavi edilmeme-
si, postoperatif dönemde hasta memnuniyeti 
ve fonksiyonel sonuçlar üzerinde olumsuz 
etki yaratmaktadır. Bizim serimizde, Oxford 
Shoulder Instability Score (OSIS)’a göre en 
yüksek fonksiyonel skor izole Bankart lez-
yonu olan hastalarda bulunurken, en düşük 
fonksiyonel skorlar; Bankart + rotator manşet 
yırtığı olan hastalarda bulundu. 

Çok merkezli kohort bir çalışmada, rekürrent 
omuz instabilitesi olan hastaların %22’sinde 
Tip IV SLAP lezyonu olduğu ve cerrahi son-
rası orta dönem takiplerde kötü fonksiyonel 
sonuçlara neden olabileceği belirtilmiştir.(12) 
Bizim serimizde, Bankart lezyonuna eşlik 
eden SLAP lezyonunun, instabilite cerrahisi 
sonrası orta dönemde fonksiyonel sonuçlara 
belirgin olumsuz etkisinin olmadığı görül-
mektedir. Superior labral kompleks, omuz 
stabilitesi için önemli bir yapı olmasına rağ-
men, instabilite cerrahisi sonrası fonksiyonel 
sonuçlara ve rekürrens oranlarına olan etkisi, 

tam kat rotator manşet yırtıklarına göre daha 
azdır. 

Kemik patolojiler 
Kemik patolojilerden, glenoid ve humerus 
başına ait defektler, genç hastalarda olduğu 
üzere, bu yaş grubunda da önem taşımakta-
dır. Özellikle ≥%25 veya ≥ 250 mm3 Hill Sacks 
lezyonları ve glenoid anterior rim’e ait ≥ %20 
kemik defektlerinin instabilite cerrahi başarı-
sını düşürerek rekürrens oranlarını artırdığı 
bilinmelidir. Humerus kırıkları ise, genç yaş 
grubundan farklı olarak daha sık ve yumu-
şak doku patolojileri ile kombine olarak gö-
zükmektedir.

Nörolojik hasar 
Diğer yaş gruplarına oranla ileri yaşta, omuz 
çıkığına bağlı nörolojik hasar görülme oranı 
daha yüksek olup, kliniği ciddi seyretmekte-
dir. Özellikle 60 yaş üstü hastalarda bu oran 
%50-65 kadar yüksek bulunabilmektedir. 
Cinsiyet dağılımı açısından kadınlarda er-
keklere oranla daha sık gözükmektedir. 

Toolanen ve ark. yaptığı çalışmaya göre, 60 
yaş üstü anterior omuz dislokasyonu olan 55 
hasta elektromiyografi ile değerlendirilmiş 
ve 55 hastadan 36’sında aksiller sinir ve bra-
kial pleksus hasarı olduğu tespit edilmiştir.(13)

3633 anterior omuz çıkığı ile yapılan başka 
bir çalışmada, hasarın en sık izole olarak ak-
siller sinirde görüldüğü rapor edilmiştir.(14) 
Gençlerden farklı olarak ileri yaş grubunda 
izole aksiller sinir hasarı yanı sıra, çoklu sinir 
hasarı da daha sık görülmektedir.

Vasküler hasar
Aksiller arter ileri yaş hastalarında daha az 
elastik ve sklerotik olduğundan, yırtılmaya 
daha yatkındır. Çoğu aksiller arter hasarı 
kronik dislokasyonların redüksiyonu sırasın-
da olmasına karşın, daha nadir olarak akut çı-
kıkların redüksiyonu sırasında da oluşabilir. 
En büyük seriye sahip olan Calvet ve Kelly, 91 
kronik omuz çıkığı vakasının kapalı redüksi-
yonu sonrası 64 hastada aksiller arter hasarı 
bildirmişlerdir. Aynı çalışma arter hasarı olu-
şan hastalarda mortalite oranının %50, geri 
kalan hastalarda ise fonksiyonel olmayan bir 
üst ekstremite oluştuğu bildirilmiştir.(15)
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Genç ve aktif hastalarda görülen instabilite-
ye kıyasla orta ve ileri yaş hastalarında omuz 
instabilitesi farklı özellikler göstermektedir. 
Instabilite yukarıda tartışıldığı üzere farklı 
yumuşak doku patolojilerinin bir kombi-
nasyonu şeklinde ortaya çıkmaktadır. Bizim 
serimizde, ileri yaş omuz instabilitesi olan 
hastalarda kapsülolabral patolojilerin yanı 
sıra %69 oranında beraberlik gösteren, Rota-
tor manşet yırtığı, SLAP ve biseps patolojileri 
gibi farklı yumuşak doku patolojileri tespit 
edilmiştir. İleri yaş grubunda instabilite cer-
rahisi sonuçları genel olarak başarılı olmak-
la beraber orta dönem fonksiyonel sonuçlar 
ve hasta memnuniyetini etkileyen en önem-
li etmenin Bankart lezyonuna eşlike eden 
rotator manşet yırtığı olduğu bilinmelidir. 
İnstabilite cerrahisi planlanan bu yaş grubu 
hastalarda, rekürrens oranlarını azaltmak ve 
iyi fonksiyonel sonuçlar elde etmek amacıy-

la, yukarıda tanımlanan spesifik yumuşak 
doku patolojilerinin preoperatif klinik, rad-
yolojik ve intraoperatif artroskopik olarak 
tanımlanması gerekir. Artroskopi sırasında, 
tespit edilen tam kat rotator manşet yırtıkla-
rının sütür ankor kullanarak çift sıra tamiri, 
%50‘den büyük parsiyel yırtıkların ise tam 
kata çevrilerek aynı teknik kullanılarak tamir 
edilmesi, subskapularis yırtıklarında tek sıra 
tamir uygulanması, SLAP lezyonlarında sü-
tür ankor ile tamir, biseps lezyonlarında ise 
tenotomiyi önermekteyiz. İleri yaş rekürrent 
instabilitesi olan hastalarda çoğunlukla tek 
başına Bankart tamiri yeterli olmayıp, rotator 
manşet rüptürü, biseps patolojisi ve SLAP 
lezyonları gibi yüksek oranda eşlik eden pa-
tolojilerin tespit edilerek aynı seansta tedavi 
edilmesi postoperatif fonksiyonel sonuçları 
iyileştirmekte, rekürrens oranlarını ise dü-
şürmektedir.
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Giriş
Omuz eklemi vücutta en az kısıtlı eklem 
olması dolayısıyla instabiliteye yüksek yat-
kınlığı vardır. Omuz instabilitesi genç, aktif 
insanlarda yaygın ağrı ve fonksiyon kısıtlılı-
ğı nedenidir. Travmatik çıkık sonrası rekür-
rens ihtimali yüksek olduğundan, gençlerde 
genellikle cerrahi onarım gerektirmektedir.
(1) Omuz instabilite operasyonlarında başlı-
ca komplikasyon, instabilite rekürrensidir. 
Cerrahi onarım sonrası instabilite rekürrensi 
oranı %3-25 olarak tespit edilmiştir.(2) Reviz-
yon cerrahi sonrası rekürrens oranında artış 
ve daha kötü klinik sonuçlar beklenmektedir.

Etyoloji ve skorlama (ISIS)
Başarısız operasyon sonrası gelişen instabil 
omuz eklemine yaklaşım zordur. Öncelikle 
normal anatomi bilinmeli ve primer patolo-
ji ortaya çıkarılmalıdır. Hasta hikayesi, fizik 
muayene ve görüntüleme yapılarak, ilk ope-
rasyon sonrası gelişen re-instabilitenin nede-
ni ve re-operasyon gerekliliği araştırılmalıdır. 
Gözden kaçan kemik defektleri, kapsüler 
gevşeklik, teknik hatalar ve eşlik eden pato-
lojiler detaylı incelenmelidir.(1)

Artroskopik Bankart onarımı sonrası gelişe-
bilecek rekürrenste en önemli risk faktörü 
yeni geçirilen travmatik yaralanmalardır, 
diğer risk faktörleri arasında; hasta yaşının 
genç olması, erkek cinsiyet, dislokasyon sayı-
sının artması, önceden geçirilmiş operasyon-
lar, anterior glenoid kemik defekti, Hill-Sachs 
lezyonu, HAGL lezyonu, kapsüler laksite, 
birincil operasyonda kullanılan sütür ankor 
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yerleşim yeri hataları, sayı yetersizliği ve dü-
ğüm hataları sayılabilir.(1)

ISIS (Injury severity index score), 2007 yılın-
da Boileau ve Balg tarafından geliştirilmiş, 
omuz instabiliteli hastalarda, ameliyat öncesi 
açık veya artroskopik stabilizasyon yapma 
kararı vermede kullanılan bir skorlama sis-
temi iken(3), günümüzde artroskopinin iler-
lemesiyle, açık veya kapalı seçiminden öte 
artroskopik yumuşak doku veya kemik blok 
prosedürü seçiminde kullanılma yolunda 
ilerlemektedir.

Bu skorlama sisteminde instabilite operas-
yonu sonrası rekürrens gelişim ihtimali göz 
önünde bulundurulmaktadır. Çalışma sonu-
cunda; cerrahi sırasında 20 yaş altında olmak, 
yarışmalı veya temas sporcusu olmak veya 
zorlu baş üstü aktivite yapıyor olmak, omuz 
hiperlaksite varlığı, omuz dış rotasyonda 
çekilmiş AP grafide Hill-Sachs lezyonu var-
lığı ve/veya inferior sklerotik glenoid sınırın 
kaybının görülmesi, anlamlı risk faktörleri 
olduğu tespit edilmiştir. Bu risk faktörlerine 
toplam 10 puan verilmekte olup (Tablo 48.1), 
6 puan üzeri operasyon öncesi puan alan has-
talarda kabul edilemeyen rekürrens riski %70 
olarak tespit edilmiştir (p<0.001). Çalışmada 
bu hastalara artroskopik Bankart onarımının 
kontrendike olduğu, kemik blok operasyonu 
gerekliliği vurgulanmaktadır.(3)

Yine Boileau ve ark bulunduğu başka yeni 
bir çalışmada ise ISIS 3 veya daha az oldu-
ğunda izole artroskopik bankart onarımı 
önerilmektedir.(4)
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Tedavi
Omuz instabilite rekürrensi revizyon cerra-
hisinde seçenekler arasında; açık veya art-
roskopik revizyon Bankart onarımı ve kemik 
blok destek operasyonları ile Hill-Sachs de-
fekt yönetimi yer almakla birlikte, daha nadir 
kullanılan yöntemler arasında glenoid osteo-
tomisi, ters omuz artroplastisi ve glenohume-
ral artrodez bulunmaktadır.

1. Revizyon Bankart onarımı
Ayrışmış kapsülolabral kompleks varlığı ve 
%25> glenoid kemik defekt varlığında en-
dikedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde 
revizyon Bankart onarımı açık yapılması du-
rumunda rekürrens oranları %0-13 arasında 
iken, artroskopik yapılması durumunda %6-
27 arasında olmaktadır. Revizyonda yeniden 
Bankart onarımı planlanıyorsa açık yapılma-
sı yazarların görüşleridir, ancak belirleyici 
olan cerrahın tecrübesidir.(1) Revizyon ante-
rior kapsülolabral stabilizasyon daha önce 
kapsülolabral onarım geçiren re-instabilite 
hastalarında iyi sonuç vermekte verdiği tes-
pit edilmiştir(5), ancak doğru hasta seçimi ba-
şarıda belirleyici olacaktır.

2. Kemik blok destek operasyonları
%25< glenoid kemik defekt varlığında endi-
kedir.(1) Bristow, Latarjet ve Eden-Hybinette 
prosedürleri, anteroinferior glenoid kenar 

Tablo 48.1: ISIS 

Prognostik faktörler Puan

Hasta yaşı
- <20
- >20

- 2
- 0

Spora katılım derecesi
- Rekabetçi
- Rekabetçi olmayan

- 2
- 0

Sporun tipi
- Temaslı
- Temassız 

- 1
- 0

Omuz hiperlaksitesi - 1

Eksternal rotasyonda omuz AP grafide Hill-Sachs lezyonu görünümü - 2

Omuz AP grafide glenoid sınır kaybı - 2

Toplam puan - 10

restorasyonu yaparak anterior dislokasyon 
ve subluksasyonu önlemede kullanılan ke-
mik blok destek operasyonlarıdır. Bristow ve 
Latarjet prosedürlerinde korakoid transferi 
yapılmakta iken, Eden-Hybinette prosedü-
ründe otolog bikortikal iliak krest grefti kul-
lanılmaktadır. 

Bristow-Latarjet tekniğinde stabiliteyi sağ-
layan mekanizmalar; glenoid kemik eklem 
yayının ekstansiyonu ve kemik blok etkisi, 
transfer edilen konjuan tendonun germe et-
kisi ile kapsülü ve subskapularisi dinamik 
olarak güçlendirmek ve korakoakromial liga-
ment yoluyla kapsül onarımıdır. Onarılama-
yan subskapularis tendon varlığında, %35< 
glenoid defekt varlığında ve büyüme plağı 
açık genç hastalarda Bristow-Latarjet operas-
yonu uygun değildir.(6)

Eden-Hybinette prosedürü, Bristow-Latar-
jet tekniğiyle benzer klinik sonuçlara sahip 
olmakla birlikte, operasyon sonrası yüksek 
osteoartrit ve rekürrens oranlarına sahiptir. 
Kullanılan greft materyali dolayısıyla tekrar-
lanabilir olması ise Bristow-Latarjet operasyo-
nuna göre avantajıdır. Yapılan bir çalışmada 
başarısız instabilite cerrahisi revizyonunda 
uygulanan artroskopik Eden-Hybinette pro-
sedürü, güvenli, efektif ve tekrarlanabilir ola-
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rak tespit edilmiştir.(7) Eden-Hybinette prose-
dürü başarısız Bristow-Latarjet tekniğinde 
revizyonda önerilmektedir.(8)

Artroskopik bankart tamiri açık Bristow-La-
tarjet prosedürüne göre spora dönüşte daha 
iyi olduğu ancak rekürrensin daha yüksek 
olduğu tespit edilmiştir.(9) Kemik blok pro-
sedürleri Bankart onarımına kıyasla daha az 
instabilite rekürrensi oranına sahip olmakla 
birlikte daha yüksek ek cerrahi komplikas-
yonlara sahiptir. Bunlar arasında; hematom, 
enfeksiyon, adezif kapsülit, manipülasyon 
sonrası gelişen humeral fraktür, implant gev-
şemesi, greft kaynama sorunları, nörolojik 
komplikasyonlar sayılabilir.(10) Birçok cerrah 
tarafından birincil operasyon olarak uygula-
nıyor olsa da, tüm bunlar kemik blok destek 
operasyonlarını revizyon instabilite cerrahi-
sinde ön plana çıkarmaktadır.

Tüm kemik blok destek operasyonları açık 
yöntemle uygulanabildiği gibi, cerrahın tec-
rübesine bağlı olarak artroskopik olarak da 
uygulanabilir. Artroskopik Bristow-Latarjet 
tekniğinin rekürrensi önlemede ve rehabili-
tasyonda daha iyi olduğu tespit edilmiştir.(10)

3. Hill-Sachs defekt yönetimi

Hill-sachs lezyonu humerus başının %25< 
olması durumunda cerrahi müdahale gerek-
tirir. Cerrahi tedavisinde anatomik yöntem 
olan osteokondral allogreft transplantasyonu 
ile defektin doldurulması ve anatomik olma-
yan infraspinatus tendonu ve posterior kap-
sülün defekt içine yerleştirilmesiyle yapılan 
remplisaj prosedürü yer alır. Anatomik yön-
temin komplikasyon oranları yüksek olması 
dolayısıyla remplisaj yöntemi önerilmekte-
dir.(1)

4. Glenoid osteotomisi
Glenoid retroversiyonu 200< olan posteri-
or omuz instabiliteli hastalarda konservatif 
tedaviye veya geçirilmiş cerrahiye rağmen 
rekürrens devam eden olgularda glenoid 
boynuna yapılan açık kama osteotomisi ve 
otolog greft ile rekonstrüksiyon sağlanabilir.
(11)

5. Kısıtlı sabit ters omuz artroplastisi
Özellikle epilepsi durumunda rekürren 
omuz instabilitesinde kısıtlı sabit ters omuz 
artroplastisi kullanılabilen bir seçenektir.(12)

6. Glenohumeral artrodez
Diğer cerrahi seçenekler başarısız kaldığında 
son seçenek olarak düşünülebilir.
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Giriş
Biseps uzun başı (BUB) tendonu intraar-
tiküler ancak ekstrasinovial yerleşimlidir. 
Posterior superior labrum ve supraglenoid 
tüberküle tutunur. Biseps tendonu %20 sup-
raglenoid tüberkülden, %48 labrum superi-
orposteriorundan ve %28 her ikisinden de 
orijin alır. Eklemi oblik geçerek bisipital oluk 
içerisinden ve transvers humeral ligament 
altından rotator intervale komşuluğunda ek-
lemi terk eder. Tendonun eklem içerisindeki 
kısmı yassı ve kalındır (7.8-8.5 mm), olukta 
ise incelir ve kas tendon bileşkesinde kalınlı-
ğı 2.6-4.5 mm’ye iner.(1) 

Biseps uzun başı proksimal distal seyri sı-
rasında korakohumeral ligamentin (KHL) 
poteriorundan, transvers humeral ligamen-
tin ise altından seyrederek bisipital oluktan 
omuzu terk eder. Tendon omuz içerisine yak-
laşık 30o açılanma ile oblik bir seyir gösterir. 
Bu açı humerus başı rotasyonu ile değişir. 
Stabilitesini rotator interval bölgesinin kap-
süloligamentöz yapıları sağlar. SGHL, KHL, 
subskapularis ve supraspinatus bisepsin bi-
sipital oluğa gelmeden önceki intraartiküler 
kısmının stabilitesini sağlayan puley meka-
nizmasını oluştururlar (Şekil 49.1).(2)

Biseps oluğu, tuberkulum majus ile minus 
arasında bulunan kum saati şeklinde bir kori-
dordur. Orta kısmı en dar ve en derin olduğu 
yerdir. Tüberküllerin yapısı BUB tendonu-
nun oluğun içinde durmasına yardımcı olsa 
da, tendonun yerinde durmasında en önemli 
yapı biseps pulleyidir. Biseps pulleyi subs-
kapularis tendonu, supraspinatus tendonu, 

korakohumeral ligament, superior glenohu-
meral ligament, pektoralis majör insersiyo-
su 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 dü-
şünülen transvers humeral ligamanın görevi 
hatta varlığı bile sorgulanmaktadır.(3) 

BUB tendonunun kanlanması, proksimalde 
anterior humeral sirkümfleks arterin asen-
dan dalından, brakial ve derin brakial arter-
den sağlanır. Glenoidin posterosuperiorunu 
supraskapuler arter, labrumu ise supraska-
puler arterin dalları, sirkümfleks skapular ve 
posterior humeral sirkümfleks arter ayrı ayrı 
besler. Labrumun anterosuperioru ve gleno-
id kanlanma açısından daha fakir bölgeler 
olup, tamir sonrası iyileşmenin zayıf olması-
na neden olur.

Biyomekanik olarak BUB tendonu, humerus 
başını aşağı bastırır, glenohumeral eklem an-
terior ve posterior sabitleyici olarak görev ya-
par. Bu humerus başını bastırıcı etkisi teno-
tomi veya tenodez uygulandığında ortadan 
kalkar ve sıkışma sendromunu arttırabileceği 
düşünülmektedir. Biyomekanik kadavra ça-
lışmalarında, BUB tendonunun en belirgin 
olarak anterior ve inferior olmak üzere her 
yönde glenohumeral translasyonu engelledi-
ği gösterilmiş. Ancak aktif stabiliteye katkısı 
tam olarak değerlendirilememiştir. Yeni ya-
pılan elektromyelografik çalışmalarda BUB 
tendonunun dirsek hareketi sırasında gleno-

Sunum 49.1
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Şekil 49.1: Biseps pulley sistemi.

humeral eklemin anterior stabilitesine katkısı 
olabileceği gösterilmiştir. Rotator manşet yır-
tıklarında biseps aktivitesinin arttığı bildiril-
mektedir, ancak masif yırtıklarda bu etki gös-
terilememiştir. Puley sistem instabilitesi veya 
BUB instabilitesi humerus başının anterior 
translasyonunu ve başın yukarıya migrasyo-
nunu arttırmaktadır.(4)

BUB omuz ön tarafında ağrı üreticisi olarak 
da adlandırılmaktadır. BUB tendonun hem 
duyusal olarak hem de sempatik innervasyo-
nu mevcuttur. İnnervasyon özellikle proksi-
malde, köken aldığı yere yakınında daha yo-
ğundur ve kalın myelinli ve myelinsiz sinir 
liflerinin tendon boyunca oluşturduğu bir ağ 
ile sağlanır.(5)

Omuz ağrısına neden olabilecek çeşitli BUB 
tendon patolojileri vardır. Bu patolojiler; 

• Tendinit
• İnstabilite
• Parsiyel 
• Komplet rüptür

• SLAP (superior labrum anterior posteri-
or) lezyonları

BUB’ı inflamatuar, instabilite ve travmatik 
patolojilere maruz kalmaktadır.

Biseps tendiniti:
Biseps tendiniti ön omuz ağrısının sık neden-
lerindendir. Tendinit primer veya sekonder 
nedenlere bağlı olabilir. 

Primer tendinit; Bisipital olukta ek bir pato-
loji yokken gelişir. Tendinitlerin sadece %5’i 
bu gruptadır. Sekonder tendinit; diğer siste-
mik ve lokal patolojilere eşlik eden tendinit-
tir. Genellikle sıkışma sendromu veya rotator 
manşet hastalığına eşlik eder.(6)

İnflamatuar tendinopati ve dejeneratif ten-
dinopati genelde tendon üstünde basınç ar-
tışına 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 çevrili-
dir. Bu kılıfın inflamasyonu, rotator manşet 
tendonlarını etkileyen inflamatuar süreçle 
birlikte gelişebilir. İnflamatuar tendinopati 
makroskopik ve mikroskobik değişiklikler-
le beraber BUB tenosinovitinin ilerlemesiyle 
gelişebilir. Tenosinovitte biseps tendonu inf-
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Şekil 49.2: Biseps oluğunda ve BUB’da inflamasyon. Bu 
inflamasyon BUB eklem içerisine çekildiğinde izleniyor.

lame ve hemorajiktir ancak hala oluk içinde 
hareketlidir. İnflamatuar süreç ilerlediğinde 
tendinopatinin erken dönem bulguları orta-
ya çıkar. Tendon kılıfı kalınlaşır ve fibrotik 
ve avasküler bir hal alır. Mikroskopik olarak 
yuvarlak hücreler infiltre eder, mukopolisak-
karid depolanması ve kollajen düzensizliği 
görülür. İlerleyen süreçle beraber tendonda 
dejenerasyon başlar ve oluk içinde sıkışma 
ve hareketsizlik başlar. Bu süreç daha da iler-
lerse spontan rüptür veya biseps stabilitesini 
kaybeder ve instabilite gelişebilir.

BUB tedinopatisi kronik inflamasyon, fibro-
tik dejenerasyon, tendonun distal parçasın-
da 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 içerisin-
de, tıpkı tetik parmak deformitesinde olduğu 
gibi tendonun hareketine engel olup omuzda 
takılmaya neden olabilir. Ek olarak inflamas-
yon ve hipertrofi, bisipital oluğun stenozu 
veya ikisi birden BUB tendonunun sıkışma-
sına neden olup atravmatik SLAP lezyonu 
gelişmesine yol açabilir.(7)

Klinik:
Ağrı, hem tendinit hem de instabilitede bi-
seps oluğundadır. Sıkışma sendromu ile ka-
rışabilir. Tendinitte sıkışmaya göre ağrı biraz 
daha anteriordadır ve bisepse yayılır. Sıkış-
ma bulguları pozitiftir. Omuzda takılmada 
görülebilir. İnstabilite eşlik ediyorsa hastada 
atlama veya ses gelme bulgusu vardır.

Fizik muayene:
Bisipital oluk palpasyonla hassastır. Provaka-
tif testlerle biseps ağrısı tetiklenir. Bu testler-
den en sık kullanılanlar;

• Yergeson
• Speed
• O’Brien
• Lift-off
• Jobe relaksasyon
• Biseps instabilite testleridir.

Selektif enjeksiyon yaparak eşlik eden rotator 
manşet hastalığı veya sıkışma sendromu ay-
rımı 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, sub-
luksasyon, dislokasyonu gösterir. Rüptür 
varlığı tespit edilebilir.
Artroskopi: Tanıda önemlidir. Tüm tendon ek-
lem içinde izlenmelidir. Oluktaki tendon ek-
lem içine çekilerek değerlendirilmelidir (Şekil 
49.2). Bazen artroskopi sırasında BUB tendo-
nu, inflamasyon ve dejenerasyon nedeniyle 
eklem içi kısmı genişleyerek oluktan geçmesi-
nin kısıtlandığı izlenir (Şekil 49.3). Bu durum 
“kum saati biseps” olarak bilinir ve omuzun 
tetik parmağı olarak anılır (Şekil 49.4).
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İnstabilite:
Puley sisteminin bozulması, BUB tendonu-
nun eklem içindeki kısmında instabiliteye 
neden olarak sublüksasyon veya dislokas-
yon gözlenir (Şekil 49.5). İnstabiliteye rota-
tor 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 subs-
kapularisi zorlayarak yırtığının artmasına 

neden olur. Sağlam subskapularis tendo-
nuyla beraber BUB tendonunun çıkığı bir-
likteliği %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 instabilite-
nin subskapularis tendon hasarı ile, posterior 
instabilitenin ise supraspinatus hasarı ile iliş-
kili olduğunu saptamıştır.(8) Rotator manşet 
hasarının büyüklüğünün de BUB tendon ins-
tabilitesinin boyutuyla ilişkili bulmuştur.(9)

Şekil 49.3: Dejenere kalınlaşmış, parsiyel yırtık içeren biseps tendonu.

Şekil 49.4: Biseps uzun başı tendonunda dejenerasyona bağlı gelişen kum saati biseps görünümü. A) Tendon 
distalinde kalınlaşma, B) Kalınlaşmaya eşlik eden dejenere yırtık, C) Dirsek fleksiyonu sırasında bisipital olukta 
sıkışma, D) Olukta sıkışmayı takiben ortaya çıkan kum saati görünümü.

Video Şekil 49.4
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Şekil 49.5: Biseps anterior instabilitesi üç ayrı hastada izlenmektedir. A,B) Tip 1, sadece SGHL ilgilendiren pul-
ley sorunu, C,D) Tip II, SGHL ve parsiyel supraspinatus tendonunu ilgilendiren instabilite, E,F) Tip III, SGHL ve 
subskapularis yırtığına bağlı anterior instabilite görülmektedir.

Habermeyer ve arkadaşları biseps instabilite-
lerini 4’e ayırmıştır.

Tip 1: İzole superior glenohumeral ligaman 
(SGHL) hasarı 
Tip 2: SGHL hasarı + supraspinatus parsi-
yel artiküler yüz yırtığı
Tip 3: SGHL hasarı + subskapularis yırtığı
Tip 4: SGHL + supraspinatus parsiyel arti-
küler 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 pozis-
yon, nötral pozisyon- iç rotasyon pozisyo-
nunda biseps pulleyi üzerine ciddi yüklen-
melere yol açtığı gösterilmiştir.(10)

Anterior puleyin tam hasarıyla birlikte bi-
seps tendonunun öne çıkığı da izlenebilir 
(Şekil 49.6).

Omuz anteriorunda ağrı vardır. Ağrı deltoid 
insersiyosuna yayılabilir ve geceleri daha da 
şiddetlenir. Omuz rotasyonlarına ağrı ve ses 
gelmesi eşlik eder. İlerleyen dönemde psö-
doparaliziye yol açacak kadar şiddetli ağrıya 
yol açabilir.

Parsiyel veya total rüptür:
Parsiyel rüptür:
BUB’nın çeşitli derecelerdeki yırtıkları sıklık-
la artroskopi sırasında karşımıza çıkmaktadır 
(Şekil 49.7). 50 yaş üstü hastalarda sıktır ve 
tüm biseps patolojilerinin %96’sını oluşturur. 

Video Şekil 49.5
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BUB tendonunun total rüptürü parsiyel rüp-
türlere oranla daha nadirdir. Vakaların ço-
ğunda rotator manşet yırtığına bağlı gelişen 
sıkışma sendromuna sekonder tendinopati 
zemininde veya insitabilite zeminindedir. 
%25’i aşan yırtıklarda tendon tırtıklarında 
tenotomi veya tenodez uygulanması gerek-
mektedir.(11) Bu hastalarda ağrı ve hareket 
kısıtlılığı şikayetleri vardır. Genellikle parsi-
yel yırtıklarda total yırtıklara göre daha fazla 
ağrı şikayeti olur.

Total rüptür:
Özellikle masif rotator manşet yırtıklarına 
eşlik eder. Travmatik biseps uzun başı rüptü-
rü nadirdir. En sık tendonun proksimalinde 
başlangıç notasının 1, 2-3 cm arasındaki hi-
povasküler bölgede ve bisipital oluktan çık-
tığı muskülotendinöz bileşke bölgesinde ge-
lişir.(12) Anabolik steroid kullanan hastalarda 

rüptür tendon-labrum bileşkesinde gelişir. 
Ekleme girildiğinde biseps uzun başı görül-
mez. Bu bir miktar oryantasyon sorunu oluş-
turabilir. Eğer varsa tendon güdüğü debride 
edilebilir aksi takdirde humerus başı ile gle-
noid arasında sıkışıp ağrıya neden olabilir. 
Tendinopati zemininde total rüptür olduysa 
ağrı şikayetleri azalır. Biseps kontraktürüne 
bağlı “Popeye” “Temel Reis” belirtisi ortaya 
çıkar (Şekil 49.7). Hipertrofik tendinopati, 
yapışıklıklar veya vincula oluşumu ototeno-
deze neden olup kas kontraksiyonuna engel 
olabilir.(13)

Tedavi:
BUB sorunu olan hastalarda tedavi planı 
hastaya göre yapılmalıdır. Akut ağrılarda eg-
zersiz yerine inflamasyonu azaltacak tedavi 
yöntemleri denenmelidir. 

Şekil 49.6: Biseps uzun başı tam çı-
kığının aksiyel MRG kesitlerinde ve 
artroskopi sırasındaki görünümü 

Şekil 49.7: A) Biseps totale ya-
kın biseps dejeneratif parsiyel 
yırtğı. B) Biseps total spontan 
yırtığı minimal güdük var.
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Şekil 49.8: A) Biseps uzun başında dejenere yırtık, B) Biseps uzun başı tenotomisi, mekanik aletler, elektrokoter 
veya radiofrekansla yapılabilir. C) Tenotomi sonrası artroskopik görünüm, D) Her hastada olmasa da (görülme 
oranı %3-70) tenotomi sonrası “Temel Reis” bulgusu izlenebilir.

Konservatif:
Tendinit; Tendinit tedavisinde kanıt sayısı 
yeterli olmasada ilk yapılan tedavi konserva-
tiftir. Bu amaçla aşağıdaki yöntemler uygu-
lanmalıdır. 

• İstirahat
• Aktivite modifikasyonu
• Nadiren inmobilizasyon
• Lokal soğuk uygulama
• NSAİ

Enjeksiyon; glenohumeral eklem, subakromi-
al eklem ve bisipital oluğa yapılabilir. Özel-
likle tenosinovit durumunda oluğa yapılacak 
enjeksiyon, ancak etkili olabilir. Tendon içine 
yapılmamasına dikkat edilmelidir. Sonrasın-
da 1-2 hafta aktivite kısıtlaması yapılır.

Semptomlar azaldığında eklem hareketlerini 
arttıran egzersizlere başlanır.

İnstabilite; Yaşa bağlı olarak farklı tedavi se-
çenekleri vardı.

Yaşlı hastalarda enjeksiyon, genç hastalarda 
cerrahi tedavi önerilmektedir. Konservatif te-
davi yöntemleri pek başarılı değildir. Genel-
likle rotator manşet yırtığıda eşlik ettiğinden 
birlikte tedavi edilirler.(14) 

Cerrahi tedavi:
Biseps patolojilerinde cerrahi tedavi kararı 
verilirken 3-6 ay süren konservatif tedavinin 
başarısız olduğu durumlarda hastanın yaşı, 
aktivite düzeyi, tedaviden beklentileri, klini-
ği, fizik muayenesi, rehabilitasyonu, uyumu 
ve eşlik eden omuz patolojileri çok iyi değer-
lendirilmelidir. 

Cerrahi tedavide uygulanan yöntemler;

Debridman (Tendon):
%50 altında parsiyel yırtık olanlarda ve se-
danter yaşayan yaşlı hastalarda debridman 
yeterlidir. Genç hastalarda ise %25’in üzerin-
deki yırtıklarda tenodez önerilmektedir. 

Biseps dekompresyonu:
Tenosinovial gevşetmede puleylere zarar 
vermeden transvers humeral ligament gev-
şetilir. Bu yöntem sadece inflamasyon varlı-
ğında kullanılmaktadır.

Tenotomi: Uygulama ve rahabilitasyon ko-
laylığından dolayı günümüzün en popüler 
tedavi seçeneğidir (Şekil 49.8). Avantaj ve de-
zavantajları vardır.

Video Şekil 49.8
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Avantajları;

• Teknik olarak kolaydır
• Rehabilitasyonu basittir 
• İmmobilizasyon gerektirmez

Dezavantajları;

• Deformite %3-70 (Temel Reis görünümü) 
(Şekil 49.8)

• 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 ol-
maz. Genel olarak tenotominin başarı oranı 
%90’dır, ancak hastaların farklı çalışmalarda 
farklı sonuçlar olsa da genellikle %3-70 has-
tada deformite gelişebilir. Hastaların %40’ı 
dirençli dirsek fleksiyonunda zayıflık hisse-
der, ancak 60 yaş üstü hastalar bu güçsüzlü-
ğü hissetmezler.(15)

Tenodez: Amaç kas atrofisini engellemek ve 
kasın konturunu korumak için biseps kasının 
gerginliğinin ve uzunluğunun korunmasıdır. 
Genelde yaklaşım, BUB tendon patolojilerin-
de tenodez daha çok genç hastalarda, spor-
cularda, ağır işçilerde ve kozmetik kaygıları 
olan hastalarda tercih edilmektedir. Ancak te-
notomi ile tenodez arasında klinik fonksiyon 
ve hasta memnuniyeti açısından fark saptan-
mamıştır. Çok çeşitli tenodez tekniği mevcut-
tur.(16) Açık cerrahi veya artroskopik olarak 
yapılabilmektedir. Teknik olarak sütür ankor 
fiksasyonu, yakındaki dokulara sütürasyon, 
interferans vidası fiksasyonu ve anahtar de-
liği kemik fiksasyonu olmak üzere birçok 
teknik vardır (Şekil 49.9). Bazı çalışmalarda 
interferans vidası ile fiksasyonun tekrarlayan 
yüklenmelere daha dayanıklı olduğu ve yet-
mezlik için gereken yükün daha fazla olduğu 
söylense de, çoğu çalışmada tekniklerin bir-
birlerine biyomekanik ve klinik sonuç olarak 
üstünlüğü gösterilememiştir. Tenodez sonra-
sı %15’lere varan tekrar cerrahi gereksinimi 
duyulan yetmezlik gelişebileceği gösterilmiş. 
Yetmezlik gelişen vakaların subakromial sı-
kışma ile beraber rotator manşet yırtığı olan 

vakalardır. Tendon rüptürü vakalarında kon-
servatif tedaviye oranla daha az güç kaybı ve 
krampa yol açtığı, daha iyi kozmetik sonuç-
lar elde edildiği gösterilmiş. Subakromial de-
kompresyon sıklıkla bu prosedüre eklenir.(17) 
Tenodez için tartışmalı bir konu da fiksasyo-
nun yeri ve şeklidir. Fiksasyon proksimalde 
bisipital oluğa giriş yerinde, distalde tendon 
oluktan çıkarılarak bisipital oluğun distali-
ne yapılabilir. Distalde yapıldığında tendon 
oluktan çıkarılır ve biseps tendon kılıfının te-
nosinovitine bağlı ağrıyı da engellemiş olur. 
Yapılan bir çalışmada proksimal tenodezde 
%12, distal tenodez de ise %2,7 oranında re-
vizyon oranları saptanmış.(18)

BUB tendonu instabilite vakalarında bazı 
uzmanlar pulley tamiri önerse de, tedavide 
en sık kullanılan yöntemler tenodez ve teno-
tomidir. Bu tedavileri sonuçlarıyla ilgili her-
hangi prospektif çalışma yoktur.

Genel olarak, tenodez ve tenotomi klinik so-
nuçları arasında fark olmadığı bildirilmek-
tedir. Genç, sporcu, aktif çalışan hastalarda 
tenodez, yaşlı, sedanter hastalarda ise teno-
tomi tercih edilmelidir. 
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Şekil 49.9: Biseps tenodezi. Te-
nodez yeri oluk içi veya dışı ola-
bilir. Oluk içine yapılacak teno-
dez öncesi oluk dekortike edilir, 
A) Sütür ankor oluk posterior 
kenarına yerleştirilir, B-F) Çift 
ipli ankorun her bir ipi tendonun 
oluk içindeki kısmından geçirile-
rek tendon sabitlenir, G,H) Ar-
dından mekanik aletlerle eklem 
içinde kalan tendon eksize edilir 
ve tenodez tamamlanmış olur. 
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Giriş
Superior labrum yırtıkları atıcılarda And-
rews tarafından bildirilmiştir.(1) SLAP lezyon-
ları veya tam açılımı olan superior labrum 
anterior posterior lezyonları ilk kez Snyder 
tarafından 1990 yılında tanımlanmıştır.(2) Su-
perior labrumun biseps ankoru ile birlikte 
anteriorden posteriora doğru tutunma yerin-
den ayrılması anlamına gelir. SLAP lezyon-
ları tanısı artroskopik olarak konulmaktadır. 
Artroskopi kullanımının yaygınlaşması son-
rasında SLAP lezyonları tanınmaya başla-
mıştır. Yapılan bir çalışmada 2002 ile 2010 yıl-
larında genel ortopedi ameliyatlarında %55 
artış belirlenirken SLAP lezyon tamirindeki 
artış %464 olarak bulunmuştur.(3)

Snyder SLAP lezyonlarını dört tipe ayır-
mıştır (Şekil 50.1). 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 50.2).(4)

Anatomi ve biyomekanik:
Biseps uzun başı eklem içerisinde seyri son-
rasında supraglenoid çentiğe ve superior 
labruma tutunur. Klinik önemi tam olarak 
bilinmese de anterior veya posterior tutun-
ma oranına göre dört tip labrum tutunması 
tanımlanmaktadır. Glenoid labrum, içeride 
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hyalin kıkırdak, dışarıda ise fibröz kapsül 
ile devamlılık gösterir. Labrum fibröz ve bir 
miktar elastik fibrillerden oluşur. Labrum 
superioru periferik olarak glenoide tutunur-
ken, santral kısmından tutunamayabilir. Bu 
durum sublabral reses olarak bilinir.(5)

Superior ve anterior superior labrum ol-
dukça en sık varyasyonun görüldüğü omuz 
bölgelerindendir. Bu varyasyonlar normal 
ve patolojik anatominin ayrılmasını zorlaş-
tırması ve varyasyonların kendilerinin SLAP 
lezyonlarına zemin hazırlaması açısından 
önemlidirler. Buford kompleksi veya ante-
rior superior labrumun olmaması ve orta 
glenohumeral ligamentin kord şeklinde ol-
ması, %4.05 oranında görülmektedir. Buford 
kompleksi sıklıkla SLAP lezyonlarına eşlik 
etmektedir.(5) Bu varyasonlardan bazıları şekil 
50.3’de özetlenmiştir.

Biseps uzun başı eklem içerisine seyri sıra-
sında fetal hayattaki eklem içerisine göçü 
sırasında kalan yapışıklıklar nedeniyle bir-
çok varyasyon eşlik etmektedir.(5) Bunlar şekil 
50.4’de özetlenmiştir. Bu varyasyonlar içeri-
sinde hamak tipi %62.5 oranında SLAP 2‘ye 
eşlik etmektedir. Hamak tipi varyasyonun 
ikinci bir pulley etkisi yaratarak biseps ya-
pışma yerine traksiyon yaparak SLAP 2 lez-
yonuna neden olabildiği bildirilmektedir.(6)

Labrumun kanlanması menisküsler gibi pe-
riferden gerçekleşmektedir. Labrumun en az 
kanlanan kesimleri superior ve anterior-supe-

Sunum 50.1
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rior kısmıdır. Kanlanma yeterli olmadığından 
bu bölge lezyonlarında iyileşme yeterince 
gerçekleşemez ve SLAP lezyonlarının ortaya 
çıkmasına neden olabilir. Yaşlanmayla birlik-

te superior labrumun kanlanmasının azaldığı 
gösterilmiştir. Bu, yaşlılarda SLAP lezyonları-
nın sıklıkla ciddi travma olmaksızın karşımı-
za çıktığını açıklayabilmektedir.(7,8)

Şekil 50.1: 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 lab-
rum yapışma yerlerinden ayrılarak instabil hale gelmiştir. C) SLAP 3, superior labrum menisküs yırtıklarında 
görülen kova sapı şeklinde yırtılıp ayrılmıştır. D) SLAP 4 labrum tip3’de olduğu gibi ayrılmış yırtık biseps 
tendonu cismine doğru ilerlemiştir.

Şekil 50.2: Sağ glenoid bir saat kadranı 
gibi bölünürse SLAP lezyonları buna uy-
gun olarak sınıflandırılabilir. Snyder’in 
tarif ettiği ve en sık rastladığımız SLAP 
lezyonları st 11-1 arasındadır.
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Şekil 50.3: Superior labrumda sıklıkla varyasyonlara rastlanmaktadır. A) Normal superior labrum tutun-
ması izlenmektedir. B) Labrum kıkırdak kenarına kadar ayrık olabilir, buna sublabral reses olarak bilinir. C) 
Anterior superior labrum glenoide tutunmamış olabilir, bu durum sublabral foramen olarak adlandırılır. D) 
Anterior superior labrumun olmadığı, orta glenohumeral ligamentin (OGHL) kord şeklinde olduğu varyas-
yona Buford kompleksi adı verilir. 

Şekil 50.4: 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.
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Biseps Labrum kompleksinin biyomekaniği 
tam olarak ortaya konmuş değildir. Stabili-
teden sorumlu olduğunu gösteren çalışma-
lar vardır. Kumar ve ark.’ları biseps uzun 
başının sakrifiye edilmesinin omuzda ins-
tabilite ve disfonksiyona neden olacağını 
bildirmişlerdir.(9) Pagnani ise biseps insersi-
yosundaki destabilizasyonun glenohumeral 
eklemde anteriorposterior, superior inferior 
stabilitede azalmaya neden olduğunu gös-
termişlerdir.(10) Yapılan başka bir çalışmada 
ise biseps uzun başının abdüksiyon sırasında 
humerus başını glenoid içinde stabilize ettiği 
gösterilmiştir.(11) Bir başka çalışmada SLAP 
2 lezyonlarının glenohumeral instabiliteye 
neden olduğu ve artroskopik SLAP 2 tamiri-
nin stabiliteyi tekrar sağladığı bildirilmiştir.
(12) Abdüksiyon dış rotasyon sırasında oluşan 
torsiyona biseps labrum kompleksinin diren-
diği ve anterior stabiliteye destek olduğu Ro-
dosky tarafından gösterilmiştir.(13)

Yaralanma mekanizması:
Labrum glenohumeral ligamentlerin de ya-
pışma yeridir. Bu nedenle labrum avülziyon, 
kompresyon, traksiyon, makaslama ve kro-
nik dejenerasyon mekanizmalarından biri 
veya birkaçı sonucu yırtılabilir. Kompres-
yon mekanizması Snyder tarafından ortaya 
atılmıştır. Bu mekanizma abdüksiyondaki 
kol üzerine düşme ile olabileceği gibi direkt 
glenohumeral travma ile de olabilmektedir.
(2) Burkhart ise anterior, posterior ve inferior 
traksiyon sonucu SLAP lezyonlarının olabile-
ceğini söylemektedir.(14)

Biyomekanik bir kanıt olmamakla birlikte 
abdüksiyon ve fleksiyondaki kol üzerine 
düşme sonucu oluştuğu düşünülmektedir. 
Kompresyon nedeniyle humerus superio-
runda eklem yüzünde Hill-Sachs benzeri lez-
yon oluşabilir.(15,16)

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 dis-
lokasyon hikayesi vardır. Hastaların %16’sın-
da ilk ağrı şikayeti, ağırlık kaldırırken ortaya 
çıkmaktadır. %14 hastadaki semptomlar ise 

giderek artan ağrı ile karakterizedir. Atıcılar-
da tekrarlayan travma hikayesi vardır, bun-
lar SLAP lezyonlu hastaların %6’sını oluştu-
rur.(2,15,16)

Anterior omuz stabilitesinde biseps-superior 
labrum kompleksi önemlidir. SLAP lezyonu, 
özellikle SLAP 2 lezyonu, sıklıkla anterior 
omuz instabilitesine eşlik eder.(15,16)

Atıcılarda izole SLAP 2 izlenebilmektedir. Bu 
atış sonrası follow-through fazında dirsek 
ekstansiyonda iken eksentrik yüklenmeye 
sekonder ortaya çıkar. Bu hastaların bazıla-
rında drive-through sign (kapsüler gevşek-
lik göstergesidir) pozitif iken SLAP tamiri 
sonrası negatif olabilmektedir. Bu hasta gru-
bunda 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 rotas-
yonda biseps-labrum kompleksinin mediale 
yer değiştirmesi ile SLAP tanısı koydurur.(17)

SLAP lezyonları
Superior labrum biseps tendonunun da ya-
pışma yeridir. Superior labrum bazen nor-
malden daha büyüktür ve menisküs benzeri 
bir yapı oluşturur buna meniskoid labrum 
adı verilir. Meniskoid labrum SLAP lezyonla-
rına zemin hazırlayabileceği gibi yanlış SLAP 
lezyonu görünümü de oluşturarak cerrahı 
yanıltabilir (Şekil 50.1a). Temel olarak dört tip 
SLAP lezyonu vardır (Şekil 50.1):(2)

• Tip I: Dejeneratif saçaklı görünümü var-
dır. Labrum glenoid ve biseps tutunması 
normaldir. Yaşlı hastalarda normalde bu-
lunabilir. Sıklıkla meniskoid labrumlarda 
görülmektedir.

• Tip II: Dejeneratif görünümü var ancak 
superior glenoide tutunma yerinden bi-
sepsle birlikte ayrılmıştır. Bisepslabrum 
kompleksi instabildir.

• Tip III: Superior labrumda kova sapı tar-
zında yırtık vardır. Bu lezyonlarda menis-
koid labrum birlikteliği sıktır.

• Tip IV: Yırtık kova sapıdır ve biseps ten-
donuna ilerler. Stabil ve instabil olarak iki 
şekli vardır.
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Snyder’in tanımından sonra ilk eklenen yeni 
SLAP lezyon tipleri ilk dört tipin diğer lab-
rum lezyonları ile kombinasyonları şeklinde-
dir. Bu labrum lezyonları saat kadranındaki 
lokalizasyonları göz önüne alınarak sınıflan-
dırılmıştır (Şekil 50.5). Bunların bir kısmı aşa-
ğıda özetlenmiştir:

SLAP V: SLAP II ve anterior inferior Bankart 
lezyonu vardır (Şekil 50.6).
SLAP VI: Labrum instabildir flap tarzı yırtık 
ankora ilerler.
SLAP VII: Biseps ankor superioru ayrılarak 
anteriordan IGHL’e doğru ilerler.

SLAP lezyonlarına eşlik eden patolojiler:
Yapılan bir çalışmada SLAP lezyonu olan 
hastaların %70’inde, SLAP lezyonlarına eş-
lik 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 pa-
toloji ve %11 hastada ise akromioklaviküler 
eklemde artrittir.(3,15,18)

Paralabral kist veya spinoglenoid ganglion 
kistleri SLAP kaynaklı olabilirler. Bu lezyon-
ların kendileri de bası nedeniyle ağrı kaynağı 
olabilirler.(19,20) SLAP’a komşu olabiliyor ve 
bazen ağrının kaynağıdırlar. Özellikle poste-
rior superior labral lezyonlarda izlenir. Oluş 
mekanizması meniskal kistlerde olduğu gibi 
tek yönlü valv mekanizması ile açıklanmak-
tadır. Oluşan kist supraskapüler sinire bası 
yapabilir. Klinikte eksternal rotasyonda güç-
süzlük, sıkışma sendromu, kas atrofisi görü-
lebilir. Tanısında MRG önemlidir. EMG ve 
sinir iletim hızı supraskapüler nöropati tanı-
sında kullanılmaktadır. Ganglion kistlerinin 
dekomprese edilmesi bazı yazarlarca öneri-
lirken(19), SLAP lezyonunun tamirini takiben 
kistin kendiliğinden kaybolacağını bildiren 
çalışma da vardır (Şekil 50.7).(20)

Klinik:
Hikaye:
Hikayede abdüksiyondaki kol üzerine düş-
me baş üstü aktiviteler veya tekrarlayan 
özellikle atma eylemi içeren spor faaliyetle-

ri 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 hasta-
lar tipik omuz sıkışma sendromu bulgularıy-
la başvurabilir. Özellikle genç (40 yaş altı) sı-
kışma bulguları varsa ve konservatif tedaviye 
cevap vermemişse altta yatan bir glenohume-
ral instabilite SLAP 2 lezyonu akla gelmelidir. 
Bütün bunlara rağmen SLAP lezyonlarında 
hikaye spesifik ve tanı koydurucu değildir.(21)

Fizik muayene:
SLAP lezyonları için birçok muayene yön-
temi tanımlanmıştır. Bu konuda birçok ça-
lışmaya rastlanmaktadır. Testlerin tanıdaki 
güvenilirliği sıklıkla sınanmaktadır. Ancak 
SLAP tanısını kesin olarak koyduracak bir 
test halen elimizde yoktur.(15,18,22) Altta yatan 
ve hem birlikte görülen hem de birbirine karı-
şan sıkışma ve glenohumeral instabilite mut-
laka araştırılmalıdır. En sık kullanılan SLAP 
lezyonlarına yönelik klinik muayene yöntem-
lerinin bir kısmı aşağıda özetlenmiştir:

Biseps germe testi; Omuz 900 fleksiyonda, dir-
sek ekstansiyonda, ön kol supinasyonda iken 
hastanın direnç göstermesi istenir. Bu hare-
ket biseps ankorunu veya tendonun kendisi-
ni irrite ederek ağrı oluşumuna neden olur.

Kompresyon testi; 900 abdüksiyonda kompres-
yon ve eksternal/internal rotasyon yaptıra-
rak labrum yırtığına bağlı ağrı ortaya çıkar-
tılmaya çalışılır.

O’Brien (aktif kompresyon testi); Yüksek sensi-
tivitesi var. 900 fleksiyon, 10-150 addüksiyon 
ve maksimum iç rotasyonda hasta aşağıya 
uygulanan kuvvete direnir. Maksimum supi-
nasyonda test tekrarlandığında ağrı azalmalı 
veya geçmelidir. Bu bulgu testin SLAP 2 açı-
sından pozitif olduğunu gösterir (Şekil 50.8).
(23)

Mimori provakatif testi; Oturur durumda 90-
1000 abdüksiyon ve omuz dış rotasyonda 
direnç göstermesi istenir. Bu maksimum pro-
nasyon ve supinasyonda tekrarlanır. O’Brien 
gibi pronasyonda ağrı ve rahatsızlık olur, su-
pinasyonda ise bu geçer.
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Şekil 50.5: SLAP lezyonları Snyder’in 1990’da tarif 
ettiği tiplere ek olarak içerdikleri labrum bölgesine 
göre (saat kadranı) sınıflandırmışlardır. Bu sınıfla-
malar her geçen gün artmaktadır. Tip X iki farklı 
yazar tarafından adlandırılmıştır.

Şekil 50.6: SLAP 2 lezyonu ile Bankart lezyonu birlikte 
görülebilmektedir. Bu SLAP 5 lezyonu olarak adlan-
dırılmaktadır.

Şekil 50.7: 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. 

Tipi	 										Tanımlayan					Lokalizasyon
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SLAP lezyonlarında unutmamamız gereken 
şey, hiçbir testin spesifik olmadığıdır.

Görüntüleme:
X-ray: Labral patolojileri göstermede yarar-
sızdır.

Bilgisayarlı Tomografi: Artrografi ile birlikte 
labral patolojiyi gösterebilir.(24)

Manyetik rezonans görüntüleme: Labral pa-
tolojileri göstermede konvansiyonel MRG 
kullanılabileceği gibi(25) (Şekil 50.9) bazen ye-
terli olmayabilir. ArtroMR’da ise SLAP daha 
kolaylıkla tanımlanır. MR artrografi %89 
sensitif, %92 spesifik, %90 doğru tanı koydu-
rur). Normal labral varyasyonlar nedeniyle 
yalancı pozitif SLAP lezyonu tanısı konula-
bilir. Bunun yanında yanlış negatif sonuçlar 
da alınabilir. MRG’de biseps ankoru altında 
sıvı varlığı SLAP lezyonunu desteklemekte-
dir.(26,27)

SLAP lezyonlarında tanı kolay değildir. Hi-
kayede yetersizlik, fizik muayenede yetersiz-
lik, tanısal testlerde yetersizlik olduğundan 
labral patolojiler için yüksek oranda şüphe 
gerekmektedir. Kesin tanısı artroskopi ile ko-
nulur.

Artroskopik SLAP II tanısı:
Özellikle SLAP 2 tanısı tartışmalıdır ve cer-
rahlar arasında tanı koyma zorlukları içer-
mektedir. Normal varyasyonlardan ayırt 
edilmelidir. Superior labrumun meniskoid 
görünümü ve serbest ucu olabilir. Bu bulgu 
yanlışlıkla ayrılmış labrum olarak değerlen-

dirilerek SLAP 2 tanısı koydurabilmektedir. 
Normalde superior artiküler yüzey labrum 
ile devamlılık gösterir. SLAP 2’de ise glenoid 
artriküler yüzeyi ile labrum arasında boşluk 
vardır. Ayrıca prob ile zorlandığında 3-4 mm 
ayrıldığı artroskopik olarak izlenir. Ayrıl-
ma glenoid kıkırdak yüzeyini aşar ve kemik 
yüzeye ulaşır (Şekil 50.2b). Superior labrum 
normal lokalizasyonunda ise, ancak gevşek-
se SLAP lezyonu olarak değerlendirilmeme-
lidir, bu normal varyasyondur.

Tedavi:
Konservatif tedavi:
Ağrılı durumlarda NSAİ, soğuk uygula-
ma ve istirahat önerilmektedir. Fonksiyo-
nel 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 da önerilmektedir.

Cerrahi tedavi:
Konservatif tedaviden yarar görmeyen has-
talarda 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 sporcu-
lar için geçerlidir. Altta yatan bir glenohume-
ral eklem instabilitesi gözden kaçırılmama-
lıdır. SLAP lezyonlarında tedavi seçenekleri 

Şekil 50.8: Kliniğimizde de sıklıkla tercih ettiğimiz O’Brien testi. A) 100 addüksiyon dirsek ekstansiyonda kol iç 
rotasyonda direnirken ağrının olması, B) Dış rotasyonda iken olmaması testin pozitif olduğunu gösterir.
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diğer labral patolojiler gibi debridman tamir 
ve tenodez/tenotomi şeklinde sıralanmakta-
dır. Tenodez/tenotomi ileri yaşlarda biseps 
tendon patolojisi (dejenerasyon-yırtık) eşlik 
ediyorsa önerilmektedir. Debridman ve ta-
mir seçeneği ise genellikle SLAP lezyon tipi-
ne bağlıdır.

Tip I ve III’ün tedavisi:
SLAP 1: Normal yaşlanmanın bir parçası 
olabilir. Stabil kenara kadar superior labrum 
debride edilmesi yeterlidir (Şekil 50.10).

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 50.11). Geride ka-
lan biseps ankorunun superior glenoide iyi 
tutunmuş olup olmadığı kontrol edilmelidir. 
İnstabilite varsa (SLAP 2) tamir düşünülme-
lidir.

Şekil 50.9: MRG sıklıkla SLAP lezyonlarının tanısında kullanılmaktadır. Konvansiyonel MRG ile lezyonlar 
saptanabilirken, bazı durumlarda MR-Artrografi de gerekli olabilmektedir. Konvansiyonel MRG’de; A) Gle-
noid superioru ile labrum arasına sıvı dolması, B) Superior labrumda dejenerasyon, C) Superior glenoid 
labrum dejenerasyonunun laterale doğru ilerlemesi, D) Glenoid ve superior labrumda ayrılma ile birlikte 
superior glenoid medialinde kist oluşumunun bulunması SLAP 2 lehine bulgulardır.
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Şekil 50.10: SLAP 1 superior labrumda dejenerasyon vardır ve debridman tedavide yeterlidir. 

Şekil 50.11: SLAP 3, kova sapı benzeri yırtık vardır. Genellikle takılma yaparak omuz ağrısına neden olur 
ve eksizyonu önerilir.
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Tip II ve IV tedavisi:
SLAP 2: Biseps tutunması instabildir. Ya-
pılan bisepsin superior labrum ile birlikte 
tekrar glenoid superioruna tutturulmasıdır. 
Bu amaçla absorbe olan veya olmayan imp-
lantlar yardımı ile dekortike edilmiş glenoid 
superior yüzeyine superior labrum ve biseps 
tutturulur. Bu işlem artroskopik olarak poste-
rior portal görüntüleme portali olarak kulla-
nılarak ek bir veya iki portal kullanılarak bu 
işlem yapılabilir. Cerrahın tercihine bağlı ol-
makla birlikte tespit için 1 veya 2 ankor ver-
tikal veya matress dikişler kullanılarak tek 
veya çift sıra şeklinde uygulanır. Şekil 50.12’te 
tek ankor çift ipli vertikal sütürler kullanıla-
rak uygulanan tespit yöntemi özetlenmiştir. 

SLAP 4: Yırtık biseps cismine uzanmaktadır. 
Küçük bir biseps kısmı yırtılmış ise sadece 
debridman yeterlidir (Şekil 50.13a,b). Yırtık 
%30 veya daha fazla biseps tendonunu içeri-
yorsa ve eğer hasta yaşlı ise biseps tenotomisi 
veya tenodezi, genç hasta ise sütür ile SLAP 
II gibi tamir edilmelidir. Eğer labrumda ye-
terli tutunma varsa sadece biseps tendonu 
dikilebilir (Şekil 50.13c,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 re-
habilitasyon en önemli basamağı oluşturur. 
SLAP lezyon tamiri yapılmamış hastalarda 
ek bir patoloji yoksa ameliyat ağrısının azal-
masını takiben 1 hafta içerisinde omuz askısı 
sonlandırılarak eklem hareket genişliği ve 

kas güçlendirme hareketlerine geçilir. Tamir 
uygulanan hastalarda ise uyguladığımız re-
habilitasyon protokolü tablo 50.1’de özetlen-
miştir.

SLAP tedavi sonuçları:
Genel olarak bakıldığında SLAP cerrahi te-
davi 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.(28-31)

45 Yaş üstü hastalarda SLAP 2 tamiri yapı-
lıp yapılmaması tartışmalıdır. Bazı yazarlara 
göre bu yaş grubunda tamir sonuçları başa-
rısı düşük olduğundan tenodez veya teno-
tomi önerirken,(32,33) bazı yazarlar ise tamir 
sonuçlarının tatminkar olduğunu ve biseps 
labrum kompleksini korumamız gerektiğini 
önermektedirler.(34-35)

Özet:
SLAP lezyonlarını özetleyecek olursak; bu 
lezyonlara instabilite, rotator manşet yırtığı, 
paralabral kist eşlik edebilir. Eşlik eden pa-
tolojiler cerrahi tedavi sonuçlarını değişti-
rebilir. Özellikle atıcılarda superior labrum, 
omuzun global stabilitesinde önemlidir. 
SLAP lezyonları artroskopi sırasında gözden 
kaçırılmamalı ve gerekirse tamiri yapılmalı-
dır. Yaşlı hasta grubunda SLAP sonuçlarına 
bakıldığında 45 yaş ve üst rotator manşet 
yırtığı ile birlikte olan SLAP 2 lezyonlarında 
debridman, tenodez veya tenotominin ta-
mire göre daha iyi sonuçlar verdiği bildiril-
mektedir. Yine de fonksiyonunu tam olarak 
bilmediğimiz, biseps labrum kompleksin, 
korunması gerektiğini de akıldan çıkartma-
mamız 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 50.1: SLAP 2 tamiri sonrası rehabilitasyon programı tablo da özetlenmiştir. 

Video 50.1
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Şekil 50.12: SLAP 2’ superior labrum ve biseps uzun başı yapışma yerlerinde ayrılmıştır ve instabilite vardır. 
Tamiri önerilmektedir. A) Labrumun altı debride edilerek spongioz kemik açığa çıkartılır. B) Superior 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 geçi-
rilerek, G) Bağlanır. H) Tamir sonrası hem anterior hem de posteriorda vertikal dikişlerle tek iki ipli ankor 
yardımı ile tespit tamamlanır.

Video Şekil 50.12a

Video Şekil 50.12b
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Şekil 50.13: SLAP 4 tedavisi; A) SLAP 4 olan hastada instabilite olmadığından, B) Debridman uygulanmış. 
C) İnstabilitenin eşlik ettiği yırtığa ise, D) Tamir uygulanmış.

Video 50.2
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Giriş
Omuz ekleminin hareket kısıtlılıkları ile ilgili 
bir çok tanımlama bulunmaktadır. Sert omuz 
primer ve sekonder sebeplere bağlı olabile-
cek kısıtlanmış hareket açıklığıdır.(1) Donuk 
omuz primer idiopatik sert omuz olarak ta-
nımlanır. Her ne kadar günümüzde bazı ya-
zarlar adhesiv kapsülit terimini kullanmasa-
lar da hastalığın tarihsel sürecinde Adhesiv 
kapsülit terimi, yavaş gelişen ve omuzda ak-
tif ve pasif bütün hareketleri kısıtlayan ağrı 
ile giden, genellikle kendi kendini sınırlayan 
hastalıktır.(2) İlk olarak 1934’te Codman ta-
rafından tanımlanmıştır. Daha sonra 1945’te 
Neviaser glenohumeral eklemde sinovial 
değişiklikleri tanımlamış ve buna ‘adhesiv 
kapsülit’ demiştir.(3) Lundberg donuk omuzu 
idiyopatik (primer) ve sekonder olarak iki 
başlık altında incelemiştir.(4) Primer donuk 
omuzda altta yatan herhangi bir neden yok-
tur ve genel popülasyonun %2 ile %5.3 ünde 
görülmektedir. Diabetus mellitus (DM) ve ti-
roid hastalıkları gibi altta yatan hastalıklara 
bağlı sekonder donuk omuzlar ise %4.3 ile 
%38 arasında rapor edilmiştir.(3,4,5)

Doğal seyri konusunda farklı görüşler var-
dır. Rockwood konservatif tedavi uyguladı-
ğı hastaların 10 yıllık takibinde hareketlerin 
döndüğünü ve hafif ağrı olabileceğini bildir-
mektedir. Shaffer ise %50 hastada konservatif 
tedavi ile 7 yıllık takip sonucunda kalıcı ağrı 
ve sertliğin devam ettiğini bildirmiştir.(6,7)

Patogenez:

51Donuk Omuz
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Donuk omuz inflamasyonun eşlik ettiği çok-
lu bölgesel bir sinovittir.(8,9,10) Yine bir kısım 
araştırmacılar da vaskülaritenin ve sinovi-
yal anjiogenezisin arttığını göstermektedir-
ler.(11,12) İntersellüler adezyon molekülü 1 
(ICAM-1) donuk omuzda rolü olduğu göste-
rilmiş önemli bir sitokindir. Diyabetik hasta-
larda ICAM-1 oranlarının artmış olduğu gös-
terilmiştir. Yine İnterlökin 6 (IL-6) ve tümör 
nekroz faktör alfa (TNF ALFA) hastalıkta 
etkinliği gösterilmiş sitokinlerdir.(13) Son za-
manlarda MMP (matriks metaloproteinazlar) 
enzimlerinin rolü patogenezde önem kazan-
mıştır. MMP enzimlerinin inhibisyonu sonu-
cu fibrozis gelişimi olduğu düşünülmektedir.
(14,15)

Anjiogenezise bağlı olarak kapsüloligamen-
töz komplekste nöral doku gelişiminin arttı-
ğını ve bununda donuk omuz hastalarındaki 
ağrıyı açıkladığını belirten görüşler de var-
dır.(14) İlk inflamasyonun ardından fibrozis 
gelişir (Şekil 51.1). Yani hastalık seyrinde, bir 
sinoviyal inflamasyon ve bunu takip eden re-
aktif kapsüler fibrozis vardır (Tablo 51.1).

Risk faktörleri: 
Henüz donuk omuz etyolojisi tam olarak 
tanımlanamamış olsa da ilişkili olduğu dü-
şünülen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Son 
zamanlarda tam olarak kanıtlanamamış olsa 
da serum sitokin seviyelerindeki yüksekliğin 
fibrotik sürecin gelişmesinde rol oynadığı ve 
süreci hızlandırdığı düşünülmektedir.(15,16) 

Diabet
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Tip 1 ve tip 2 DM hastalarında, dupuytren 
kontraktürü olan hastalarda ve 10 yılın üze-
rinde DM olanlarda donuk omuz insidansı 
artmıştır.

İnsulin bağımlı tiplerde risk daha yüksektir. 
Bu hastalarda tedaviye cevap daha az olmak-
tadır.(17,18,19)

Tiropatiler
Yine tiroide bağlı hastalıklarda da donuk 
omuz insidansı yaklaşık 4 kat artmış olarak 
bulunmuştur.(18) Bir çalışmada endokrin kli-
niğindeki donuk omuz hastalarının %10.9’u 
tiroid hastaları olduğu görülmüştür. Bu has-
talarda da bilateral görülme sıklığı fazladır.
(18)

Kanser
Kanser de donuk omuz da rol oynadığı dü-
şünülen başka bir hastalıktır. Bir çalışmada 
benign yada malign kanser öyküsü olan do-
nuk omuzlu hasta oranı %18.2 olarak bulun-
muştur. Genel olarak göğüs kanseri, tiroid 
kanseri ve göğüs duvarı tümörlerinde görül-
mektedir.(20)

Böbrek hastalıkları
Uzun dönem diyaliz alan hastalarda donuk 
omuz oranları artmış olarak bulunmuştur. 
Bu hastalarda da bilateral görülme oranları 
artmıştır.(21)

Hipertansiyon
2014’de yapılmış olan bir çalışmada hiper-
tansiyonun proinflamatuar yanıtı arttırdığı-
na dair bulgulara rastlanmış olması etiyoloji-
de etken olduğunu düşündürmüştür. Ancak 
hipertansiyonun tam tersi olarak koruyucu 
olduğunu söyleyen yazarlarda vardır.(22)

Parkinson hastalığı
Parkinson hastalığının geç dönemlerinde do-
nuk omuz görülme riskinin arttığı çalışma-
larla gösterilmiştir.

Genetik etkenler
Her ne kadar dupuytren hastalığında güçlü 
genetik bağlantılar gösterilmiş olsada do-
nuk omuzda henüz bu tam olarak belirtile-
memektedir. Bu konuda çalışmalara ihtiyaç 
vardır. 

Yaş düşünülen bir risk faktörüdür. Genelde 
40-65 yaş arası görülmekle beraber 51-55 yaş 
aralığında zirve yaptığı görülmüştür.(4,23,24) 
Kadınlar erkeklere oranla daha fazla etkilen-
mektedir.

Diğer risk faktörleri olarak uzamış immobili-
zasyon, miyokard infarktüsü, travma, otoim-
mun hastalıklar, serebrovasküler hastalıklar 
sayılabilir.(19,20)

Donuk omuz evreleri:
Dört evre tanımlanmıştır (Tablo 51.1).(6,21) Evre 
1 yaklaşık 3 ay sürer bu evrede hasta hareket 
açıklığının sonunda keskin bir ağrı hisseder. 
İstirahat halinde ve uykuda omuzda huzur-
suzluk ve rahatsız edici bir ağrı vardır. Bu 

Şekil 51.1: Tüm eklemde yaygın sinovit görünümü 
vardır. Şekilde aksiller poşun daraldığı ve yaygın pe�pe�
diküllü sinovyal doku ile dolu olduğu izlenmektedir.
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dönemde yapılan omuz artroskopilerinde 
adezyon ve kontraktür olmadan yoğun sino-
viyal reaksiyon görülür. Bu evrede hastalık 
subakromial sıkışma ile karıştırılabilir.(8,20,26) 
Evre 2 ‘painful’ veya ‘freezing’ dönem olarak 
tanımlanır. İleri derecede hareket kaybı ve 
ağrı plan dönem 3-9 ay sürer. Artroskopik in-
celemede agresif sinovit, anjiogenez ve anes-
tezi altında hareket kaybı görülür.(8,20,26) Evre 
3 ’frozen’ evre olarak tanımlanır. Ağrı ve ha-
reket kısıtlılığı barizdir ve 9-15 ay sürer. Bu 
evrede sinovit ve anjiogenez biter ancak iler-
leyici kapsülogenez ve fibroziz görülür. Evre 
4 ‘thawing’ dönemdir. Ağrı azalmaya hareket 
açıklığı artmaya başlar 15-24 ay kadar sürer. 
Altta DM gibi hastalıkların yattığı bir kısım 
hastalarda iyileşme süreci gecikebilir hatta 
bir kısım şikayetler kalıcı olabilir.(27,28)

Tanı:
Hikaye ve fizik muayene ile tanı konulur. 
Hastalar tipik olarak artan ağrı ve ilerleyen 
hareket kısılılığı ile başvururlar. Gece ağrısı, 
hareket açıklığı sınırlarında ağrı ilk evreler-
de görülür. İlerleyen evrelerde aktif ve pasif 
hareketlerde ağrı ve kısıtlılık, bu semptom-
larında ilerleyici olduğuna dair bir hikaye 
alınır.(29) Primer donuk omuzda herhangi bir 
travma ve hastalık öyküsü yoktur. Sekonder 
donuk omuzlu hastalarda DM, tiroid has-
talıkları, serebrovasküler olaylar, miyokard 
infarktüsü, kronik karaciğer hastalıkları gibi 
altta yatan sebepler sorgulanmalıdır.(32)

Fizik muayenede hastalık birçok hareket-
te kısıtlılık ve ağrı ile karakterizedir.(31) Ağrı 
omuzun anterior, posterioruna ve deltoid 
üzerine yayılır. Glenohumeral eklem hareket 

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

genişliği skapula stabilize edilirken değer-
lendirilmelidir. Genel olarak en az iki planda 
ki %25’ten fazla hareket kaybı ve pasif ekster-
nal rotasyonda %50’den fazla aktif eksternal 
rotasyonda da %30’dan fazla kayıp olması 
donuk omuzu düşündürür. (28,29,32,33,34,35)

Görüntüleme yöntemleri:
Tanı hikaye ve fizik muayene ile konulsa da, 
Görüntüleme yöntemleri altta yatan sorunla-
rı ayırt etmede yararlıdır.

Radyografiler donuk omuzda genelde nor-
mal olarak görülür ancak ayrıcı tanıdaki gle-
nohumeral osteoartrit, osteopeni gibi kemik 
patolojilerini ayırt etmede kullanılır.(23,36)

MR da ayrıcı tanıda olabilecek olan yumuşak 
doku ve kemik patolojilerini ayırt etmede 
yardımcı olur.(37,38) Rotator manşet hastalığı, 
labral sorunlar, sinovit ve kapsüller kalın-
laşma ayırt edilebilir. Ancak omuz MR ko-
nusunda deneyimli gözler, aksiller reseste 
kalınlaşma, eklem hacminde azalma, rotator 
intervalinde kalınlaşma, korakohumeral li-
gamenti saran sinoviyal proliferasyonunu 
görebilirler.(39,40)

Yapılan çalışmalarda rotator manşet intervalin-
de ve korakohumeral ligamentte anlamlı kalın-
laşmalar USG ile de tespit edilebilmiştir.(41,42)

Tedavi: 
Donuk omuzun temel tedavisi konservatiftir. 
Çoğu hasta 18-24 aylık periyotta düzelmeye 
başlar. Konservatif tedavide, fizik tedavi, int-
raartiküler steroid enjeksyonları ve NSAİ ilaç 
tedavileri kullanılır. Genel olarak evre 1 ve 
2’de konservatif tedavi kullanılır. 

Tablo 51.1: Donuk omuz evreleri özetlenmiştir:
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Fizik tedavide evde germe egzersizleri, güç 
egzersizleri, ağrı için elektroanaljezi, sıcak ve 
soğuk pedler kullanılır. Yine kullanılan TENS 
in ağrıyı kontrolde ve hareketleri arttırmada 
yardımcı olduğu gösterilmiştir.(37)

Griggs ve arkadaşları çalışmalarında evre 2 
donuk omuz hastalarında dört yönlü omuz 
egzersizleri ile başarılı sonuçlar elde etmiş-
lerdir.(28)

NSAİ, asetaminofen ve kısa süreli predni-
zolon tedavisinin egzersiz programlarında 
ağrıyı kontrolde ve uyum sağlamada faydalı 
olduğu gösterilmiştir.(44)

İntraartiküler steroid enjeksiyonunun donuk 
omuzun inflamatuvar evrelerinin tedavisin-
de faydalı olduğu gösterilmiştir. İntraarti-
küler enjeksiyon; 5 cc lidokain %1’lik, 3 cc 
markain %0.25’lik ve 80 mg depomedrol kul-
lanılır. Carette ve arkadaşları intraartiküler 
kortikosteroid uygulaması ve egzersiz bir-
likteliğinin sadece egzersize üstün olduğunu 
göstermişlerdir.(45)

Ancak son zamanlarda yapılan bir çalışmada 
da gösterilmiştir ki, radyolojik destek olma-
dan uzmanlar tarafından yapılan glenohu-
meral enjeksiyonların %68’i ekleme girmekte 
başarısız olmuştur.(46)

Cerrahi tedavi:
Manipülasyon ve artroskopik gevşetmeyi 
içeren cerrahi tedavi ise 6 aylık konservatif 
tedaviden sonuç alınamayan donuk omuz 
hastalarında uygulanmaktadır. Bunun dı-
şında hasta görüldüğü anda Manüplasyon 
öneren yazarlarda bulunmaktadır.(46) Kapalı 
manüplasyon, ilk olarak 1872’de Duplay ta-
rafından tanımlanmıştır. Genel anestezi altın-
da uygulanır. Ancak bazı kliniklerde lokal ve 
interskalen blok altında da uygulanabilmek-
tedir. Manüplasyonun belirli bir sırayla ve 
dikkatli yapılması böylelikle humerus prok-
simal uç kırığı riskinden kaçınma da önem-
lidir. Manüplasyon sırası fleksiyon, ekstan-
siyon, abdüksiyon/addüksiyon, rotasyonlar 
(FEAR) sırasıyla olmalıdır. En sık kullanılan 
cerrahi yöntem olmasına rağmen ROM’un 
artmaması veya kötüye gitmesi, osteopeni 
veya osteoporozu olan hastalar, rotator man-

şet yırtığı olan hastalarda uygulanması uy-
gun değildir.(48)

Manipülasyon sonrası proksimal humerus kı-
rıkları, glenoid kırıkları görülebilir. Bunların 
riskini azaltmak için ani kuvvet uygulama-
larından kaçınmak ve kolu mümkün olduğu 
kadar humerus proksimalinden destekleye-
rek tutmak gerekir. Yine omuz çıkıkları, bra-
kial pleksus hasarları bildirilmiş komplikas-
yonlardır.(49) Yapılan çalışmalarda anestezi 
altında manüplasyonun %70 ile %94 arasında 
iyi sonuç verdiği bildirilmiştir.(50,51,52)

Hill ve Bogumill %70 hastanın manüplas-
yondan ortalama 2.6 ay sonra işlerine dö-
nebildiğini göstermiştir. Buna rağmen %8 
kadar hastada ikinci bir manüplasyon gere-
kebilmektedir. Bu oran diyabetik hastalarda 
%5-20 arasındadır.(53)

Diğer bir yöntem olan açık kapsüler gevşet-
me ise yüksek komplikasyon oranları nede-
niyle pek önerilmemektedir. Teknik olarak 
posterior kapsül gevşetmenin zor olması da 
girişimi endikasyonunu kısıtlamaktadır. Bra-
un ve arkadaşları açık gevşetmeyi kafa trav-
malı veya stroke sonrası ciddi sertliklerde 
önermektedirler.(54)

Artroskopik cerrahi:
Artroskopik gevşetme ilk olarak 1979’da 
Conti tarafından tanımlanmıştır. O tarihten 
itibarende donuk omuzun ana cerrahi teda-
visi olmuştur. Ogilvie, Harris ve D’Angelo 
inflame sinoviyayı rezeke etmiş, anterior ve 
inferior kapsülle subskapularis tendonunu 
gevşetmişlerdir. DM hastalarda da iyi sonuç-
lar almışlardır.(55) Segmuller ve arkadaşları 
çalışmalarında artroskopik gevşetmenin gü-
venli ve etkili bir tedavi olduğunu göstermiş-
lerdir.(56) Warner ve arkadaşları artroskopik 
cerrahinin hareket açıklığının artmasında 
etkili olduğunu göstermişlerdir.(57) ISAKOS 
üst ekstremite komitesi, cerrahi öncesi kon-
servatif tedavileri önermekle beraber, eğer iyi 
planlanmış bir fizik tedavi programı ve 1-3 
steroid enjeksiyonundan sonra hasta hiçbir 
gelişme göstermediyse artroskopik cerrahi 
önermektedir.(58) Artroskopik gevşetmenin 
avantajları arasında kontrakte kapsülün ta-
mamen gevşetilebilmesi, sinoviyektomi ya-
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pılabilmesi, hastaların postop minimal ağ-
rısı olması, erken dönemde agresif aktif ve 
pasif egzersizlerin başlanabilmesi sayılabilir. 
Artroskopik gevşetme sonrası nadirde olsa, 
tekrarlayan sertlikler, anterior çıkık, aksiller 
sinir hasarı, görülebilir.

Artroskopik cerrahi iki şekilde uygulanabi-
lir. Önce kapalı manüplasyon ve ardından 
artroskopik girişim veya manüplasyon yap-
madan artroskopik gevşetme şeklinde iki 
farklı uygulama vardır. İlk artroskopi, ardın-
dan artroskopik gevşetme öneren yazarlar, 
artroskopi öncesi yapılacak manüplasyon 
sonrasında, ekstravaze sıvı oranının artabile-
ceğini söylemektedirler. Artroskopik girişim 
sırasında, kapsüler kalınlaşma ve fibrozis ne-
deniyle görüntü almada zorluk yaşanabilir. 
Yapılan bir çalışmada kapalı manüplasyon 
sonrası oluşan yırtıkların artroskopi sırasın-
da yapılan kesilerle benzerlik gösterdiği bil-
dirilmektedir (Şekil 51.2). Bu nedenle cerrahi 
öncesi yapılacak manüplasyonun yeterli ola-
bileceği düşünülmektedir.(59,60)

Cerrahi tedavi için en uygun dönem hasta-
nın gece ağrılarının azalmaya başladığı dö-
nemdir. 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 51.3). Ardından rotator in-
terval açılır (Şekil 51.4). Cerrahi gevşetme de-
vam ettikçe humerus başının laterale doğru 
açıldığı izlenir. Gevşetme sırasında saat 5-7 
arasında aksiller poşda, aksiller sinir kom-
şuluğu nedeniyle dikkatli olunmalıdır. Eğer 
iç rotasyon kısıtlı ise saat 7-11 bölgeleri arası 
posterior kapsülde gevşetilmelidir. Tedavi 
sonrasında amaç anestezi altında elde edilen 
hareket genişliğinin korunmasıdır. Bu neden-
le ameliyat sonrası rehabilitasyon önemlidir. 

Hastanın ameliyat sonrası kullanacağı kate-
terli interskalen blok ağrı kontrolü yapaca-
ğından ve erken harekete izin vereceğinden 
dolayı önerilmektedir. Eğer tolore edebilirse 
hastanın omuz askısı ameliyat sonrası birinci 
gün sonlandırılmalıdır.(59,60)

Donuk omuz uzun yıllardır bilinen bir omuz 
hastalığı olmasına rağmen, tedavisi ve teda-
vinin zamanlaması tartışmalıdır. Her donuk 
omuzun her hastada aynı seyri göstermeye-
ceği bilinmeli ve hasta ile girişim öncesi so-
nuçları hakkında konuşulmalıdır.

Donuk omuza eşlik edebilecek rotator man-
şet yırtığı, subakromial sıkışma sendromu, 
SLAP lezyonu gibi patolojiler eğer tamir 
sonrası tespit gerektirmeyecekse birlikte ta-
mir edilebilirler, ancak hareket kısıtlanması 
gereken işlemlerin donuk omuz kapsüler 
gevşetmesi sırasında değil omuzun eklem 
hareket genişliği açıldıktan sonra yapılması 
önerilmektedir.

Cerrahi sonrası takip ve rehabilitasyon
Multimodal yaklaşım cerrahi sonrası hasta 
takibinin ve rehabilitasyonunun vazgeçilme-
zidir. Hastanın ağrısının kontrolü ilk 24 saatte 
başlanan skar dokusunu azaltıcı egzersizler 
hastanın prognozu açısından çok önemlidir. 
Erken dönemde hastanın ağrısının kontrolü 
yine erken egzersiz başlanabilmesine yar-
dımcı olacak ve skar dokusu oluşarak tekrar 
hareket kısıtlanmasına gidişat önlenebilecek-
tir. Bu amaçla opoid anestezikler, NSAİ ilaç-
lar, skalen blokajlar, intraartiküler steroid ve 
lokal anestezik enjeksiyonları kullanılabilir. 
Fizik tedavide 4 fazdan oluşur. Erken hare-
ket, aktif hareket, güçlendirme ve ileri güç-
lendirme. Tedavi fazları hastanın o dönem ki 
ihtiyaçlarına göre birbiri arasında geçişkenlik 
gerektirebilir, süreleri ayarlanabilir.(58)
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Şekil 51.2: Genel anestezi altında kapalı manüplas�
yon sonrası ön kapsülde, rotator intervalde ve ak�
siller poşda oluşan yırtıklar ve hematom izlenmek�
tedir. Oluşan yırtıklar genellikle atroskopi sırasında 
yaptığımız gevşetme yerleri ile uyumludur.

Şekil 51.3: Radiofrekans ile anterior kapsüler gevşet�
me.
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Şekil 51.4: Donuk omuz hastasında rotator intervalin açılması özellikle omuz dış rotasyonunu artırır.
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Giriş
Omuzun dejeneratif hastalığı, omuzun ar-
tiküler kartilajı başta olmak üzere, eklem 
kapsülü ve kemik yapılarının, mekanik ve 
biyokimyasal süreçleri de içeren, ilerleyici 
durumudur.(1) Kıkırdakta aşınmalar olduk-
ça, eklem yüzlerinde kırılmalar artar ve sub-
kondral kemikte yeniden yapılanma (remo-
deling) olur, zamanla humerus başının yapısı 
bozulmaya başlar. Eklem kapsülü giderek 
kalınlaşır ve eklem hareketleri kısıtlanır.(2) 
Sonuç olarak, yük binen yüzeylerin aşınma-
sının ilerlemesine bağlı olarak, ağrı ve fonk-
siyon bozukluğu ortaya çıkar.(1,2)

Ağrı ve eklem hareketlerindeki kısıtlılık 
giderek artma eğilimindedir. Ağrı sıklıkla 
omuzun ön kısmında belirginleşmeye başlar 
ve özellikle abdüksiyon ve eksternal rotas-
yonda kısıtlılık gelişir.(3)

Epidemiyoloji
Omuz osteoartriti; kalça ve diz gibi yük bi-
nen eklemlerin osteoartritine göre daha 
nadir görülür. Giderek şiddetlenen ağrı, 
günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlanma; 
depresyon, anksiyete, iş hayatında ve günlük 
aktivitelerde performans kaybına yol açar.
(2) Erkeklerde 45 yaş üstünde, kadınlarda 55 
yaş üstünde giderek artış gösterir ve 60 yaş 
üstünde görülme sıklığı %32,8 oranındadır.
(2,4) Yaş, cinsiyet, genetik faktörler, öyküde; 
travma, eklem enfeksiyonu, omuz dislokas-
yonunun bulunması, ağır işlerde çalışma ve 
başüstü aktivitelerinin fazla yapıldığı sporlar 

Dr. Baran Sarıkaya, Dr. Orkun Gül, Dr. Erdinç Esen,
Dr. Ali Turgay Çavuşoğlu, Dr. Ulunay Kanatlı

52Dejeneratif 
Omuz Hastalığı

risk faktörleri arasındadır.(2) Etiyolojik açıdan 
bakıldığında Glenohumeral eklem (GHE) 
osteoartritinin nedenleri primer ve sekonder 
olarak iki kategoriye ayrılır.(2,4) Primer GHE 
osteoartrit; nedeni tam olarak bilinmemek-
tedir, sekonder osteoartrite göre daha nadir 
görülür ve kadınlarda daha sıktır. Sekonder 
osteoartrit; instabilite, geçirilmiş travma, 
kronik rotator manşet yırtıkları gibi neden-
lerden dolayı meydana gelir ve erkeklerde 
daha sıktır.(4) Hastaların çoğu 60 yaş üzerinde 
olup; instabilite olanlarda 30-40’lı yaşlarda 
da ortaya çıkabilir.(4) Kırk beş yaş altında in-
komplet rotator manşet lezyonu, travmatik/
atravmatik instabilite ve donuk omuz en sık 
ilk üç nedendir; 45 yaş üstünde ise tam kat 
rotator manşet yırtığı, dejeneratif eklem has-
talığı ve donuk omuz en sık görülen nedenler 
arasındadır.(5)

Tanı:
Erken tanı koymak zordur. Hasta uç hare-
ketlerde olan ağrı ve gece uyku düzensizliği 
ile karşımıza çıkabilir. Bu bulguların rotator 
manşet hastalığı veya subakromial sıkışma 
sendromundan ayırt edilmesi güçtür. Özel-
likle dış rotasyon kaybı osteoartrit için du-
yarlı bir testtir. Ayrıca posterior eklem çizgi-
si üzerindeki ağrı da osteoartrit için önemli 
tanısal bulgularındandır. Spesifik olmamakla 
birlikte bazen eklemden krepitasyon da alı-
nabilir.(6,7)
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Görüntüleme:
X-ray:
Tanı; direkt grafi ile konur. Direkt grafide, 
glenoid ve humerus başında inferiorda os-
teofit görülmesi klasik radyolojik bulgudur. 
Osteofitin büyüklüğü de osteoartritin şiddeti 
ile ilişkilidir; ileri osteoartritlerde osteofitler 
7 mm’den büyüktür.(8) Zamanla, eklem ara-
lığında düzensizleşme ve daralma, humerus 
başında subkondral kistik değişiklikler, gle-
noid posteriorunda erozyon meydana gelir. 
Subkondral skleroz ve kistik değişiklikler 
humerus başı superolateralinde ve glenoidin 
santral kesiminde meydana gelir.(5) Bu bölge 
kolun 60° ile 100°’lik abdüksiyonu arasındaki 
iki eklem yüzeyinin maksimum temas ettiği 
bölgedir. Aksiller grafiler, eklem aralığı da-
ralmasının saptanması ve osterior humerus 
subluksasyonunun araştırılması yönünden 
en iyi grafilerdir.(2) Ayrıca 45° abdüksiyonda 
çekilmiş gerçek antero-posterior grafiler de 
erken dönemde eklem aralığındaki daralma-
yı gösterebilir.(6)

MRG:
Erken osteoartrit tanısında oldukça yardım-
cıdır. Tanı koymada zorluk çekilen hasta-
larda tercih edilebilir. Rotator kaf patolojisi 
düşünülüyorsa MRG istenebilir; hastaların 
5%’inden azında rotator kaf yırtığı bulun-
maktadır.(9)

Bilgisayarlı tomografi:
Glenoidde retroversiyon, subkondral kistler 
ve humerusun posteriora subluksasyonu 
varlığında operasyon kararı açısından hasta 
bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmeli-
dir.(4) Glenoid morfolojisi ve humerus başı ile 
ilişkisi hem primer osteoartrit gelişim riski 
açısından hem de cerrahi açıdan önemlidir.
(4) Glenoid retroversiyon açısı normalde 25° 
olup; 45°’nin altında anterior; 55°’nin üstün-
de posterior subluksasyon meydana gelebi-
lir.(10)

Tanısal artroskopi:
Artroskopi sırasında dejeneratif eklem has-
talığı lehine çeşitli lezyonlar görülür. Bunlar-
dan başlıcaları; Eklem aralığında daralma ve 
(Şekil 52.1) kondral lezyonlardır (Şekil 52.2). 

Tanısal artroskopide kıkırdak hasarı Outerb-
ridge sınıflandırılmasında evrelendirilebilir. 
Labrum, biseps uzun başı, subakromial ara-
lık, akromioklaviküler eklem değerlendiril-
mesi yapılabilir.

Artroskopi sırasında etiyolojik neden orta-
ya konulabilir; örneğin instabilite ve rotator 
manşet artropatisinde olduğu gibi.(6,7)

Omuz osteoartritinin tedavisi;
Konservatif tedavi;
Dejeneratif omuz hastaları klinik olarak ge-
niş bir yelpazeye sahiptir. Direkt grafide cid-
di eklem dejenerasyonu olan ancak ağrısı ve 
şikayetleri az olan hasta grubu ile grafilerin-
de minimal dejeneratif bulguları olup da aşı-
rı ağrısı olan hastalar bu yelpazenin iki farklı 
ucunu oluşturmaktadır.(11)

Konservatif tedavinin temel taşları; 
Aktivite modifikasyonu, hasta konforunu 
sağlamak için narkotik olmayan ilaç tedavisi, 
kişiye özel esneklik ve güçlendirme egzersiz-
leri, genel durumun idame edilebilmesi ola-
rak sayılabilir.

Hastalara omuza yük bindiren aktivitelerden 
uzak duracağı bir hayat düzenlemesi önerilir. 
Yine omuzun sıkça kullanıldığı raket ve kon-
takt sporlarından kaçınılması önerilir.(11)

NSAİ ilaç tedavisinde semptomların azal-
ması sağlanırken hastalığın ilerlemesi dur-
durulamaz. Uzun süreli kullanımlarına dair 
dikkatli olmak gerekir. Narkotik ajanlar, 
kullanımlarında bağımlılık yaptıklarından 
dolayı önerilmezler. Glukozamin ve kondro-
itin gibi destek tedavilerinin yararları günü-
müzde halen tartışmalıdır. Eklem içi steroid 
uygulamaları ağrıyı azaltmada etkili olsa da 
uygulama zorluğu ve tekrarlayan uygulama-
ların kıkırdak dokularda hasar oluşturmasın-
dan dolayı kullanımları sınırlıdır.(11)

Uygulanan rehabilitasyon genellikle evde 
yapılabilen dört yönlü omuz germe ve güç-
lendirme egzersizleridir. Bu egzersizler 
omuz eklemi fonksiyonlarının gelişimini ve 
hareket direncinin azalmasını sağlar. 
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Şekil 52.1: A) Eklem mesafesi daralmıştır. Art-
roskopi sırasında zorlukla karşılaşılabilir. B) gle-
noid yüzeyde kıkırdak kaybı, C) humerus başın-
da kıkırdak kaybı.

Şekil 52.2: Subkorakoid bursada ve aksiller poş’daki eklem fareleri.
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Rehabilitasyon terapisi en ciddi vakalarda 
bile cerrahi öncesi uygulanmalıdır. Rehabili-
tasyonun hem cerrahi öncesi omuz eklemin-
de bir rahatlama sağladığı hem de omuz art-
roplastisi gibi büyük cerrahilerin sonuçlarını 
daha iyi etkilediği bildirilmektedir.(12,13)

Cerrahi tedaviler;
Omuz artroplastisi
Omuz artroplastisi, osteoartrit tedavisinde 
sıkça uygulanan ve tatminkar sonuçlar elde 
edilen cerrahi bir işlemdir. Omuz artroplasti-
sinde uygulanan işlemler; parsiyel omuz art-
roplastisi, total anatomik omuz artroplastisi, 
ters total omuz artroplastisi, yüzey değiş-
tirme artroplastisi şeklinde sayılabilir. Has-
taların ağrı şikayetleri konservatif tedaviye 
rağmen azalmıyorsa, ağrı şikayeti fonksiyo-
nel problemlerinin önüne geçiyorsa, evre 3-4 
artroz bulguları varsa, son evre rotator kaf 
artropatisi mevcutsa bu hasta gruplarına art-
roplasti önerilebilir. Elli yaşından daha genç 
hastalarda ve osteoartritin röntgenografik 
bulguları tam olarak oturmamış hastalarda 
omuz artroplastisi uygun bir seçenek olarak 
görülmemektedir.(14) Gençlerde çoğunlukla 
sekonder osteoartrit nedeniyle artroplasti 
uygulanır.(15) Artroplasti uygulamalarında 
özellikle glenoidte meydana gelen erozyon-
lar, implant gevşemesi, çıkıklar, enfeksiyon, 
rotator manşette yırtıklar, instabilite gibi 
sebeplerden dolayı başarısız sonuçlar alına-
bilir.(16,17) Artroplasti sonrası ağrıdaki azalma 
fonksiyonel düzelmeye göre daha anlam-
lıdır.(13) 18 hastaya, cerrahi sonrası omuzla 
ağır yük kaldırmanın, vibrasyon gerektiren 
işlerin, ağır itme ve çekme gibi aktivitelerin 
implantına zarar verebileceği hakkında ön-
ceden bilgi verilmesi gerekmektedir. Hastaya 
ameliyat sonrası uygun aktivite düzenlemesi 
yapılmalıdır.

Artroplasti dışı cerrahiler
Glenohumeral artrodez, artroplasti operas-
yonları yapılmaya başlandıktan sonra azal-
mıştır. Septik artrit, başarısız artroplastiler, 
anatomik problemler gibi endikasyonlarla 
artrodez uygulanabilir. Artrodez yapılacak 
hastaların ekstremiteyi hareket ettirebilmesi 
için skapulotorasik kaslarının fonksiyonel 

olması gerekir. Artrodez sonrası hasta mem-
nuniyeti %80 civarındadır ve ağrı şikayetleri 
minimal sevilere düşmektedir.(19)

Rezeksiyon artroplastisi de başarısız artrop-
lasti sonrası ve osteomiyelit sonrası uygula-
nan bir diğer cerrahi yöntemdir. Literatürde 
fasya lata kullanıldığı tanımlanmıştır. Ağrı ve 
fonksiyonellik açısından artrodez kadar iyi 
sonuçlarının olmadığı bildirilmiştir.(20)

Dejeneratif omuza artroskopik yaklaşım
Altmış yaş üstü dejeneratif omuz hastaların-
da artroplasti her ne kadar memnuniyet veri-
ci bir cerrahi olsa da 50 yaş altı, aktif, beklenti-
si yüksek hastalarda aynı memnuniyet erken 
dönemde implant gevşemesi, çıkık riski, 
inatçı ağrılar gibi başlıca sebeplerden dolayı 
sağlanamamıştır.(21-23) Bu hasta gruplarında 
artroskopik tedavi fonksiyonel iyileşmeyi ve 
ağrıda azalmayı sağlayabilmektedir. Artros-
kopi, kartilajdaki destrüksiyonu düzeltmese 
de,(24,25) lavaj ve debridman genç hastaların 
%70-88 inde tatmin edici sonuçlar vermiştir.
(24,26) Artroskopik tedaviyi uygulamadan önce 
artrozun ilerleyen bir süreç olduğu ve artros-
kopik cerrahinin geçici bir tedavi yöntemi 
olabileceği hastalara mutlaka söylenmelidir. 
Başarılı bir artroskopik debridman sonrasın-
da omuz artroplastisi ameliyatlarına olan ih-
tiyaç daha sonraki yıllara geciktirilmektedir.

Van Thiel ve arkadaşlarının(27) yapmış ol-
duğu 71 hastalık bir çalışmada; dejeneratif 
omuz hastalarında artroskopik tedavide %87 
oranında iyi sonuç alındığı ve hastaların aynı 
tedaviyi tekrar yaptırabileceği bildirilmiştir. 
Ortalama 34 aylık takip süresi sonrası %83 
mükemmel sonuçlar elde eden Weinstein ve 
ark. artroskopik debridmanın, erken dönem-
de, özellikle aksial grafilerde konsantrik ek-
lem uyumu olan hastalarda çok faydalı oldu-
ğunu belirtmişlerdir.(26) Glaydson Gomez ve 
arkadaşları da(28) 65 hastalık serilerinde omuz 
artroskopisinin, omuzun fonksiyonel olarak 
düzelmesinde ve hastaların ağrı şikayetleri-
nin azalmasına neden olarak memnuniyet 
verici bir cerrahi işlem olduğunu bildirmiş-
lerdir. Ayrıca eklem yüzünde 2 cm²’den daha 
küçük ostekondral defekt varsa ve 2 mm’den 
daha fazla eklem aralığı mevcutsa artrosko-
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pinin sonuçlarının daha yüz güldürücü oldu-
ğu belirtilmiştir.(29,30)

Artroskopide yapılan başlıca işlemler:
Eklem lavajı, serbest parçaların çıkartılması 
(Şekil 52.2), dejeneratif dokuların, kıkırdak 
veya labrumun, debridmanı, subakromial 
bursektomi, subakromial dekompresyon, 
artroskopik kapsüler gevşetme (hareket kı-
sıtlığı olanlarda). Artroskopik eklem lavajı 
ve debrislerin alınma işlemi, eklem içi deje-
neratif enzim yoğunluğunu azalttığı için ağ-
rının azalmasında etkili olduğu bildirilmiştir.
(26) Subakromial bursit osteoartrite sıklıkla 
eşlik ettiği için artroskopik subakromial de-
kompresyondan hastalar fayda görmektedir. 
Semptomatik akromioklaviküler dejene-
rasyon osteoartrite eşlik edebilen diğer bir 
patolojidir. Artroskopik klavikula distal uç 
rezeksiyonu bu patolojilerde uygulanabil-
mektedir.(31)

Rotator manşet artropatisi varlığında da deb-
ridman oldukça yararlıdır. Ancak manşet art-
ropatide korakoakromial ligament (KAL)’in 
korunmasına dikkat edilmelidir. Korakoak-
romial bağın kesilmesi, ileride uygulanacak 
protezin stabilitesine olumsuz etkisi olmak-
tadır. Onarılamayacak derecedeki rotator 

manşet yırtıklarında subakromial mesafeyi 
KAL’e zarar vermeden artırabilmek için tü-
berkülüm majus debridmanı ve tüberoplasti 
uygulanabilir. Bu işlemlerden sonra hastalar 
oldukça rahatlatmaktadır.(6,7)

Omuz artroskopisi, omuz artroplastisinden 
sonra da uygulanabilir.(32) Metal artefaktlar-
dan dolayı radyolojik olarak tam değerlen-
dirilemeyen eklem patolojilerinde tanısal 
amaçlı kullanılabilir. İnatçı omuz ağrısı ile 
birlikte nedeni tam olarak ortaya konulama-
mış omuz eklem hareket açıklığında azalma 
olması gibi durumlarda tanısal amaçlı olarak 
artroskopi yapılabilir. Enfeksiyon şüphesi 
durumunda yumuşak doku biyopsisi ihti-
yacı,(33) rotator kafın ve olası bir sıkışmanın 
değerlendirilmesi gibi sebepler omuz art-
roskopisinin diğer endikasyonlarını oluştur-
maktadır.(34)

Literatür incelendiğinde osteoartrit tedavi-
sinde artroskopi yardımlı artroplasti uygula-
malarının da olduğu görülmektedir. Menis-
küs allogrefti gibi biyolojik yüzey değiştirme 
artroplastisi, metalik implantlarla parsiyel 
humeral baş değiştirilmesi gibi işlemler art-
roskopi yardımlı yapılabilmektedir.(35,36)
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Genel komplikasyonlar
Omuz artroskopisinin son yıllarda popülerli-
ğinin artması ile beraber hem anatomik hem 
de fonksiyonel olarak omuz bölgesi sorunları 
daha anlaşılır hale gelmiş ve artroskopik te-
davi sayısında artış meydana gelmiştir. Ar-
tan vaka sayısı ve cerrahi deneyim ile bera-
ber olası komplikasyonları hem tanıma hem 
de tanımlama imkanımız artmıştır. Cerrahi 
deneyimdeki artış ile komplikasyon oranla-
rında azalma beklense de yeni tanımlanan 
kompleks artroskopi girişimleri ile komp-
likasyon oranlarında artış gözlenmektedir. 
Literatürde omuz artroskopisi komplikasyon 
oranları %5,8 ile %9,5 arasında bildirilmekte-
dir. (1-3) Omuz artroskopisi komplikasyonları; 
doğru endikasyon, uygun teknik, doğru por-
tal seçimi ve uygun ameliyat sonrası rehabili-
tasyon ile azaltılabilir.

Enfeksiyon
Genel olarak baktığımız zaman minimal in-
vaziv bir işlem olan omuz artroskopisinde 
sürekli sıvı sirkülasyonunun olması, eklem 
etrafındaki vasküler zenginlik ve derin do-
kuların çevre ile direkt ilişkisinin olmaması 
nedeniyle enfeksiyon oranları düşüktür. Lite-
ratürde bildirilen enfeksiyon oranları %0,04 
ile %3,4 arasındadır.(4) Bir çalışmada artrosko-
pik rotator manşet tamiri yapılan hastalarda 
%0,38 oranında enfeksiyon bildirilmektedir.
(5) Başka bir çalışmada omuz artroskopisi 
sonrası septik artrit gelişme oranı %0,23 ola-
rak bildirilmektedir.(6) Bildirilen en olası en-
feksiyon ajanı Propionibacterium Acnes’dir.
(7) Bu mikroorganizmanın izole edilebilmesi 
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için en az 8 gün kültür beklenmelidir ve bu 
özelliği enfeksiyondan şüphelenilen has-
talarda mutlaka akılda tutulmalıdır. Kalıcı 
ağrı ile subklinik Propionibacterium Acnes 
enfeksiyonu arasındaki ilişki gösterilmiştir.(8) 
Bir çalışmada antibiyotik almayan hastalarda 
enfeksiyon riskinin altı kat daha fazla olduğu 
bildirilmiştir.(9) %2’lik klorheksidin glukonat 
kullanımı ile ciltteki bakteri kolonilerinin üç 
kat azaldığı bildirilmektedir.(10) Bu kompli-
kasyon riskini azaltmak için rutin olarak has-
talara antibiyotik proflaksisi uygulanmalıdır.

Anestezi ile ilişkili komplikasyonlar
Günümüzde genel anestezinin yanında has-
talarda daha az ameliyat sonrası analjezik 
ihtiyacı ve daha az anestezik konsantrasyo-
nu gibi avantajları bulunan interskalen blok 
anestezi de sık olarak tercih edilmektedir. 
Bildirilen genel anestezi ile ilişkili kompli-
kasyonlar diğer cerrahi girişimler kadardır.
(11,12) İnterskalen blok anestezi ile ilişkili bil-
dirilen komplikasyonlar vardır ve bu komp-
likasyonların en aza indirilmesi, işlemin 
ultrasonografi (USG) eşliğinde yapılması 
ile mümkündür. Blok yetmezlik oranı %18 
olarak bildirilmektedir.(13) En sık komplikas-
yonu %2 oranında bildirilen brakial pleksus 
nöropraksisidir.(14,15) Daha nadir olarak bildi-
rilen komplikasyonlar ise; koma, nöbet, kar-
diyak arrest, pnömotoraks, geçici hemidiyaf-
ram paralizi, hipotansif bradikardik epizod, 
horner sendromu, ciddi solunum sıkıntısı ve 
komşu sinir (frenik, laringeal) blokajıdır.(16-19)



Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi572

Omuz artroskopisinde uygun görüş alanının 
sağlanması amacı ile artroskopik pompa sis-
temleri kullanılmaktadır. Bir çalışmada cer-
rahi alan görüşünün sağlanması için sistolik 
kan basıncı ile subakromial bölgedeki basınç 
farkının 49 mm hg seviyesinde olmasının 
yeterli olduğu gösterilmiştir.(20) Pompa basın-
cının yükselmesi ile sıvı ekstravazasyonuna 
ikincil komplikasyonlar oluşabileceğinden 
hipotansif anestezi büyük önem arz etmek-
tedir (Şekil 53.1). Hipotansif anestezi genel 
olarak güvenli olsa da özellikle şezlong po-
zisyonunda yapılan cerrahilerde nadir olarak 
da olsa azalmış serebral perfüzyon ile ilişkili 
komplikasyonlar bildirilmiştir.(21) Artroskopi 
süresinin uzaması ile oluşan dokulardaki şiş-
meye bağlı görüş alanı kısıtlanabilmekte ve 
yapılacak işlem zorlaşabilmektedir. Sıvı eks-
travazasyonuna bağlı literatürde bildirilen 
kompartman sendromu vakası olmasa da üç 
saatten uzun süren vakalarda dikkatli olun-
malıdır. Dokular arasındaki sıvının basısına 
bağlı olarak bölgesel nekrozlar gelişebileceği 
için özellikle uzun süren vakalar sonrası has-
talar yakından takip edilmelidir.

Derin ven trombozu ve pulmoner em-
boli
Omuz artroskopisi sonrası derin ven trom-
bozu ve pulmoner emboli nadir olarak bil-
dirilen komplikasyonlardandır.(22,23) Yapılan 
bir çalışmada omuz artroskopisi sonrası 
tromboembolik komplikasyon oranı %0,31 
olarak bildirilmiştir.(24) Başka bir çalışmada 
65000 omuz artroskopisi incelenmiş; derin 
ven trombozu sıklığı %0,01, pulmoner embo-
li sıklığı %0,01, mortalite oranı ise %0,03 ola-
rak bildirilmiştir.(25) Omuz artroskopilerinde 
kullanılan veya önerilen bir tromboemboli 
proflaksi protokolü yoktur. Predispozan fak-
törü olan hastalarda erken mobilizasyon ve 
mekanik kompresyon için anti-emboli çorap 
kullanımı bu riski azaltacaktır. Bunlara ek 
olarak bildirilen nadir komplikasyonlar ise, 
adrenalinli sıvı verilmesini takiben gelişen 
ventriküler taşikardi ve kardiyak arrest, ame-
liyat sonrası gelişen bazilik ven trombozu ve 
psödoanevrizmadır.(26,27) Omuz artroskopisi 
sonrası geçici bir komplikasyon olan sıvı re-
tansiyonu ve kilo artışı bildirilmiştir. Zaman-

la gerileyen bu komplikasyon özellikle kalp 
yetmezliği olan yaşlı hastalarda problem 
oluşturabileceğinden akılda tutulmalıdır.(28)

Kompleks bölgesel ağrı sendromu
Omuz artroskopisi sonrası en sık görülen 
semptom ağrıdır. Oluşan ağrı miktarı hasta 
ve uygulanan cerrahiye göre farklılık göster-
mekle beraber hastaları değerlendirirken cer-
raha zorluk oluşturmaktadır. Cerrahi sonrası 
ağrı, ilk iki günde en yüksek seviyede hisse-
dilirken daha sonra zamanla gerilemektedir. 
En ağrılı işlem rotator manşet tamiri olarak 
bildirilirken, en az ağrılı işlem instabilite cer-
rahisi olarak bildirilmektedir.(29) Bir çalışma-
da, artrokopik cerrahide açık cerrahiye göre 
anlamlı derecede daha az ameliyat sonrası 
ağrı olduğu bildirilmiştir.(30)

Kompleks bölgesel ağrı sendromu (KBAS); 
etkilenen ekstremitede belirgin ağrı, eklem 
hareket açıklığı kısıtlılığı, ödem, ısı artışı ve 
renk değişikliği ile karakterizedir. Omuz 
artroskopisi sonrası KBAS insidansı bilinme-
mektedir.(31) Omuz yüzeyel ısı ölçümünün 
tanıda yardımcı olacağı bildirilse de (32) tanı 
koymak zordur. KBAS tedavisinde belirli bir 
tedavi protokolü yoktur.(33) Uygulanan teda-
vilere rağmen hastaların yalnızca %10’unda 
semptomlarda tamamen düzelme olduğu 
bildirilmektedir.(34)

Omuz artroskopisi ile ilişkili kompli-
kasyonlar
Hasta pozisyonu
Omuz artroskopisinde tanımlanmış ve kul-
lanılmakta olan hasta pozisyonları şezlong 
ve lateral dekübit pozisyondur. Fonksiyonel 
olarak birbirine üstünlükleri tartışmalı olan 
her iki hasta pozisyonunda da komplikas-
yonlar oluşabilmektedir. En sık bildirilen 
komplikasyon farklı oranlarda görülen sinir 
hasarıdır.(35-37) Özellikle lateral dekübit po-
zisyonda ekstremiteye uygulanan traksiyon 
sonucunda oluştuğu bildirilen sinir hasarı 
geçici paresteziden kalıcı nöropraksiye kadar 
değişebilmektedir. Lateral dekübit pozisyon-
da izlenen geçici parestezi oranı %10 iken 
şezlong pozisyonunda bu komplikasyon 
%1’in altında gözlenmektedir.(38) Bu komp-
likasyonun ameliyat sırasında uygulanan 
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Şekil 53.1: Omuz artroskopisi sırasında basınçlı irri-
gasyon uygulamasına ikincil sıvı ekstravazasyonu ne-
deniyle oluşan ciddi şişlik.

traksiyon ve kolun pozisyonuna bağlı olarak 
brakial pleksusta oluşan gerilme nedeniyle 
oluştuğu düşünülmektedir. Yapılan bir çalış-
mada, 450 fleksiyon-900 abdüksiyon veya 450 
fleksiyon-00 abdüksiyon pozisyonlarında en 
iyi eklem içi görüş alanı sağlanırken brakial 
pleksus üzerinde de gerilimin en düşük se-
viyede olduğu gösterilmiştir.(39) Başka bir ça-
lışmada ise, abdüksiyon ve fleksiyon arttıkça 
brakial pleksustaki gerilimin azaldığı bildi-
rilmiştir.(39) Lateral dekübit pozisyonda bildi-
rilen kalıcı nöropraksi ise %2,5 oranındadır. 
Traksiyona bağlı sinir hasarı riski hastaya 
uygun pozisyon verilerek, 7 kg’dan az ağır-
lık kullanılarak, cerrahi süreyi kısa tutarak 
ve doğru portal pozisyonu ile azaltılabilir.(40) 
Nöropraksi dışında hasta pozisyonu ile iliş-
kili bildirilen nadir komplikasyonlar vardır. 
Lateral dekübit pozisyonda sıvı ekstravasyo-
nuna ikincil gelişen hava yolu obstrüksiyonu 
ve muskülokütan sinir hasarı bildirilmiştir.
(41,42) Şezlong pozisyonda da serebral hipoper-
füzyon, hava embolisi, pnömotoraks, oftal-
mopleji ve servikal nöropraksi bildirilmiştir.
(43-46) Özellikle şezlong pozisyonda başın po-
zisyonu önemlidir. Fleksiyon, rotasyon ve 
lateral deviasyon miktarı arttıkça nörolojik 
komplikasyon riski de artmaktadır. Şezlong 
pozisyonda servikal vertebrada uzamış flek-
siyona bağlı C5-6 geçici kuadriparezi bildiril-
miştir.(47) Baş rotasyon ve ekstansiyondayken 
vertebral arter kan akımındaki azalmaya 
bağlı serebral infarktlar oluşabilir.(4) Lateral 
dekübit pozisyonda alt taraftaki lateral mal-

leol ve diz laterali olası cilt problemleri ve 
peroneal sinir komplikasyonları açısından 
desteklenmelidir. Toraks duvarına da aksiller 
destek konularak brakial pleksus ve arterde-
ki baskı azaltılmalıdır. Hasta pozisyonu ile 
ilişkili olası potansiyel komplikasyonların 
akılda tutulması ve gerekli önlemlerin alın-
ması ile komplikasyon riski azaltılacaktır.

Sinir hasarı
Omuz artroskopisi sırasında supraskapular 
sinir hasarına bağlı takiplerde supraspinatus 
ve infraspinatus kaslarında atrofi görülebilir. 
Artroskopik supraskapular sinir dekomp-
resyonu yapılırken supraskapular sinir ve 
arterin yaralanma riski vardır.(48) Supraska-
pular sinirin glenoid eklem yüzüne uzaklığı 
2 cm’den azdır. Glenoid kenarında belirli de-
rinlikte kontrollü yapılan drilleme ve sütür 
ankor kullanımı ile bu komplikasyon riski 
iyice azalmıştır. Atravmatik veya çok yönlü 
instabilitelerde uygulanan inferior kapsüler 
kaydırma sırasında aksiller boşlukta kapsü-
ler insizyon uygulanırken aksiller sinir risk 
altındadır. Bu riski en aza indirmek için tüm 
kol pozisyonlarında aksiller sinirin en gü-
vende olduğu yer olan glenoid kenarından 
insizyon uygulanmalıdır. Termal problar ile 
uygulanan inferior kapsüler gevşetme sıra-
sında da aksiller sinir hasarı akılda tutulma-
lıdır.

İnstabilite cerrahisinde Latarjet ameliyatı 
günümüzde artroskopik olarak da yapılmak-
tadır. Artroskopik Latarjet ameliyatı sonrası 
toplam komplikasyon oranı %25, muskülo-
kütan, aksiller ve radiyal sinir hasarları ise 
%10 oranında bildirilmektedir.(49)

Portal yerleşimi
Omuz artroskopisinde hem iyi bir görüş ala-
nı sağlamak hem de doğru implant yerleşimi 
için portallerin yeri çok önemlidir. Bu portal 
açılması sırasında nörovasküler yaralanma-
lar oluşabilmektedir. En fazla lateral portal 
açılması sırasında gözlenen kütanöz sinir 
hasarı omuz artroskopisi sonrası %7 olarak 
bildirilmektedir.(50) Posterior portalin çok 
aşağıya açıldığı durumlarda aksiller sinirin 
kuadrilateral boşluktan çıkıp anteriora dön-
düğü alanda, çok yukarıya açıldığı durum-
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larda ise supraskapular sinirin yaralanma 
riski vardır. Yapılan bir çalışmada en sık kul-
lanılan temel artroskopi portalleri dışarıdan 
içeriye tekniği ile değerlendirilerek tüm por-
tallerin nörovasküler yapılara en az 20 mm 
uzakta olduğu saptanmış ve dışarıdan içe-
riye tekniği ile portal açılmasının omuz art-
roskopisinde güvenli olduğu bildirilmiştir.(51) 
Portal açılması ile ilişkili komplikasyonları 
en aza indirmek için anatomiye hakimiyetin 
yanında kanül kullanarak sıvı ekstravazas-
yonunu da en aza indirmek çok önemlidir.

Posterosuperior labrum yırtıklarının tami-
rinde kullanılan aksesuar bir portal olan 
Wilmington portalinin hatalı açılmasına bağ-
lı olarak supraspinatus tendinöz kısmında 
yaralanma olabilmektedir.(52) Anatominin iyi 
bilinmesi ve doğru portal yerleşimi ile bu 
komplikasyon riski azaltılabilmektedir.

Görüş alanı
En sık rastlanan komplikasyon, cerrahi alan-
da gelişen kanamaya bağlı görüş alanının 
bozulmasıdır (Şekil 53.2). Görüş alanındaki 
bozukluğa bağlı olarak ek komplikasyon ris-
ki de artmaktadır. Dikkatli doku diseksiyonu 
ve kanayan dokunun radyofrekans probu 
ile ablasyonunun yanında hipotansif anes-
tezi ile birlikte uygun pompa basıncı görüş 
alanının korunmasında önemlidir. Hastala-
rın ameliyat öncesi kullanmakta oldukları 
antikoagülan tedaviler de bu komplikasyon 
riskini arttırmaktadır. Özellikle subakromi-

al bölgede korakoakromial ligament eksize 
edilirken korakoakromial arterin akromial 
dalının kanamaya sebep olabileceği akılda 
tutulmalıdır.(53)

Teknik hatalar
Omuz artroskopisinde ekleme ilk giriş aşa-
masında trokarın uygun teknik ile girilme-
mesine bağlı olarak osteokondral lezyonlar 
oluşabilmektedir. Bu komplikasyon riskini 
azaltmak için anatomi hakimiyetinin yanın-
da doğru teknik ile portal yerleşimi ve künt 
uçlu trokarların tercih edilmesi önemlidir.

Akromioplasti sırasında gözlenen kompli-
kasyonlar,  yetersiz rezeksiyona bağlı uygun 
dekompresyonun sağlanamaması ve fazla 
rezeksiyona bağlı oluşan instabilitedir.(54) Uy-
gun akromioplasti için ameliyat öncesi akro-
mion morfolojisi ve kalınlığının iyi değerlen-
dirilmesinin yanında yeterli bursektomi ve 
hemostaz ile sağlanacak görüş alanı önem arz 
etmektedir. Benzer şekilde akromioklaviküler 
eklem dejenerasyonunda uygulanan artros-
kopik klavikula distal uç rezeksiyonunda da 
yetersiz rezeksiyona bağlı kötü sonuç ve fazla 
rezeksiyona bağlı instabilite gözlenebilmek-
tedir. Rezeksiyon miktarının 10-15 mm’de 
tutulması, korakoklaviküler ve superior ak-
romioklaviküler bağın korunması önemlidir. 
Fonksiyonel rotator manşet olmayan hasta-
larda yapılan korakoakromial ark eksizyonu 
ile humerus başının superomedial dislokas-
yonu görülebilir ve psödoparaliz gelişebilir 
bu hastalarda korakoakromial arkın korun-
ması ve akromioplastiden kaçınılması stabili-
te açısından önemlidir.

Omuz artroskopisinde sık görülen komp-
likasyonlardan olan tamir işlemindeki yet-
mezlikte yapılan teknik hatalar da etkilidir. 
Bunların başında uygun implant seçim ve 
yerleşimindeki hatalar gelir. Tekniğe uygun 
yerleştirilen ankorlarda ise en önemli hata 
kaynağı düğümdür (Şekil 53.3, 53.4). Düğüm, 
dokuda yeteri kadar kuvvet oluşturan uygun 
gerginlikte düşük profilli olacak şekilde uy-
gulandığında komplikasyon riski düşecektir. 
Ayrıca düğüm kayan düğümse ankora doğru 
kaydırılmalı, ilk ilmek iyice sıkıştırılmalı ve 
yumuşak dokuda aşırı gerilim oluşturulma-
malıdır.

Şekil 53.2: Omuz artroskopisinde kanamaya bağlı 
görüş alanı açıklığının azalması.
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Artroskopik anteriorkapsüler gevşetme uy-
gulanırken subskapularis tendon hasarı 
oluşabilmektedir. Anterior kapsül ve subs-
kapularis arasında interval dikkatlice loka-
lize edilmeli ve subskapularis korunmalıdır. 
Artroskopik supraskapular sinir dekompres-
yonu sırasında korakoklaviküler ligamentte 
oluşabilecek yaralanmaya bağlı akromiok-
laviküler eklem instabilitesi oluşabilir.(48) Bu 
komplikasyon riskini azaltmak için anatomi-
nin iyi bilinmesinin yanında dikkatli portal 
yerleşimi de önemlidir.

İmplant yetmezliği
Omuz artroskopisinde kullanılan implant 
çeşitliliğinin artması ile bu implantların yer-
leştirilmesinde kullanılan enstrümanlarda 
geliştirilmiştir. Bu enstrümanlar implant 
yerleşimi sırasında eklem içerisinde kırıla-
bilmektedir. Enstrümanların uygun teknikle 
fazla zorlamadan kullanılması ve metal yor-
gunluğu oluşacak kadar eski malzeme kulla-
nılmaması ile bu komplikasyon önlenebilir.

Şekil 53.3: A,B) SLAP 2 lezyonu tamiri sırasında düğüm atılırken uygulanan aşırı kuvvete ikincil sütürde 
oluşan yetmezlik. C,D) Bankart tamiri sırasında uygunsuz düğüme bağlı doku manipülasyonu sırasında 
düğümde oluşan yetmezlik.

Şekil 53.4: Bankart tamiri sırasında portallerin tek-
niğine uygun açılamamasına bağlı sütürlerin biseps 
uzun başı etrafına dolanması.
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Omuz artroskopisinde kullanılan metal imp-
lantlar, radyografide implant yerleşiminin 
değerlendirilmesi açısından avantaj sağlasa 
da manyetik rezonans görüntülemede ar-
tefakt oluşumu ve yer değiştirme riski gibi 
komplikasyonları vardır.(55) Emilebilir imp-
lantlarda da kısmi emilim sonrası serbest 
cisim oluşumu ve oluşan biyolojik cevap ile 
ilişkili osteolizis ve kronik sinovit gibi komp-
likasyonlar görülebilmektedir.(56,57) Emilebilir 
implantlarda görülen bu komplikasyonları 
en aza indirmek için biyoinert ve biyokom-
pozit implantlar geliştirilmiştir.(58) Bu radyo-
lusen implantların kullanımı sonrası serbest 
cisim oluşumu ve buna ikincil kıkırdak hasa-
rı oluşabileceği akılda tutulmalı ve ağrı ile be-
raber mekanik semptomları olan hastalarda 
mutlaka bu komplikasyon düşünülmelidir.

Ameliyat sırasında veya sonrasında takip-
lerde gelişebilecek komplikasyonlardan biri 
de özellikle yaşlı ve kemik kalitesi düşük 
olan hastalarda gelişebilen implant yetmez-
liğidir. İmplant yerleştirilirken anatomiye 
hakim olamama ve yetersiz görüş alanına 

Şekil 53.5: İmplant yetmezliği, A; Biyobozunur ankor yetmezliği, B; Çift sıra rotator manşet tamiri sonrası 
medial implant yetmezliği.

bağlı olarak hatalı ankor yerleştirilmesi göz-
lenebilmekte, bunun sonucunda da implant 
yetmezliği oluşabilmektedir (Şekil 53.5-53.7). 
Uygun implant seçimi ve implantın dikkat-
li yerleştirilmesi ile bu komplikasyon riski 
azaltılabilir.

Rotator manşet tamiri sonrası takiplerde 
yeniden yırtık oluşabilmektedir. Yapılan bir 
çalışmada rotator manşet tamiri sonrası 2 
yıllık takipte %22 oranında tamir bölgesinde 
tekrarlayan yırtık bildirilmiştir.(59) Primer ta-
mir uygulanan yırtığın büyüklüğü, dokunun 
kalitesi, retraksiyon miktarı, hastanın yaşı ve 
sigara kullanımı tekrar yırtık oluşma riski 
açısından önemlidir.(60,61) Artroskopik instabi-
lite cerrahisi sonrası rekürrens diğer cerrahi-
lere göre daha sık karşılaşılan bir komplikas-
yondur. Literatürde farklı teknikler ile %0 ile 
%60 arasında rekürrens bildirilmektedir.(54) 

Rekürrenste implant yetmezliğinin yanında; 
teknik hatalar, yanlış hasta seçimi, ek patolo-
jilerin varlığı, doku kalitesi, çıkık sayısı, has-
ta uyumu, fonksiyonel beklentiler ve kontakt 
sporlar da etkilidir.
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Şekil 53.6: SLAP 2 tamiri yapılırken ankorun yanlış 
açı ve derinlikte gönderilmesine bağlı oluşan imp-
lant yetmezliği, A) Ankor giriş pozisyonu, B) Anko-
run uygunsuz derinlikte gönderilmesi, C) Ankorun 
glenoid dışında olduğunu gösteren grafi.

Şekil 53.7: İmplant yetmezliği, A) uygulanma sırasında implant kırılması, B) kırık implantın çıkartılması.
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Kırık
Omuz artroskopisi sırasında akromion, kla-
vikula ve humerus kırıkları oluşabilmekte-
dir. Akromion kırığı sıklıkla yapı olarak ince 
akromiona sahip hastalarda akromioplasti 
sırasında fazla ve uygunsuz yapılan rezek-
siyona bağlı olarak oluşmaktadır.(62,63) Ame-
liyat öncesi akromion kalınlığının ölçülmesi 
ve akromion anteriorunun uygun şekilde 
görüntülenmesi sağlanarak rezeksiyon mik-
tarına dikkat edilmesi ile bu komplikasyon 
en aza indirilebilecektir. Klavikula kırıkları 
da akromioklaviküler eklem dejenerasyonu 
nedeniyle yapılan klavikula distal uç rezek-
siyonu sırasında fazla medialize olunarak 
yanlış yapılan rezeksiyonlar sonucunda oluş-
maktadır. Humerus kırıkları ise genellikle 
sert omuz manipülasyonlarında aşırı zorla-
maya bağlı olarak humerus proksimalinden 
oluşabilmektedir. Ayrıca uygunsuz implant 
ve enstrüman yerleştirilmesi sonrası tuber-
kulum majus kırıkları da görülebilmektedir. 
Anatomiye hakimiyetin yanında manipülas-
yon sırasında kontrollü kuvvet uygulanması 
ve dikkatli implant yerleşimi ile risk en aza 
indirilebilmektedir.

Artroskopik Latarjet ameliyatı sonrası kora-
koidde kaynamama veya rezorpsiyon gibi 
komplikasyonlar gözlenebilir. Kaynamama 
semptomatik olmadığı sürece ek girişime ge-
rek yoktur. Bu komplikasyon riski korakoid 
ayrılırken özellikle medial diseksiyon sıra-
sında korakoid vasküler desteğinin korun-
ması ile azaltılabilir.(64) Literatürde Latarjet 
ameliyatı sonrası %2 kaynamama, %4 hatalı 
kaynama ve %1,5 enfeksiyon oranları bildi-
rilmektedir.(65)

Kıkırdak hasarı
Portallerden trokarların uygunsuz yerleştiril-
mesine bağlı olarak osteokondral lezyonlar 
oluşabilmektedir (Şekil 53.8). Künt uçlu tro-
kar ile uç kısmı hissedilerek çok zorlamadan 
uygun yer ve doğrultuda yapılan işlemler ile 
risk azaltılabilir. Rotator manşet tamiri sıra-
sında ankorun fazla mediale yerleştirilmesi 
sonucunda humerus başında kıkırdak hasarı 
oluşabilmektedir. Bu komplikasyondan ka-
çınmak için uygun görüş alanının sağlanma-

sı ve kol pozisyonunun mümkün olduğunca 
addüksiyonda tutulması önemlidir.

Artroskopik tamirde en çok korkulan komp-
likasyonlardan biri de hatalı ankor yerleşimi-
ne bağlı gelişen artrittir. Ankor yerleştirilir-
ken kemiğe yeterli derinlikte yerleştirilmeli 
ve devamlı skop ile pozisyonu kontrol edil-
melidir. Ankor yerleştirilirken kıkırdak ha-
sarı oluşturabileceğinden çok sığ olmaması-
na dikkat edilmelidir. Eğer pozisyonundan 
emin değilsek olası komplikasyondan dolayı 
tereddüt etmeden yerini değiştirmeliyiz. Ek-
lem içerisinde hatalı yerleştirilen implantların 
yanında, sütür materyalleri ve serbest kemik 
parçaları da mekanik olarak kıkırdak hasarı 
oluşturarak kondrolizise sebep olabilir.

Omuz artroskopisi sonrası kondrolizis bil-
dirilen bir komplikasyondur. Yapılan bir 
çalışmada 375 omuz artroskopisinde %13 
oranında kondrolizis bildirilmiştir.(66) Kesin 
sebebi bilinmese de bazı potansiyel nedenler 
bildirilmiştir. En sık bildirilen kondrolizis ne-
deni eklem içi lokal anestezik uygulamaları-
dır. Eklem içi ağrı pompası kullanımı sonrası 
kondrolizis bildirilmiştir.(67,68) Ağrı pompa-
sında sıklıkla bupivakain kullanılır ve yapı-
lan bir çalışmada bupivakainin kültüre edil-
miş kondrositlerde 48 saate kadar anlamlı bir 
kondrotoksisite oluşturmadığı ancak bu süre 
uzadığında kondrotoksik etkisinin arttığı 

Şekil 53.8: Posterior portal açılırken uygun olmayan 
seviyeden girilmesine bağlı trokar ucu ile oluşan ek-
lem kıkırdak hasarı.
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gösterilmiştir.(69) Eklem içerisinde kullanılan 
termal problar ile ilişkili kondrolizis bildiril-
miştir.(70-72) Yapılan bir kadavra çalışmasında 
eklem içerisindeki sıvının ısısı 45ºC üzerine 
çıktığı zaman kondrosit ölümünün başladığı 
gösterilmiştir.(73) Eklemdeki ısının çok artma-
ması için yeterli miktarda sıvı akım hızının 
ve basıncının ayarlanması önem arz etmekte-
dir. Diğer kondrolizis nedenleri; travma, en-
feksiyon ve emilebilir implant kullanımıdır. 

Heterotopik ossifikasyon
Artroskopik akromioklaviküler eklem re-
zeksiyonu sonrası heterotopik ossifikasyon 
gelişebilir ve buna bağlı ağrı ve aktivite kısıt-
lanması gözlenebilir. İndometazin kullanımı, 
düşük doz radyoterapi ve eksizyon tedavi 
seçeneklerindendir.(48) Bu komplikasyon riski 
dokulara daha az zarar verilerek yapılan iş-
lemler ile azaltılabilir.

Hareket kısıtlılığı
Özellikle artroskopik instabilite cerrahisi son-
rası dış rotasyon kısıtlılığı gözlenebilmekte-
dir. Ciddi dış rotasyon kısıtlılığı humerus ba-
şında ilerleyici posterior deplasmana neden 
olmakta, bu da ağrı ve posterior glenoidde 
erezyona sebep olarak glenohumeral eklem-
de dejeneratif artrit gelişimini hızlandırmak-
tadır.(74) Artroskopik rotator interval kapatma 
uygulanan hastalarda da dış rotasyon kısıt-
lılığı gözlenebilmektedir. Bu komplikasyon 
riski cerrahi sonrası immobilizasyonun 30-
450 dış rotasyonda yapılması ile azaltılabilir.

Eklem sertliği
Omuz artroskopisi sonrası gelişen en yaygın 
komplikasyon ciddi morbidite ve fonksiyon 
kaybı oluşturan eklem sertliği/artrofibro-
zistir. Literatürde omuz artroskopisi sonrası 
eklem sertliği %2,8 ile %15 arasında bildiril-
mektedir.(3,63) Gardner yaptığı ilk 2000 artros-
kopik rotator manşet tamiri sonrası gelişen 
ve cerrahi müdahale gereken eklem sertliği 
oranını %3,5 olarak bildirmiştir.(75) Artrosko-
pik rotator manşet tamiri sonrası %10 vakada 
geçici sertlik gözlenebilmektedir ve bunların 
sadece %3 üne kapsüler gevşetme gerekmek-
tedir. Rotator manşet yırtık ölçüsü ile eklem 
sertliği prevalansı arasında negatif korelas-
yon bulunmaktadır.(76) Eklem sertliği klinik 

olarak özellikle dış rotasyonda olmak üzere 
aktif ve pasif eklem hareket açıklığında azal-
ma ile karşımıza gelir. Cerrahi sonrası geli-
şen eklem sertliğinin en önemli nedeni hasta 
uyumsuzluğu ve yetersiz rehabilitasyondur. 
Yakın hasta takibi ve uygun rehabilitasyon 
açısından cerrah ile fizyoterapist arasındaki 
iletişim ile bu komplikasyon riski azaltıla-
bilir. Özellikle tamir uygulanan hastalarda 
erken ve agresif rehabilitasyon sonucunda 
tamir bölgesinde yetmezlik oluşabileceği 
unutulmamalıdır. Eklem sertliği ameliyat 
sonrası rehabilitasyona rağmen 6 ay devam 
ediyorsa artroskopik gevşetme planlanabilir. 
Ameliyat öncesi dönemde hastaların eklem 
hareket açıklığı iyi değerlendirilmeli ve ade-
ziv kapsülit gibi yapılacak cerrahi sonucunu 
direkt etkileyecek patolojiler akılda bulun-
durulmalıdır. Ameliyat öncesi eklem hareket 
kıstlılığı olan hastalarda ameliyat sonrası da 
kısıtlılık olma ihtimali çok yüksektir. Ade-
ziv kapsülit düşünülen hastalarda rotator 
manşet ve labrum tamirinden kaçınılmalıdır. 
Akut travmatik yırtıklarda bu komplikasyon 
riskini azaltmak için cerrahi tam pasif eklem 
hareket açıklığı sağlanana kadar beklenmeli-
dir. Erken dönemde artmış proteinaz aktivi-
tesi olduğu için artrofibrozis riski yüksektir. 
Orta ve inferior glenohumeral ligament ger-
ginliği dış rotasyon kısıtlılığı ile sonuçlanabi-
lir. Özellikle instabilite cerrahisinde ameliyat 
öncesi hastaların bu açıdan değerlendirilme-
si önemlidir.

Başarısızlık nedenleri
İnsan vücudunun hareket genişliği en fazla 
olan eklemi omuz eklem kompleksidir ve 
karmaşık bir anatomiye sahiptir. Patolojilerin 
ortaya konması ve uygulanacak artroskopik 
cerrahi sırasında doğru tanı ve uygun giri-
şim için omuz anatomisine hakimiyet büyük 
önem arz etmektedir. Sublabral aralık ve Bu-
ford kompleksi gibi anatomik varyasyonların 
da bilinmesi önemlidir. Omuz anatomisinin 
iyi bilinmemesi hem tanıda hem de tedavide 
yapılabilecek yanlışlardan dolayı başarısızlık 
nedeni olarak sayılabilir.

Omuz anatomisine hakimiyet kadar artros-
kopik girişimlerde oluşabilecek olası komp-
likasyonların ve tedavi seçeneklerinin de bi-
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linmesi önemlidir. Artroskopik girişimlerde 
komplikasyon oluştuğu zaman erken tanım-
lanamaması ve uygun müdahalenin yapıla-
maması başarısızlık nedenlerindendir.

Ameliyat öncesi dönemde hem klinik hem de 
radyolojik olarak uygun değerlendirmenin 
yapılmaması nedeniyle adeziv kapsülit, ak-
romioklaviküler eklem dejenerasyonu ve bi-
seps patolojileri gibi sorunların atlanmasına 
ve ameliyat sonrası uygun rehabilitasyonun 
yapılamamasına bağlı olarak kalıcı ağrı ola-
bilmektedir. Yanlış tanı ve ek patolojilerin at-
lanmasına bağlı oluşabilecek başarısızlığı en 
aza indirmek için ameliyat öncesi muayene 
ve radyolojik tetkiklerin iyi incelenmesinin 
yanında artroskopiye başlarken tam tanısal 
artroskopi yapmak önemlidir.

Diğer eklemlere göre daha az kemik belirteç 
olması ve daha fazla kas kitlesi olması ne-
deniyle portal yerleşimi diğer eklemlerden 
daha zordur. Bunun yanında hastanın ma-
sadaki pozisyonu, hastanın kilo ve boyu, ek 
iskelet sistemi problemlerine göre portal po-
zisyonu hastadan hastaya değişebilir. Ayrıca 
artroskopi sırasında dokular şiştikçe anatomi 
değişmekte ve portallerin belirlenmesi zor-
laşmaktadır. Bu nedenle uygun portal pozis-
yonunda ameliyat öncesi hastaya son pozis-
yonu verildikten sonra anatomik belirteçler 
yardımı ile portallerin işaretlenmesi büyük 
önem arz etmektedir.

Yapılan tüm artroskopik tamirlerde başarıda 
en önemli unsur uygun implant yerleşimi ve 
doğru düğüm tekniğidir. Sütür ankor ile ilgili 
başarısızlık nedenleri ise; ankorun hatalı yer-
leştirilmesi, sütürlerin ankordan kurtulması, 
düğüm sırasında sütürlerin kopması ve an-
korun kemikten sıyrılması olarak söylenebi-
lir.

Özellikle yeni tanımlanan ileri düzeyde de-
neyim gerektiren işlemlerde öğrenme eğri-
si uzundur. Bu da başarısızlık olasılığını ve 
komplikasyon oranını arttırıyor. Cerrahi de-
neyim arttıkça ve patoanatomi anlaşıldıkça 
komplikasyon riski azalacaktır.

Uygulanacak cerrahi yönteme uygun hasta 
seçimi de önemlidir. Kemik problemi veya 

hiperlaksisitesi olan hastaya çok iyi artros-
kopik cerrahide uygulasak başarısızlık şansı 
çok yüksektir. Hastalar ameliyat öncesi iyi 
değerlendirilmelidir.

Omuz eklemi kalın kapsül ve rotator manşet 
kas tabakası ile çevrili olduğu için artroskop 
manevrası ve el aletlerinin kullanımı diğer 
eklemlerden daha zordur. Bu nedenle omuz 
artroskopisine özel ekipman ve el aletleri-
ne ihtiyaç vardır. Ekipman eksikliğine bağlı 
hem artroskopik işlemlerin yapılamaması 
nedeniyle hem de uzamış cerrahi süreye bağ-
lı komplikasyon riskindeki artış nedeniyle 
istenen başarı sağlanamayabilir.

Öğrenme eğrisi uzun olan omuz artroskopi-
si; uygun anestezi, uygun hasta pozisyonu, 
uygun cerrahi teknik ve uygun rehabilitas-
yon ile uygulandığı zaman komplikasyon 
oranları oldukça düşük olan güvenli ve etkili 
bir minimal invaziv girişimdir. Zaman içe-
risinde cerrahi deneyim artmasına rağmen 
daha kompleks girişimlerin tanımlanması 
komplikasyon oranlarının azalmasını engel-
lemektedir. Bu nedenle ameliyat öncesi dö-
nemde birincil patoloji dışında olası ek pato-
lojiler açısından hastalar dikkatli incelenmeli 
ve olası ek girişimlere hazırlıklı olunmalıdır.
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300 Kaudal Grafi- 140

Abdominal kompresyon testi- 75
Adeziv kapsülit- 150
Adezyon-kohezyon kuvvetleri- 464
Ağrı kontrolü- 187
Ağrı- 276
AIOS- 452
AK eklem dirence karşı ekstansiyon testi- 
412
AK eklem makaslama testi- 412
Akromiohumeral aralığı- 349
Akromioklaviküler artrit- 136, 151
Akromioklaviküler bağlar- 410
Akromioklaviküler eklem artriti- 427
Akromioklaviküler eklem dejenerasyonu- 
411
Akromioklaviküler eklem- 38, 68, 77, 266, 
409
Akromioklaviküler yaralanma- 418
Akromioklaviküler (AC) eklem- 91
Akromion- 30, 68, 125, 266, 282, 284, 291, 409
Akromioplasti- 296, 297
Akromioklaviküler eklem- 12
Aksiller grafi- 127, 142
Aksiller sinir- 19
Alex model- 176
ALPSA- 147, 469, 471
AMBRİ- 452
Amerikan omuz ve dirsek cerrahisi birliği 
standart omuz değerlendirme anketi- 106
Angajman- 500
Ankor- 221, 239
Ankorlar- 170
Anterior çekmece testi- 78
Anterior endişe (apprehension) bulgusu- 78
Anterior instabilite- 78, 133, 147, 458
Anterior labrum- 265
Anterior portal- 252
Anterosuperior labrumun- 32
Arthropump- 163
Artiküler yüz yırtıkları- 319
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Artroskopik instabilite tamiri- 470
Artrodez- 356
Artrodez- 529
Artroplasti- 353
Artroskopi ekipmanı- 163
Artroskopik Bankart onarımı- 199
Artroskopik gevşetme- 558
Artroskopik kemik bankart tamiri- 502
Artroskopik posterior instabilite tamiri- 486
Artroskopik rotator manşet onarımı- 197
Artroskopik subakromial dekompresyon- 
295
Artroskopik subakromial dekompresyon- 
196

Bankart lezyonu- 147, 459, 463, 467
Barbotaj- 402
Basit omuz testi- 106
Bear-hug testi- 365
Belly-off testi- 365
Belly-press testi- 365
Bennett lezyonu- 487
Bilgisayarlı tomografi- 127, 142, 435
Biseps braki kası- 25
Biseps germe testi- 545
Biseps kası- 46
Biseps sıkma testi- 80
Biseps tendiniti- 532, 534
Biseps tendonu uzun başı- 153
Biseps tendonu- 134
Biseps tenotomisi- 201, 350
Biseps uzun başı tendonu- 66, 260
Biseps uzun başı- 30, 531, 541
Biyolojik adjuvanlar- 326
Biyomekanik- 53
Brakial pleksus- 39
Bristow-Latarjet tekniği- 528
Buffort kompleksi- 32, 261
Bursal taraflı parsiyel yırtıklar- 323
Bursit- 445
Bursoskopi- 296

B



Glenoid displazi- 458
Glenoid hipoplazisi- 484, 494
Glenoid labrum- 32, 40, 56, 454
Glenoid track- 519
Glenoid- 30, 453
Glenoidal retroversiyon- 484
Goutallier- 312, 348
Görsel analog skalası- 106

Habitüel Çıkık- 80
HAGL- 470
Hawkins sıkışma testi- 77
Hawkins testi- 280, 294
Hemiartroplasti- 353
Herining grafisi- 434
Heterotopik ossifikasyon- 579
Hill Sachs lezyonu- 459, 469, 500, 519, 520
Hill-Sachs- 509
Hobbs grafisi- 434

Inferior glenohumeral ligament kompleksi- 
455
Infraspinatus kası- 23
Injury severity index score- 527
Instabilite- 523
İliak krest otogreft transferi- 504
İmpingement bulgusu- 280
İmpingement testi- 280
İnferior glenohumeal ligament- 14, 42, 56, 
265, 464
İnfraspinatus- 74, 46, 154
İnstabilite testleri- 78
İnstabilite- 452, 463, 527
İnstability severity score index- 476
İnterklaviküler ligament- 430
İnterskalen blok anestezi- 571
İnterskalen blok- 159, 207
İnterstisiyel (intratendinöz) yırtıklar- 323
İnterval kaydırma- 351

Jerk testi- 79, 481
Jobe testi- 74
Kalsifik tendinit- 91, 149
Kalsifiye tendinit- 401

Circle consept- 465
Cross body addüksiyon testi- 412
Çember konsepti- 452
Çıplak alan- 157
Çıplak bölge- 266
Çift sıra tamir- 377
Çok yönlü instabilite- 79, 493

Dead arm sendromu- 64
Deadman’s angle- 242, 243
Dejeneratif omuza artroskopik yaklaşım- 
568
Deltoid kas- 18, 64
Deltoid- 45
Dinamik speed- 80
Dislokasyon- 452
Distal klavikuler osteoliz- 416
Donuk omuz- 91, 132, 555
Drop arm test- 280
Drop arm- 76
Duncan düğüm- 233

Eden-Hybinette prosedürü- 528
Eklem kompresyonu- 456
Eksternal rotasyon gecikme belirtisi- 75, 280
Ekstrakorporeal şok dalgası- 402
Elektromiyografi- 48, 50
Ellman sınıflaması- 318
Endişe testi- 467
Enfeksiyon- 389, 571

Fizik muayene- 278
Fizik tedavi- 88

gaziomuzartroskopisi.com- 182
GLAD- 147, 469, 486
Glenohumeral eklem- 12, 39, 50, 259
Glenohumeral instabilite- 92
Glenohumeral ligamentin humeral avulsi-
yonu lezyonları- 509
Glenohumeral ligamentler- 42
Glenohumeral stabilite- 42
Glenohumeral suction cup- 464
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Latissimus dorsi- 50
Lift-off lag işareti- 365
Lift-off testi- 74, 75, 294, 364
Lokal enjeksiyonlar- 88

Magic Angle Artifaktı- 149
Manyetik rezonans görüntüleme- 143, 284, 
436
Manüplasyon- 558
Marjinal konverjan- 382
Marjinal konverjans- 336, 351
Masif rotator manşet yırtığı- 347
Masif yırtıklar- 310
Medial glenohumeral ligament- 14
Medial klaviküler epifiz- 430
Meniskoid labrum- 265
Mimori provakatif testi- 545
Modifiye Constant-Murley skoru- 101
MR-Artrografi- 130
MRG- 128

Neer sıkışma belirtisi- 76
Neer sıkışma testi- 77
Neer testi- 294
Negatif intraartiküler basınç- 457, 464
Neviaser portali- 256

O’brien aktif kompresyon testi- 412
O’Brien bulgusu- 80
O’Brien- 545
Off-load- 243
Omuz ağrı ve disabilite indeksi- 99
Omuz ağrısı- 86
Omuz anatomisi- 153
Omuz artroplastisi- 568
Omuz biyomekaniği- 35
Omuz instabilitesi- 64, 132, 452
Omuz kompleksi- 36
Omuz sertliği- 188
Omuzun dejeneratif hastalığı- 565
Orta glenohumeral ligament (OGHL)- 455
Orta glenohumeral ligament- 32, 42, 56, 265, 
465, 515
Os akromiale- 30, 125, 266, 285, 301
Osteoporoz- 394
Oxford omuz skoru- 111

K
Kanat skapula- 44
Kapsüler kaydırma- 495
Kapsüler plikasyon- 495
Kapsülo-ligamantöz kompleks- 56
Kemik Bankart- 147, 458, 470
Kemik blok- 528
Kemik defekt- 499, 502, 509
Kemik defektler- 394
Kısa form 36- 106
Kısmi rotator manşet yırtıkları- 307
Kim testi- 481
Kim’in lezyonu- 486
Klavikula distal uç rezeksiyonu- 415
Klavikula- 29, 39, 68, 125, 409
Kol- omuz ve el sorunları anketi- 111
Kompleks bölgesel ağrı sendromu- 572
Komplikasyon- 416, 511
Komplikasyonlar- 389, 440, 571
Kompresyon testi- 545
Konjoint tendon- 21
Konkavite kompresyonu- 55, 464
Korako-akromial- 58
Korako-humeral ligament- 56
Korako-korakoid taban açısı- 362
Korakoakromial ligament- 56, 266
Korakoakromial- 12
Korakobrakialis kası- 27
Korakoglenoid mesafe- 362
Korakohumeral aralık- 362, 363
Korakohumeral ligament- 42, 261, 464, 515, 
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Korakoid çıkıntı- 68, 125
Korakoid process transferi- 504
Korakoid taşma- 362
Korakoid transferi- 473, 509, 510
Korakoid- 30
Korakoklaviküler bağ- 410
Korakoklaviküler bağlar- 38
Korakoklaviküler ligament- 66
Korakoplasti- 370
Kostoklaviküler ligament- 429
Kresentrik yırtıklar- 310, 334

L-şekilli yırtıklar- 336
Laksite- 452, 463, 476
Lateral dekübit- 226, 227
Lateral portal- 252
Latissimus dorsi transferi- 352
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Paralabral kist- 545
Parsiyel rotator manşet yırtıkları- 149, 317
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Tendon Avulsion) lezyonları- 319
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PASTA- 383
Patte sınıflandırması- 310
Pektoral kas- 134
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Pektoralis majör transferi- 353
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Portal- 573
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Postoperatif ağrı- 205
Postoperatif analjezi- 161
Pron pozisyon- 447
Propriosepsiyon- 192, 464
Psödoparaliz- 348
Pulley- 30, 531
QR Kodları- 182

Rekürrens- 524
Relokasyon testi- 78, 467
Remplissage- 471, 502, 504, 519, 529
Revizyon cerrahisi- 392
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Rotator interval- 17, 56, 260, 455, 490, 515
Rotator intervalin kapatılması- 496
Rotator kablo- 24, 266, 318
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Rotator manşet dejenerasyonu- 292

Rotator manşet yapışma yeri- 266
Rotator manşet yaşam kalitesi ölçeği- 106
Rotator manşet- 24
Rowe skoru- 99

Samsung Medical Center- 232
Serendipity grafisi- 434
Sert omuz- 555
Sertlik- 389, 579
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Transosseoz eşdeğeri tamir- 378
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Transvers humeral ligamenti 531
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TUBS- 452
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Uzaktan eğitim- 181
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İlk omuz artroskopisi kitabını “Yeni Başlayanlar İçin Omuz Artroskopisi” 2010 yılında yayım-
lamıştık. 

Bu süre içerisinde ilgi ve bilginin giderek artması nedeniyle 2013 ve 2014 ve 2015’de üç ayrı 
kurs kitapçığı hazırlamak zorunda kaldık. 

Artroskopi eğitimi büyük ölçüde görsel materyale dayandığı için hazırladığımız bu kitapta 
görseller için karekod uygulamalarına yer vermeye karar verdik. Bu yöntemle telefon veya 
tabletlerinize indireceğiniz ücretsiz karekod uygulamaları ile konuyla ilgili videoya o sayfayı 
okurken ulaşabileceksiniz. Ayrıca kitabın başındaki karekod veya ağ adresi sizi ana sayfamıza 
yönlendirerek güncellenen bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır.

Dr. Ulunay Kanatlı

US Akademi
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