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Önsöz

Değerli Meslektaşlarım,

Omuz sorunları sıklıkla günlük pratiğimizde karşımıza çıkmaktadır. Omuz hastalıkları ve tedavisine ilgi de giderek 
artmaktadır. İlginin artması hepimizi konu ile ilgili bilgi kaynağı arayışına itmektedir. Ülkemizde omuzla ilgili 
yayınlar ve eğitime yönelik kurslar ve kitaplar artmaktadır. Bizler de 11 yıldır omuz artroskopisi ve üç yıldır 
omuz artroplastisini de kapsayan kurslar yapmaktayız. Omuz artroplastisi kurslarında ve pratik yaşamınızda 
kullanabilmeniz amacıyla Gazi ekibi olarak bu elinizde tuttuğunuz kitabı hazırlamaya karar verdik. Kitap hazırlamak 
hem okuyucunun hem de yazarın bilgisini artırmakta ve o konuya yönelimini olumlu etkilemektedir. 

Bu kitap kurslar sırasında kullanılmak üzere planlandığından daha çok pratik bilgiler vermek üzere daha çok görsel 
kullanılarak hazırlandı. Özellikle ameliyatın da dahil olduğu tedavi öncesi planlama her hastalıkta olduğu gibi 
omuz artroplastisi uygulama öncesinde de önemlidir. Bu kitaptaki görsellerin çoğu hastalarımızın ameliyat öncesi 
ve sonrası bilgisayarlı tomografi görüntülerinden Mimics Medical 20.0 yazılımı kullanılarak elde edildi. Burada 
ameliyat öncesi planlamada bu programların kullanılmasının önemini bir kez daha vurgulamakta yarar vardır.

Ben bu kitapta emeği geçen öğretim üyelerine, uzman doktorlara, asistan doktorlara, hemşire ve sağlık personeline 
teşekkür ederim. Hastaların tedavisi sırasında sağladıkları ilaç ve ortopedik malzemeler dışında eğitim için 
harcadıkları destek ve emekleri nedeniyle ilaç ve medikal firmalara ve çalışanlarına teşekkür ederim. Onlar olmasaydı 
bu yapılan eğitim faaliyetlerinin hiçbiri olmazdı. 

Bu kitabın hepimize yararlı olması dileklerimle,

Dr. Ulunay Kanatlı
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Total Omuz Artroplastisi

Toygun K. EREN, Özlem ORHAN, Ulunay KANATLI

Giriş ve tarihçe
Total omuz artroplastisi (TOA), humerus başı ve gle-
noid replasmanından oluşur. Omuz eklemi; eklem ha-
reket açıklığının fazla oluşu, glenoid eklem yüzü dar 
olması nedeniyle kapsama alanının daha az olması ve 
yumuşak doku dengesinin daha önemli olması nede-
niyle total kalça ve diz artroplastilerinden farklılaşmak-
tadır. Özellikle rotator manşet yetmezliği başarısızlığa 
yol açacağı için kontraendikasyon oluşturmaktadır. 
Amaç; ağrısız, yeterli eklem hareket açıklığına sahip ve 
uzun dönem dayanıklılık gösterecek bir omuz eklemi 
elde etmektir.

Omuz artoplastisi ilk olarak 1891 yılında Themisocles 
Gluck tarafından proksimal humeral komponet ola-
rak tanımlanmıştır. Fransız cerrah Jules-Emiles Peans, 
1893’de tüberküloz ostemiyeliyeti olan bir hastada ilk 
kez omuz protezi uygulamış; ancak hastada enfeksi-
yonun devamı nedeyle komponent 2 yıl sonra çıkarıl-
mıştır.(1,2) Charles Neer ilk olarak proksimal humerus 
kırıklarında omuz protezinin sonuçlarını bildirmiştir. 
Birinci jenerasyon omuz protezleri monoblok olarak 
üretilmekteydi. Humeral başın esnek olmaması ve 
boyut seçeneklerinin sınırlı olması nedeniyle eklemde 
ağrı, hareketlerde kısıtlılık, medial glenoidde aşınma 
ve sonuç olarak komponentin dislokasyonu oluşmuş-
tur. İkinci jenerasyon protezlerde ise bir miktar esnek-
lik arttırılmıştır. Bu dönemde rotator manşette erken 
dejenerasyon ve glenoidde eksantrik aşınma görülmesi 
üzerine Charles Neer gelnohumeral eklemin orijinal 
anatomisine uygun artroplasti uygulamasını geliştir-
miştir. Üçüncü jenerasyon omuz artroplastisi 1990 yı-

lında Boileau, Walch(3,4) ve Roberts’ın(5) çalışmalarını ta-
kiben geliştirilmiştir. Robersts ve Wallace humerus başı 
eklem yüzü ofsetinin proksimal medüller aksa göre 
daha posteriorda olduğunu gözlemlemişlerdir.(6,7) Eğer 
bir protez normal anatomiyi taklit edecekse humerus 
başının ve eklem yüzeyinin ofseti de ayarlanmalıdır.(7) 
Ayrıca humerus başı vertikal ve horizontal planlarda 
farklı varyasyonlarda bulunabilir. Bu nedenle humerus 
başının posterior ve mediale ofseti sağlanabilmeli ve 
böylece inklinasyon ve retroversiyonu ayarlanabilme-
lidir. 

Humeral baş büyüklüklerinin çeşitlenmesi, ofset ve 
inklinasyon ayarlanması ile komponentlerin tutun-
ma oranları geliştirilmiştir. Avrupa’da 1950’li yıllarda 
tümör rezeksiyon cerrahisinin gelişmesi ile Stanmo-
re TOA geliştirilmiştir.(8) Stanmore protezin en büyük 
problemlerden biri yumuşak doku rezeksiyonları veya 
rotator manşet patolojilerinde humeral başın proksi-
male migrasyonu ve anterior subluksasyonları olmuş-
tur.(9) Bu sorunlardan kaçınmak için Grammont tarafın-
dan ters omuz protezi geliştirilmiştir.

Endikasyonlar
Özellikle gece ağrısı olmak üzere, günlük yaşantıyı et-
kileyecek kadar çok ağrısı olan, konservatif tedaviden 
fayda görmeyen, glenoid kıkırdak aşınması ve posteri-
or humeral baş subluksasyonları ile birlikte seyreden 
durumlarda TOA cerrahi bir seçenektir.
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Primer osteoartrit: Genellikle rotator manşet sağlam 
ya da az hasarlıdır. Radyolojik olarak konsantrik veya 
eksantrik glenohumeral artrit ile birlikte inferior oste-
ofitler gözlenir. Konservatif tedaviden (rehabilitasyon, 
non-steroid anti inflamatuar ilaçlar ve intraartikuler 
steroid enjeksiyonu) fayda görmeyen hastalarda TOA 
uygulanabilir.

İnflamatuar artrit: Sıklıkla romatoid artrite bağlı ola-
rak görülse de psöriyatik artrite bağlı da görülebi-
lir. Genellikle sinovit ve rotator manşette fonksiyon 
kaybı vardır. Genç hastada, direkt grafide osteopeni, 
subkondral kemik kistleri ve erozyon varlığında akla 
gelmelidir. Glenoidte karakteristik olarak santral ve si-
metrik aşınma gözlenir. Bu hastalarda, rotator manşet 
patolojisi nedeniyle TOA kontrendikedir.

Avaskuler nekroz: Sebepleri; travma, kortikosteroid en-
jeksiyonları, hemoglobinopatiler, orak hücreli anemi, 
alkol/sigara bağımlılığı, septik osteonekroz, periferik 
dolaşım bozukluğu, kronik diyaliz, hiperlipidemi, sis-
temik lupus eritematozus, Cushing sendromu, gebelik, 
hiperürisemi, miksödem, radyoterapi, pankreatit veya 
idiyopatik olabilir.

Travmaya bağlı artrit: Travmaya bağlı gelişen kırık 
sonrasında malunion veya nonunion görülebilir. Bu 
hastalarda, omuzda ağrı ve eklem hareketlerinde kı-
sıtlılık meydana gelir. Artroplasti cerrahi teknikleri zor 
olmasına rağmen uzun dönem sonuçları başarılıdır.(10) 
Son yıllarda yaşlı hastalarda akut eklem içi kırıklarda 
ters omuz protezi kullanımı daha yaygın hale gelmiştir.

Omuz disfonksiyonu, malformasyon veya ağrısı olan 
hastalarda omuz artroplastisi uygulanabilir. Unutul-
mamalıdır ki artroplasti ilk tedavi seçeneği değildir. 
Cerrahi seçenekten önce konservatif tedavi denenme-
lidir.

Kontrendikasyonlar
Aktif enfeksiyon.

Tamir edilemeyen rotator manşet yırtığı veya rotator manşet 
yırtığı ile ilişkili artropati (Proksimale migrasyon nede-
niyle).(11)

Nöropatik artropati (Charcot omuz): servikal syringomye-
li veya alkol bağımlılığı ile birlikteliği sıktır. Genç has-
talarda tümör ve enfeksiyon ile ayırıcı tanı yapılmalı-
dır. Charcot omuzda artrodez iyi bir cerrahi seçenektir.

Deltoid disfonksiyonu.

Yetersiz glenoid kemik stoğu.

Nörolojik defisit (brakial pleksus hasarı veya santral nö-
rolojik bozukluk).

Hemiartroplasti mi, total omuz artroplastisi mi?

Pfhaler ve ark.(12) TOA’nin; kronik patolojilerde, primer 
osteoartritte, romatoid artritte ve kırıkta daha üstün ol-
duğunu; ancak osteonekroz ve insitabiliteye bağlı artrit-
te hemiartroplasitinin sonuçlarının daha iyi olduğunu 
bildirmişlerdir. Hemiartroplasti; genç aktif hastalarda, 
glenoid kıkırdakta aşınma olmayan ve gleonidde yeter-
li kemik rezervinin olduğu durumlarda daha uygun-
dur.

Rotator manşeti sağlam hastalarda hemiartroplasti ve 
TOA’ni karşılaştıran bir çalışmada, ağrı ve fonksiyon 
açısından ilk 2 yılda TOA daha başarılı bulunmuş ve 
aynı zamanda uzun dönemde sonuçlar arasında an-
lamlı fark bulunamamıştır.(13) 

Duan ve ark.(14) hemiartroplasti ve TOA tekniklerini 
karşılaştırdıkları metaanalizde; TOA grubunun fonksi-
yonel sonuçlarının daha yüksek olduğu, fakat revizyon 
ve instabilite oranlarında her iki grup arasında fark ol-
madığını bildirmişlerdir. Operasyon süresi açısından 
hemiartoplastinin üstünlüğü vurgulanmıştır.

Osteoartrit nedeniyle yapılan hemiartoplasti ve TOA 
tekniklerinin karşılaştırıldığı bir başka çalışmada spora 
dönüşün TOA sonrası daha iyi olduğu; ayrıca hemiart-
roplasti yapılan hastaların memnuniyetsizliği ve ağrı-
larının daha fazla, üst ekstremitelerin kullanıldığı spor-
larda aktivitelerin daha kötü olduğu bildirilmiştir.(15)

2013 yılında yayınlanan bir derlemede revizyon oranla-
rı hemiartroplastide (HA) daha yüksek (HA, %13; TOA, 
%7); komplikasyon oranları ise TOA’nde daha yüksek 
bildirilmiştir (HA,%8; TOP, %12). Fleksiyon, dış rotas-
yon ve abdüksiyon için ortalama iyileşme açısı artışları 
karşılaştırıldığında HA’de sırasıyla 33°, 15° ve 31° iken 
TOA’nde 56°, 21° ve 48° bulunmuştur. Ağrı skorları ise 
HA’de klinik olarak daha iyi olarak bulunmuştur.(16)

Cerrahi teknik
Preoperatif planlama: Cerrahinin planlanması ve za-
manı önemlidir. Planlama için ön-arka ve aksiller grafi-
ler çektirilmelidir (Şekil 11.1). Glenoid kemik stoğu ve 
glenoid pozisyonunu değerlendirmek için bilgisayarlı 
tomografi çektirilebilir (Şekil 11.2) ve daha kolay anla-
şılabilinmesi ve ameliyat öncesi planlama yapabilmek 
için çekilen BT’nin üç boyutlu rekonstrüksiyonu yapıla-
bilir (Şekil 11.3). Glenoidin; şekli, inklinasyon derecesi, 
medial ve posterior ofseti cerrahi planlanmada önem-
lidir (Şekil 11.4).(4,17) Walch sınıflamasında(18) glenoidin 
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Şekil 11.1: Direkt grafide a) ön arka grafide ve b) aksiller grafide glenohumeral eklem dejenerasyonu ve humerus başı osteofitleri 
görülmekte.

Şekil 11.2: Aksiyel bilgisayarlı tomografi kesitlerinde eklem 
aralığında daralma ve humerus başı ve glenoidde subkondral 
kistler izlenmektedir.

A B

yerleşimine ve aşınmasına göre 3 grup tanımlanmıştır. 
Grup A; humerus başı santralizedir (A1: orta; A2: şid-
detli), grup B; bikonkav (B1: orta, B2: şiddetli), grup C 
displastik (25 dereceden büyük retroversiyon). Gleno-
id kemik stoğu ve özellikle glenoidi skapulaya bağla-
yan boyun kısmının değerlendirilmesi uygulanacak 
implantın peglerinin doğru açıyla yerleştirilmesinin 
planlanması için de BT 3B rekonstrüksiyon önemlidir 

(Şekil 11.5). Glenoid implantını yerleştirirken spinog-
lenoid çentik ve içinden seyreden supraskapuler sinire 
dikkat edilmelidir (Şekil 11.6). Glenoid komponentin 
santral peginin yerleştirilmesi sırasında verilecek açı 
hem yeterli kemik stok yakalamada hem de supraska-
pular siniri korumak için oldukça önemlidir (Şekil 11.7 
ve Şekil 11.8). 

Şekil 11.3: Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi (3BBT) rekons-
trüksiyonunda a) önden ve b) arkadan glenoid ve humerusdaki 
dejenerasyon ve osteofitler izlenmekte. 3BBT görüntüleri ameli-
yat öncesi değerlendirmede bizlere oldukça yardımcı olmaktadır.
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Humeral komponent seçiminde humerus başının çapı 
ve yüksekliği, akromiohumeral aralık ve lateral hume-
ral ofset önemlidir. Üç boyutlu bilgisayarlı tomografi 
yardımıyla humerus proksimali şeklinden, anatomik 
varyasyonlarından, kanal genişliğinden bilgi edinebili-
riz (Şekil 11.9). Ameliyat öncesi 3B BT üzerinde cisim 
merkezinin bulunması, osteotomi ve uygulanacak pro-
tezin pozisyonu planlanabilir (Şekil 11.10,11,12,13). 

Hastanın daha önceki operasyonlarını ve ek hastalıkla-
rını (romatoid artrit vb.) bilmek önemlidir. Ameliyattan 
bir saat önce profilaktik antibiyotik tedavisi uygulan-
malıdır. Genel anestezi altında opere edilen hastalara, 
operasyon sonrası ağrı kontrolü açısından interskalen 
blok uygulanabilir. 

Şekil 11.4: 3BBT görüntüsünde glenoid şekli, yönelimi ve özellikle posterior kemik stoğu lateral ve superiordan görüntülenebilir. Bu 
hastada eşlik eden os akromiale’nin varlığı da kolaylıkla izlenebilir.

Şekil 11.5: 3BBT görüntüsünde a) lateral ve ön arka görüntüden glenoid merkezi belirlenerek kesi yapılarak, b) üst ve alt parçalar 
glenoid eklem yüzü ve glenoid boynu kemik stoğu hakkında bize bilgi verir.

Şekil 11.6: 3BBT kullanılarak özellikle glenoid komponent 
yerleştirilmesi sırasında sıklıkla yaralanabilecek supraskapular 
sinirin spinoglenoid çentik seyri simüle edilebilir. a) sinirin 
seyrinin superior ve b) posteriordan görünümü.

A B
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Şekil 11.7: Santral peg’in açılması glenoid komponent için oldukça önemlidir. Santral peg’in yöneliminin arkaya veya öne doğru 
olması ön veya arka korteksi delmesine neden olur. Özellikle posterior yönelim supraskapuler siniri zedeleyebilir.

Şekil 11.8: Glenoid orta hat kesisi modellemesinde hastanın glenoid boyun yönelimi hesaplanarak anterior ve posterior penetrasyo-
nundan kaçınılabilir.

Şekil 11.9: 3BBT ile humerus proksimali dizilimi, kemik stoğu, 
tüberküllerin durumu ve medulla çapı hakkında veriler ameliyat 
öncesi elde edilebilir.

Şekil 11.10: Humerusun anatomik boynu ve uygun açı ile hu-
merus başı osteotomisi simüle edilerek ön, arka ve superiordan 
izlenebilir.
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yon uzatılabilir. Subskapularis risk altında olduğu için 
instabilite riski artabilir. Glenoid komponent fazla an-
teriora yerleştirilebilir bu açıdan dikkatli olunmalıdır. 
Biz kliniğimizde deltopektoral insizyonu tercih etmek-
teyiz.

Korokoid çıkıntının üzerinden deltoidin anterior kena-
rına doğru uzanan 15 cm uzunluğunda cilt insizyonu 
yapılır. Sefalik ven korunarak lateralize edilir (Şekil 
11.14). Kol 40-60 derece abdüksiyona alınır. Klavipek-
toral fasya açılır ve konjoint tendon belirlenerek medi-
ale ekarte edilir (Şekil 11.15). Subakromial boşluk te-
mizlenir, akromion altına geniş bir ekartör yerleştirilir. 
Bu aşamada subskapularis kaldırılacağından subska-

Cerrahi pozisyon: Hastalar anestezi altında yarı oturur 
pozisyonda veya şezlong pozisyonunda opere edile-
bilir. Kliniğimizde şezlong pozisyonu tercih edilmek-
tedir. Hasta masanın kenarına iyice yaklaştırılmalıdır. 
Humeral komponentin yerleştirmesini kolaylaştırmak 
için humerus addüksiyon ve hiperekstansiyon pozisyo-
nuna rahatça getirilebilmelidir. Hasta başı tespit edil-
melidir.

Yaklaşımlar: 

Deltopektoral: Deltoid ve pektoralis majör arsından 
yapılan insizyonda deltoid korunur, inferior kapsüle 
gevşetme uygulanması kolaydır. Glenoid ve humerus-
taki osteofitler rahatça temizlenebilir. Gerekirse insiz-

Şekil 11.11: Santral kanal bir rod ile belirlenerek bunun hume-
rus baş ile olan ilişkisi görülebilir. Medüller kanal biseps olu-
ğunun hemen medialinde yer alır. Bu aşamada humerus başı 
büyüklüğü de ölçülür, bu ameliyat sırasında kullanacağımız baş 
boyutunu belirlememizi kolaylaştırır.

Şekil 11.12: Osteotomiyi takiben osteotomi hattı ve santral me-
düller kanal ilişkisi çok yönlü olarak değerlendirilir.

Şekil 11.13: Deneme protezi simüle edilerek yükseklik versiyon ve lateralizasyon denemesi yapılabilir.

A B
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pularis lateral üst ve alt sınırları belirlenerek yaklaşık 
1 cm’lik güdük bırakılarak subskapularis mobilize edi-
lir (Şekil 11.16). Yapışıklıklar varsa korakoid altından 
ve glenoid ön kısmından dikkatli bir şekilde subska-
pularis tendonu serbestleştirilmelidir. Bazı cerrahlar 
subskapularis tendonunu bisipital oluğun 2 cm medi-
alinden veya tuberkülumdan az bir kemik parçası ile 
hareketlendirmeyi tercih ederler. Eğer subskapularis 

kası kontrakte ise “z-plasti” ile uzatma uygulanabilir. 
Eklem kapsülünün anteroinferioru gevşetilir. Bu sırada 
aksiller sinirin quadrilateral aralıkta hasarlanmaması-
na dikkat edilmelidir. Humerus başı dış rotasyon ve 
ekstansiyona getirilerek anteriora çıkartılır. Bu aşama-
da humerus başındaki osteofitler temizlenerek anato-
mik boyun ortaya çıkartılır (Şekil 11.17).

Şekil 11.14: Deltopektoral yaklaşımla pektoralis majör, deltoid 
ve aralarında yer alan sefalik venin belirlenmesi.

Şekil 11.15: Fasianın açılarak konjoint tendon belirleniyor.

Şekil 11.16: Konjoint tendon ekartasyonunu takiben ekleme ulaşmak için subskapularisin kesilip mobilize edilmesi gerekmektedir. 
Subskapularisin sınırlarının belirlenmesi için a) lateralde biseps uzun başı, b,c) anteriorda sirkümfleks damarlar belirlenip damarlar 
bağlanıyor. d) superior da rotator interval belirlenerek, e) Subskapularis biseps oluğunun medialinden 1 cm güdük bırakacak şekilde 
kesilerek mediale mobilize ediliyor. Böylece eklem kapsülüne ve ekleme ulaşılıyor.



Toygun K. EREN, Özlem ORHAN, Ulunay KANATLI104

Anterosuperior: Glenoid ön arka planda daha kolay gö-
rülür. Nörolojik hasar riski daha azdır. Subskapularis 
korunur. Gleoidin posterioruna erişim daha kolay iken 
inferioruna ulaşmak daha zordur. Deltoidin anterior lif-
lerinin ayrılması nedeniyle kasta zayıflama ve güçsüz-
lük yapabilir. Humerusa ulaşım kısıtlıdır.

Cerrahi teknik:

Humerusa ulaştıktan sonra başın eksizyonu için gleno-
humeral ekleme geniş bir Darrach retaraktörü, subak-

romial boşluğa ve boynun altına Hohmann ekartörü 
yerleştirilir.(19) Humerus başındaki osteofitler temizlen-
dikten sonra humerusu başı kesisi için uygun versiyon 
ve açı belirlenir. Değişen açı sistemleri ile humerus başı, 
belirlenen versiyon ve açıda kesilir, anatomik belirteç-
ler yoksa sabit kesi klavuzları (intramedüller veya eks-
tramedüller) kullanılabilir (Şekil 11.18).(20)

Osteotomiyi takiben ilk önce posteriora ardından an-
teriora künt ekartörler yerletirilerek glenoide ulaşılır. 

Şekil 11.17: Ekleme ulaşıldıktan sonra a) baş dış rotasyon ve ekstansiyona zorlanarak anteriora çıkartılır. b) eğer varsa bu aşamada 
osteofitler temizlenerek anatomik boyun belirlenir.

Şekil 11.18: Başın dislokasyo-
nunu takiben a) medüller kanal 
biseps oluğunun hemen media-
linde bulunarak b) uygun enstrü-
manlarla kanal açılır. c) tercihe 
göre intra veya ekstra medüller 
kılavuzlar kullanılarak baş kesisi 
inklinasyonu ve retroversiyonu 
ayarlanır. Bu vakada intra medül-
ler kılavuz kullanılarak inklinas-
yon ve retroversiyon belirlenmiş. 
Retroversiyon için dirsek epikon-
diler aks, nötral pozisyonda başın 
glenoide yönelimi veya biseps 
oluğunun 8-12 mm posterioruna 
kılavuzun lateral kısmı gelecek 
şekilde ayarlanır ve d) kesi yapılır.
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Anterior, posterior ve inferior labroligamentöz yapılar 
geşetilerek glenoid ortaya çıkartılır (Şekil 11.19). Bu 
aşamada varsa osteofitler eksize edilir. Glenod kom-
ponent yerleştirilirken amaç; gleonidin versiyonunu 
ayarlamaktır.(21) Santral peg noktasının belirlenmesinin 
ardından oyucular kullanılarak glenoid hazırlanır. Uy-
gulanacak glenoid komponente göre kılavuzlar yardı-
mıyla hazırlıklar yapılarak çimentolu veya çimentosuz 
metal arkalıklı glenoid uygulanır (Şekil 11.20,21,22). 
Nötral glenoid versiyonu sağlanamadığında yük dağı-
lım dengesi bozulur ve erken implant gevşemesine yol 
açar.(22) Ancak aşırı posterior glenoid aşınmasında veya 
displazik glenoidde aşırı düzeltmeden kaçınılmalıdır. 
Tip B2 ve C glenoidlerin yerleşiminin farklı olması ne-
deniyle tedavisi zordur.

Osteotomi yapıldıktan sonra humerus medullası ha-
zırlanır. Retroversiyon bu aşamada belirlenerek uygun 
raspalarla protez yönelimi ayarlanır. Gerekirse osteo-
tomi alanı revize edilebilir. Osteotomi eklem yüzeyine 
göre 0-55o retrovert anatomik yapısına göre hazırlanır.
(4) Humeral komponentin lateral çıkıntısının biseps olu-
ğunun 8-12 mm posterioruna getirilerek protezin yer-
leştirilmesi anatomik humerus proksimal versiyonunu 
ayarlayabilmemizi sağlar (Şekil 11.23). Humerus başı 
çıkan baş veya 3B BT’den ameliyat öncesi ölçülerek be-
lirlenir. Redükiyon sonrası aşırı sıkı omuzu önlemek 
için kontrol edilmeli. Omuz ön arka planda translas-
yona zorlandığında glenoid komponentin %50’si kadar 

translasyona uğraması uygun sıkılıkta olduğunun gös-
tergesidir (Şekil 11.24). Uygun gerginlik ayarlandıktan 
sonra kol 40o dış rotasyonda subskapularis absorbe ol-
mayan dikişlerle güdüğüne dikilmelidir (Şekil 11.25).

Humerus başının büyüklüğünün belirlenmesi ve ana-
tomiye yakın yerleştirilmesi önemlidir; aksi takdirde 
omuz biyomekaniği negatif yönde etkilenecektir. Yük-
sek yerleşimlerde supraspinatus tendonu gerginliğin-
de artma; alçak yerleşimlerde sıkışma; anterior yerle-
şimlerde subskapularisin gerginliğinde artma ve poste-
rior sıkışma; posterior yerleşimde ise rotator manşette 
gerginlik ve anterior sıkışma meydana gelebilir.(20) 

Yumuşak doku dengesi:

Omuz artroplastisi aslında bir yumuşak doku dengesi 
kurma ameliyatıdır. Bunu sağlamak için giriş kapımız 
olan subskapularis 40o dış rotasyonda iken güdüğüne 
dikilebilmelidir. Eklem redükte edildiğinde sıkı olma-
malı ve ön arka ve superior inferior yönde %50 trans-
lasyona uğratıla bilinmelidir. Sıkı ekleme neden olan 
durumlar; kalın glenoid komponent, varus yerleşimli 
stem veya büyük baş eklem lateralizasyonunu arttıra-
rak rotator manşette gerginliğe neden olur. 4 mm’den 
daha yüksek yerleşimli baş supraspinatusta gerilme 
ve sıkışmaya neden olur. İdeal gerginlik için 40/50/60 
kuralı uygulanabilir. Protez redüksiyonunu takiben kol 
40o dış rotasyon yapabilmeli, %50 ön arka planda trans-
lasyona izin vermeli ve 90o abdüksiyondaki kola 60o iç 
rotasyon yapabilmelidir.

Şekil 11.19: a) Humerus başı kesisini takiben humerus glenoid posterior ve anterioruna konulan ekartörlerle posterior ve inferiora 
yönlendirilerek glenoide ulaşılır. b) Glenoid labroligamentöz yapıları gevşetilerek c) tüm glenoidin görünmesi sağlanır. d) Uygun 
kılavuzlar yardımıyla glenoid santralı belirlenerek glenoid rimerize edilir ve e) santral peg deliği açılır. f) bu hastada glenoid kompo-
nent olarak metal arkalıklı bir protez tercih edilmiş.
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Şekil 11.20: Glenoid komponent için değişik seçenekler sunul-
maktadır. Bu hastada tümü polietilen on-line çok peg’li çimento-
lu glenoid tercih edilmiş.

Şekil 11.21: Pegi olmayan keeled tip tümü çimentolu polietilen glenoid komponent uygulanması.

Şekil 11.22: Off-line çoklu pegli glenoid komponent uygulanması.

Protez sonrası deltoid gerginliğinin ayarlanması olduk-
ça önemlidir. İdeal protez başı yüksekliği tüberkülüm 
majustan 4 mm yüksek olmalıdır. Bu yükseklik del-
toidin gerginliği için uygundur. Alçak yerleşimli pro-
tezlerde deltoid gevşek olur ve kuvveti azalır, protez 
stabilitesi azalır. 4 mm’den yüksek yerleşimli protezler 
supraspinatusta sıkışma ve yetmezliğe neden olabilme-
sinin yanında deltoidi de aşırı gerer ve hareket kısıtlığı, 
ağrı veya akromion kırığına neden olabilir (Şekil 11.26). 

Glenoid defektleri nedeniyle medialize edilerek yerleş-
tirilen glenoid komponentler de eklem çevresi kasla-
rın yeterli gerginliğinin sağlanamamasına neden olur. 
Bunun sonucunda eklemde kuvvet kaybı ve instabilite 
gelişimi görülebilir (Şekil 11.26).

Humerus başı versiyonunun uygun ayarlanamaması 
fazla retroversiyon verildiğinde anterior sıkışma, posteri-
or instabilite görülmesine, az retroversiyon verilmesi du-
rumunda ise anterior kas yetmezliği, posterior sıkışma ve 
anterior instabilite görülmesine neden olur (Şekil 11.26).
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Şekil 11.23: Glenoid komponentin uygulanmasının ardından humerus proksimalinin hazırlanmasına geçilir. a) humerus oyucusu 
retroversiyonu biseps oluğuna göre ayarlanarak protezin yeri hazırlanır. b) protez uygulanır.

Şekil 11.24: Redüksiyon sonrası ön arka planda humerusun translasyonu değerlendirilir. Glenoid komponent üzerinde %50 trans-
lasyon olması protezin aşırı sıkı olmaması için istenir.

Şekil 11.25: Subskapularis kol 400 dış rotasyonda iken güdüğüne dikilir. Bu aşamada subskapularis kontrakte ise korakoid arkasın-
dan ve glenoid önünden gevşetmeler yapılır.
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Şekil 11.26: Glenoid ve humeral komponent boyut ve yerleşim şekilleri eklem lateralizasyonunu ve superior inferior gerginliğini de-
ğiştirmektedir. a) normal yerleşimli protez, protez yüksekliği tüberkülüm majusu 4 mm’den fazla geçmemelidir. b) Yüksek yerleşimli 
protez sıkışma ve rotator manşet yetmezliğine neden olabilir. c) Büyük baş sıkışmaya ve eklemin lateralize olmasına neden olur, rotator 
manşeti gererek sıkı omuz ve rotator manşet yetmezliğine neden olabilir. d) Varus yerleşimli humeral komponent lateralizasyona ne-
den olur. e) Valgus yerleşimli humeral komponent medializasyona neden olur ve uygun kas gerginliğini ve kuvvetini sağlayamaz. f) 
Alçak yerleşimli baş superior sıkışmaya ve yetersiz deltoid gerginliğine neden olur. g) Kalın glenoid lateralizasyona neden olur. h) Gle-
noid komponentin glenoid defekt nedeniyle medialize olması lateral kuvvet kolunu azaltarak kuvvet kaybı ve instabiliteye neden olur.

A

C

E

G

B

D

F

H



Total Omuz Artroplastisi 109

Komplikasyonlar
TOA başarısızlığının en sık nedeni glenoid kompo-
nent gevşemesidir. Primer osteoartrit revizyonlarında 
bu oran %30’dur. Fakat radyografik olarak komponent 
çevresi radyolusent görünüm olması her zaman klinik 
bulgularla uyumlu değildir. Rotator manşet yetmezliği 
ve yetersiz glenoid kemik miktarı glenoid komponent 
gevşemesine yol açabilmektedir. Humeral stem gev-
şemesi ise daha çok romatiod artit veya osteonekroz 
nedenli omuz artroplastilerinde görülmektedir. Ayırıcı 
tanıda septik nedenleri araştırmak önemlidir.

Enfeksiyon diğer eklem artroplastilerindeki gibi önem-
li bir sorundur. Ağrı, kızarıklık, şişlik gibi eklem enfek-
siyonu bulguları görülebilmektedir. En sık etken Pro-
pionibacterium acnes adlı gram pozitif bakteridir. Omuz 
çevresi florasında bolca bulunan bu bakteri, 3-4 gün 
içinde biyofilm oluşturmaktadır. Bu nedenle eklem as-
pirasyonu sensitivitesi %17 gibi düşük bir orandadır. 
Artroskopik eklem kültürü ise %100’e varan duyarlılı-
ğa sahip bir testtir fakat kültür üremesi için yaklaşık 2 
hafta gerekmektedir. Enfeksiyon tedavisinde ilk 6 hafta 
eklem debridmanı uygulanabilirken, daha sonraki dö-
nemde komponentlerin çıkarılması ve tek veya iki aşa-
malı revizyon cerrahisi gerekmektedir.

En sık yaralanan sinir aksiller sinir olmakla birlikte, 
konjoint tendon altına ekartör yerleştirirken muskülo-
kütan sinir yaralanmasına dikkat edilmelidir. 

Komponent yerleşim bozuklukları, yumuşak doku 
dengelemesindeki hatalar, subskapularis tamir ba-
şarısızlığı gibi durumlar omuz instabilitesine neden 
olabilmektedir. Preoperatif planlamanın iyi yapıldığı 
hastalarda klinik sonuçlar daha iyi olduğu gibi kompli-
kasyon oranları da düşüktür.

Bohsali’nin yapmış olduğu literatür derlemesinde 
omuz artroplasitisi ile ilgili komplikasyon oranları %0-
62 arasında geniş çeşitlilik göstermektedir.(23) Ortalama 
oran ise %10-16’dır. Başlıca komplikasyonlar; kompo-
nentlerin gevşemesi, instabilite, intraoperatif ve pos-
toperatif periprostatik kırık, iatrojenik rotator manşet 
hasarı, sinir hasarı (aksiller, muskülokutanöz sinir), en-
feksiyon ve deltoid separasyonudur.

Sperling’in 2013 yılında yayınlanan derlemesinde 
komplikasyon oranları periprostatik kırk %1,6-2,3, en-
feksiyon %0-4, anterior instabilite %0,9-1,8, posterior 
instabilite %1-1,3, iyatrojenik rotator kılıf hasarı %1,3-
7,8 (özellikle posterosuperior köşe), glenoid kompone-
nette radyolojik olarak gevşeme %39 (sadece %8’i re-
vizyona gidiyor) olarak bulunmuştur.(24) 

Rehabilitasyon 
Cerrahi tedavinin başarısı glenohumeral eklem çevre-
sindeki kapsül, tendon ve kasların birlikte koordinas-
yonuna bağlıdır. İyi bir tedavi doğru rehabilitasyona 
ve yumuşak doku dengesine bağlıdır. Erken dönemde 
pasif ve aktif yardımlı eklem açıklığı egzersizleri uygu-
lanmalıdır. Subskapularis yırtığına ve böylece instabili-
teye neden olabilecek olan dış rotasyon erken dönemde 
kısıtlanmalıdır. Bu nedenle aktif güçlendirme egzersiz-
lerine başlamak için en az 6 hafta beklenmelidir. Reha-
bilitasyon bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
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Ters Total Omuz Artroplastisi

Kutay E. ÖZTURAN, Yasin Emre KAYA, Elshan NAJAFOV, Ulunay KANATLI

Tarihçesi ve gelişimi
Günümüzde glenohumeral artritin eşlik ettiği masif ta-
mir edilemez rotator manşet yırtıklarının tedavisinde, 
ters total omuz artroplastisi (tTOA) kabul görmüş bir 
tedavi yöntemidir. tTOA gelişiminde Grammont’un 
delta 3 protezi dönüm noktası olmakla birlikte, 1970’le-
rin başlarında tTOA ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Baş 
ve soket yer değişimi ve sabit dayanak noktalı (fulk-
rumlu) omuz protezi denemeleri ilk defa 1972 yılında 
Neer tarafından yapılmıştır. Neer’i bu değişikliğe iten 
rotator manşet onarılamaz yırtığı olan hastalarda yapı-
lan total artroplastilerdeki kötü fonksiyonel sonuçlar-
dır. Sırasıyla Mark 1, Mark 2 ve Mark 3 protezlerinin 
dizaynlarını yapmıştır. Bu protezlerde glenoid kom-
ponent eklem yüzeyi konveks, humeral komponent 
eklem yüzeyi konkav olarak üretilmiş, bu sayede sabit 
bir fulkrum elde edilmiş olup humerusun superiora 
göçünün engellenmesi hedeflenmiştir. 1974 yılında ise 
Neer; bu sabit fulkrumlu konstrained dizaynların, gle-
noid komponent ile kemik ara yüzüne binen aşırı tork 
ve makaslama kuvvetlerine karşı koyamadığını bildir-
miştir. Neer’i takiben 1973-1982 yılları arasında Gerard, 
Kölbel, Kessel, Liverpool, Jefferson, Buechel ve trisferi-
kal tTOA dizaynları geliştirilmiştir. Bu dizaynların ta-
mamı konstrained protezler olup, rotasyon merkezleri 
anatomik pozisyondadır ve hiçbirinde rotator manşet 
yetmezliği olan hastalarda istenilen başarılı sonuçlar 
elde edilememiştir.(1)

Paul Grammont rotator manşet yetmezliği olan has-
talarda deltoidin abduktor kuvvetinin ve omuz fonk-
siyonlarının arttırılmasında iki çözüm önermiştir. İlki 

akromionu lateralize etmek ikincisi ise rotasyon merke-
zini medialize etmek. Spina skapulanın translasyon-ro-
tasyon-elevasyon osteotomisi ile akromionu lateralize 
etmiştir. Bu sayede deltoidin abduktor kuvveti artmış, 
elevasyon komponenti azalmıştır. Akromion laterali-
zasyonu ile istenilen sonuçların alınamaması üzerine 
Paul Grammont tTOA’nden önce anatomik protezleri 
medialize etmeye uğraşmıştır. Bunun için başı belirgin 
varusa alıp rotasyon merkezini mediale taşımaya çalış-
mıştır. Anatomik dizaynlardaki başarısızlıklar sonrası 
Grammont’un veciz sözü ile anatomik olmayan dizayn-
lara yönelmiştir. ‘’Hastalar omuzlarına hangi tip pro-
tezi implante ettikleri ile ilgilenmezler, tek beklentileri 
kaybedilen fonksiyonlarının ne kadar geri döndüğüdür 
ve anatomik dizaynlar ile bu sağlanamaz’’.(2) tTOA’nde 
dönüm noktası Grammont’un 1985 yılında geliştirdiği 
Trompet ismini verdiği dizaynıdır (Şekil 12.1). Önce-
ki dizaynlara göre en temel fark Grammont’un omuz 
rotasyon merkezini, normale göre mediale ve inferio-
ra doğru yer değiştirmesidir.(3) Bu fark yaratan dizayn 
deltoid kasının moment kolunu uzatarak kuvvetini 
arttırmış ve hastaların omuz fonksiyonlarında belirgin 
artmaya sebep olmuştur. Ayrıca deltoid kasındaki art-
mış gerginlik, humerus soketiyle glenosfer arasındaki 
kompresyon kuvvetlerindeki artışa sebep olmakta; do-
layısıyla stabilite artmaktadır. Trompet dizaynı kürenin 
2/3’ünden oluşan 44 mm glenosfer, glenoide sementle 
tespit edilen seramik bir baseplate ve derinliği glenos-
ferin 1/3’ü kadar olan konkav eklem yüzeyini içeren, 
sementle tespit edilen 155 derece inklinasyon açısı bu-
lunan monoblok humeral komponentten oluşan semi-
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konstrained bir protezdir.(2) Fonksiyonel başarıya rağ-
men Trompet dizaynında glenoid komponentte erken 
gevşeme tespit edilmesi üzerine Grammont 1991 yılın-
da Delta III protezi dizayn etti. Bu dizayndaki en temel 
fark glenoid komponentin kemiğe tespitindeydi. Gle-
noid komponent poroz kaplanıp, press-fit şekle değiş-
tirildi. Tespitte ise merkez peg ve biri superiora, diğeri 
inferiora uzanım gösteren diverjan iki transfiksasyon 
vidası ve 2 adet ekvator vidası kullanıldı. Diğer önemli 
değişiklik ise glenosferde idi. Glenosfer trompet dizay-
nındaki kürenin 2/3 çapından, yarım küreye küçültül-
dü. Bu değişiklikle rotasyon merkezi daha da mediali-
ze edilip glenoid komponent-kemik yüzeyine taşınmış 
oldu. Glenosferin çapı ise 44 mm’den 36 mm’ye indiril-
di. Tespitin daha güçlü olması ve rotasyon merkezinin 
daha da medialize edilip glenoid komponent kemik ara 
yüzeyindeki torkun azaltılması ile erken gevşemenin 
önüne geçilmiş oldu (Şekil 12.2). 1995 yılında yapılan 
değişikliklerle beraber periferal vida fiksasyonunun 
yerini merkez vida fiksasyonu aldı.(2) Humeral kompo-
nentte ise kemik ile teması maksimuma çıkartmak için 
155 derece inklinasyon açısı bulunan büyük humeral 
stemler kullanılmaya başlandı.

Biyomekaniği
Rotator manşet kasları omuz ekleminin tüm hareket-
lerinde humerus başını glenoide merkezleyen dinamik 
ve dengeli kas kuvvetleri oluşturur. Ayrıca humerus ba-
şını glenoide doğru bastırarak efektif bir eklem komp-
resyonu yaratır.(4,5) Masif yırtıklarda bu merkezleyici ve 
komprese edici kuvvetin ortadan kalkmasıyla deltoid 

ile rotator manşet arasındaki aksiyel ve koronal plan-
daki eşleşik denge bozulur ve humerus başı deltoidin 
kuvvet vektörünün etkisiyle anterosuperiora doğru yer 
değiştirip akromionla anormal bir eklemleşmeye gider. 
Devamında ise rotator manşet yetmezliği ile ilişkili art-
ropati ortaya çıkar.

Rotator manşet yırtıklarının eşlik ettiği glenohumeral 
osteoartritin tedavisinde geçmişte anatomik total omuz 
artroplastisi kullanılmıştır. Humerusun superiora doğ-
ru yer değiştirmesiyle glenoid komponentin superi-
orunda rocking horse (sallanan at) fenomenine bağlı 
kenar yüklenmesi meydana gelir. Bu yüklenme sonu-
cunda glenoid komponentte kabul edilemez oranlarda 
erken gevşeme ortaya çıkmıştır. Bunun sonucu anato-
mik total omuz artroplastisinin bu vakalarda kullanı-
mından vazgeçilip hemiartroplasti denemeleri olmuş-
tur.(6,7) Hemiartroplasti uygulamalarında ağrıda azalma 
olmakla birlikte hareket ve fonksiyonlarda istenilen 
başarılı sonuçlar elde edilememiştir. Hemiartroplasti 
yapılan hastalardaki 5 yıllık başarı oranı %67 olarak 
bildirilmektedir.(8) Grammont’un delta 3 tTOA ile bera-
ber bu grup hastalarda başarılı sonuçlar elde edilmeye 
başlanmıştır. tTOA‘nin başarılı olmasının temelindeki 
faktörler şunlardır (Şekil 12.3):

1) Sabit bir dayanak noktası oluşturulması

2) Rotasyon merkezinin medialize edilmesi

3) Humerusun aşağıya doğru yer değiştirip distalize 
edilmesi

4) Stabil ve kuvvetli bir fiksasyon

Şekil 12.1: Grammont’un 1985 yılında geliştirdiği Trompet 
ismini verdiği tTOA.

Şekil 12.2: Delta III ters omuz protezi.
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Şekil 12.3: a) omuzun rotaston merkezi ve deltoid kuvvet 
vektörleri. b) tTOA'nde rotasyon merkezinin medialize olması 
ve humerusun distale yer değiştirmesi deltoid kuvvet vektörünü 
uzatmakta ve deltoidi germektedir. c) Rotasyon merkezinin 
medialize olması harekete dahil olan deltoid liflerini ve deltoidin 
rotasyona etkisini de arttırmaktadır.

Sabit  dayanak noktası oluşturulması

Sabit dayanak noktası oluşturulmasındaki temel amaç 
rotator manşet yetmezliğine bağlı dinamik stabilizas-
yon ve merkezleme kuvvetlerinin ortadan kalkmasıdır. 
Sabit dayanak noktası oluşturulduğunda omuz ekle-
mindeki translasyon hareketi ortadan kalkarken sadece 
rotasyon hareketi devam eder. Bu sabit dayanak nok-
tası glenoid eklem yüzeyini konveks, humerus eklem 
yüzeyini ise konkav hale getirmekle sağlanır. Bu yeni 
konsantrik redükte olan eklem aynı zamanda antero 
superior kaçışı engelleyip stabil bir eklem ortaya çıka-
rır.

Eklemin rotasyon merkezinin medialize edilmesi

Top ve soket yapısında olan eklemlerin rotasyon mer-
kezi, kürenin tam orta kısmına rastlar. Grammont’un 
delta 3 protezinden önceki dizaynlarda rotasyon mer-
kezi orijinal glenohumeral eklem rotasyon merkezi 
olan humerus başının orta noktası örnek alınmasından 
dolayı lateraldedir. Rotasyon merkezi ne kadar laterale 
yer değiştirirse glenoid komponentle kemik ara yüzü-
nü etkileyen makaslama kuvvetleri o kadar büyür. Ön-
ceki dizaynlardaki glenoid komponentin erken gevşe-
mesinin en önemli nedeni bu makaslama kuvvetleridir. 

Grammont’un rotasyon merkezini mediale değiştirmek 
için eski dizaynlardaki glenoid komponentin boynu 
kaldırmış ve glenosferi yarım küre şekline getirmiştir. 
Bu değişiklikler rotasyon merkezini glenoid kompo-
nent ile kemik ara yüzüne taşımış, buna bağlı olarak 
makaslama kuvvetleri ara yüzeye kompresif yönde etki 
eden kuvvetlere dönüşmüşlerdir. 

Rotasyon merkezinin mediale kaydırılmasının, deltoid 
kasının omuz eklemi hareketi için oluşturduğu torka 
katkısı kaldıraç kolu mesafesinin artması şeklinde olur. 
Kasın eylem hattı ile eklem rotasyon merkezi arasında-
ki mesafeye kas kaldıraç kolu mesafesi denir.(9) Kaldıraç 
kolunun büyümesi, kasın hareket için oluşturduğu tor-
kun artmasını sağlar. Ayrıca deltoid kasının rotasyon 
merkezinin medialinde kalan kısımları rotasyon mer-
kezinin mediale kaydırılması ile merkezin lateraline 
yer değiştirir ve deltoid kasının abduktor kuvveti artar. 
Bu avantajın yanında teres minör ve posterior deltoi-
din dış rotasyona katılan kısmının kaldıraç kolu kısa-
lır dolayısıyla dış rotasyon kapasitesi azalır. Ameliyat 
öncesi dış rotasyonun ameliyat sonrası değerlerle kar-
şılaştırıldığı çok merkezli bir çalışmada %27 hastada 
dış rotasyonda azalma, %13 hastada ise dış rotasyonun 



Kutay E. ÖZTURAN, Yasin Emre KAYA, Elshan NAJAFOV, Ulunay KANATLI114

olmadığı bildirilmiştir.(10) Sağlam bir omuz ekleminde 
90 derece abdüksiyon yapabilmesi için deltoid kasının 
oluşturması gereken kuvvet vücut ağırlığının %50’si 
kadardır. tTOA’nde bu kuvvet %36’ya kadar düşer. 
tTOA’nde eklem rotasyon merkezi sağlıklı bir omuz 
eklemine göre mediale doğru 20.9 mm yer değiştirir.(11)

Bu avantajlarının yanında rotasyon merkezinin mediale 
yer değiştirilmesi skapular sıkışma veya çentiklenmeye 
neden olur. Bu çentiklenme metaglenoidin inferomedi-
alinde skapula boynunun kademeli erezyonudur. Sir-
veaux sınıflamasına göre grade 4 çentiklenme glenoid 
komponentte gevşemeye neden olur. Humeral polieti-
len insertin adduksiyonda skapula boynuna tekrarla-
yıcı dayanması sonucunda oluşur. Bu dayanma sonu-
cunda polietilende aşınma debrisi oluşur. Bu debrisler 
ise osteolizise neden olur. Çentiklenmeyi azaltmak için 
humeral stem inklinasyon açısının azaltılması, hume-
ral polietilen insertin derinliğinin azaltılması, glenos-
fer çapının arttırılması, rotasyon merkezinin lateralize 
edilmesi, eksantrik glenosfer kullanımı, metaglenoidin 
inferiora ve/veya inferior inklinasyonda yerleştirilmesi 
ve bu yukarıdakilerin kombinasyonu kullanılır (Şekil 
12.4).

Eklem rotasyon merkezinin lateralize edilmesi ile ska-
pular çentiklenme azaltılır. Bu lateralizasyon temel ola-
rak üç şekilde elde edilebilir: Glenosferin yarım daire-
den 2/3 daireye büyütülmesi, glenosfer ile metaglenoid 
arasına yerleştirilen lateral offsetler ve metaglenoid ile 
glenoid arasına allo veya otogreft yerleştirilmesi (bio-
rsa). Rotasyon merkezinin lateralize edilmesi skapular 
çentiklenmeyi azaltmasının yanında teres minörün 
sağlam olması durumunda geride kalan rotator man-
şetin gerilmesine bağlı dış rotasyon kuvvetinin artma-
sına sebep olur. Bu avantajlarının yanında rotasyon 
merkezinin lateralizasyonu metaglenoid ile kemik ara 

yüzündeki makaslama kuvvetlerinin artmasına sebep 
olur. Yeni dizaynlarda bu artan makaslama kuvvetleri-
nin gevşemeye sebep olmaması için metaglenoidin ke-
miğe tespiti; daha fazla vida ve santral fiksasyon vidası 
kullanımı, santral pegin uzatılması ile daha kuvvetlen-
dirilmiştir. Bunun tek istisnası bio-rsa’dır. Araya konan 
greft sıklıkla humerus başından veya iliak kanattan 
elde edilir ve %98 oranında konak kemiğe osteointeg-
re olur ve bu sayede rotasyon merkezi glenoid kom-
ponentle kemik arasında kalır ve kompresif kuvvetler 
makaslama kuvvetine rotasyonmiş olur. 

Humerusun distalize edilmesi

Deltoid kasının fonksiyonunun arttırılması yukarıda 
bahsedilen kaldıraç kolunun uzatılmasının yanında 
humerusun distalize edilerek deltoid kasının boyunun 
uzatılması ve istirahat gerginliğinin arttırılması ile sağ-
lanır (Şekil 12.3). Total kas gerilimi aktif kas gerilimi 
ile istirahat kas geriliminin toplamından oluşur. Hume-
rusun distalize edilmesi; proksimal humerusun daha 
valgusta kesilip 1550’lik anatomik olmayan humeral 
komponentle sağlanabilir (Şekil 12.5). Bunun yanında 
rotasyon merkezinin lateralize edilmesi; glenosfer ça-
pının büyütülmesi, eksantrik ve ofsetli glenosfer kul-
lanımı, humeral insertlerin yüksekliğinin arttırılması 
ve humerus metafizyel komponentlerinin ofsetinin 
arttırılması ile sağlanabilir. Optimal gerginlik humerus 
uzamasına bağlıdır. Bu da kol uzaması ile ölçülür. Kol-
da 2,5 cm civarında uzama önerilir. Yalnız bu uzama 
deltoid kasının kozmetik görünümünü bozar. Hume-
rusun aşırı distalize edilmesi akromionda stres kırığı, 
brakial pleksopatiye sebep olabilir. Ayrıca deltoid kası 
fibrillerinde çatlama veya yırtılmaya neden olabilir bu 
çatlama ile deltoid kasının istirahat gerginliği ve dola-
yısıyla kuvvet oluşturmasını azaltır. 0 derece abduksi-
yonda çeşitli tTOA dizaynlarında deltoid kası uzama 
miktarı %13-17 arasında değişmektedir.(12,13) Hume-

Şekil 12.4: a) Süperior yerleşimli glenosfer humerus mediali ile temas ederek çentiklenmeye neden olabilmektedir. b) İnferior 
inklinasyonla glenosferin yerleştirilmesi çentiklenmeyi azaltabilmekle birlikte bu açıyı vermek için yapılacak fazla rimerizasyon ve 
humerus başının distale itilmesi olumsuzlukları arasındadır.
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rusdaki 1 cm’lik uzama deltoid verimliliğini %30 ora-
nında arttırır.(14) Yeterli kol uzaması dolayısıyla deltoid 
gerginliğinin oluşturulamadığı durumda, fonksiyonel 
sonuçlarda belirgin düşme vardır. Bunun yanında kon-
kav ve konveks yüzey arasında temas basıncı ve buna 
bağlı stabilite azalır, çıkık olma ihtimali artar. 

Endikasyonları
1. Rotator manşet yırtığı ile ilişkili artropati

2. Masif tamir edilemez rotator manşet yırtığı ile bera-
ber psödoparalizi

3. Masif tamir edilemez rotator manşet yırtığı ile bera-
ber instabilite

4. Kırık sonrası non-union veya büyük tuberositede re-
zorpsiyon

5. Rekonstrükte edilemeyen çok parçalı proksimal hu-
merus kırıkları

6. Başarısızlığa uğramış hemiartroplasti sonrası

7. Masif tamir edilemez rotator manşet yırtığı gelişmiş 
total anatomik omuz artroplastisi sonrası

Kontrendikasyonları
1. Aktif enfeksiyon

2. Deltoid kasının fonksiyonel olmaması

3. Aksiller sinir veya brakial pleksus arazı

4. Humerus ve glenoidde aşırı kemik kaybı

Rölatif kontrendikasyonlar
1. Siringomiyeli

2. Parkinson hastalığı 

3. Charchot eklem varlığı

Ameliyat öncesi planlama
Hastaların detaylı hikayeleri alınmalı ve muayeneleri 
yapılmalıdır. Özellikle subskapularis ve dış rotatorla-
rın muayenesi önem taşır. Radyografik olarak ön-arka 
omuz grafisi, aksiller grafi ve outlet ya da skapuler y 
grafisi çekilmelidir. Bu grafilerde humerus başında, 
glenoidde ve akromiondaki dejeneratif değişiklikler 
ve humerusun glenoide göre pozisyonu değerlendiri-
lir. Kırık sekeli ise tuberositlerin pozisyonu, malunion 
veya non-unionu, revizyon vakalarında osteoliz bölge-
leri ve miktarı, humeral ve glenoid kemik stoğu değer-
lendirilmelidir. tTOA yapılması planlanan vakalarda 
ameliyat öncesi eklem bilgisayarları tomografi ile mut-
laka değerlendirilmelidir. Özellikle aksiyel kesitlerde 
glenoidin erozyonu ve buna yönelik cerrahi planlama, 
glenoid komponentin santral peginin veya santral vi-
dasının lokasyonunun tespiti için çok kıymetlidir (Şe-
kil 12.6). Ekvatoryel vidaların skapuladaki yöneliminin 
de planlanması kuvvetli bir fiksasyon için önem taşır. 
Glenoid defekti varlığında preop planlama oldukça 
önem kazanmaktadır. Sıklıkla posterior glenoid defek-
ti eşlik ettiğinden yapılacak rimerizasyon planlanmalı, 
özellikle bikonkav defektlerde eksentrik rimerizasyon-

Şekil 12.5: a) Ameliyat öncesi 3BBT kullanılarak ameliyat 
simülasyonu yapılabilir. Bu hastada 155o humerus başı kesisi 
planlanmış, b) Kesi yapılmış, c) 155o’lik tTOA yerleştirilmesini 
takiben humerus başının distale yönlendiği böylece deltoid 
liflerini gerdiği görülüyor.
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la glenoid düzleştirilmelidir. Yapılacak rimerizasyon 
miktarının preop belirlenmesi glenoid komponentin 
fiksasyonu için ne kadar kemik stoğun kalacağı, rimeri-
zasyon sonrası nekadar medialize olunacağı ve bu du-
rumda greft veya kalın glenoid komponent kullanılıp 
lateralize olunması gerekli olup olmadığı belirlenmeli-
dir (Şekil 12.7, 8, 9 ve 10).

Şekil 12.6: a) lateral, b) süperiordan posterior kemik defektinin 
izlenmesi. c) Transvers kesiyi takiben üstten ve alttan defektin 
izlenmesi ve glenoid boynunun asimetrik yapısı izlenmekte.

Şekil 12.7: Defektin düzeltilmesi için yapılan eksentrik rimeri-
zasyon. Ayrıca bu aşamada glenoid implantı için açılacak sant-
ral peg deliği ve uygulanacak tespit vidaları için deliklerin yön-
leri ve uzunlukları planlanabilir.

Şekil 12.8: Eksentrik rimerizasyon ile uygun inklinasyon ve 
retroversiyon sağlanmış. Ancak bu sağlanırken glenoid kemik 
stoğu azaltılmış ve glenoid medialize olmuştur. 
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Manyetik rezonans görüntüleme tTOA planlanan has-
talarda geride kalan rotator manşetin değerlendirilme-
sinde önemlidir. Dış rotatorların (özellikle ters minö-
rün) bütünlüğü, atrofi ve yağlı dejenerasyonu değer-
lendirilmelidir. Belirgin dış rotasyon kaybı olan, atrofik 
veya yağlı dejenerasyona uğramış dış rotatorları olan 
hastalarda protez cerrahisi sırasında latissimus dorsi 
transferi yapılabilir.

Cerrahi
Ameliyat hazırlığı ve hasta pozisyonu

Ameliyattan 30 dk önce antibiotik profilaksisi için genel 
olarak 1. kuşak sefalosporinler uygulanır. Hasta supin 
pozisyonunda ameliyat masasına yatırılır. Genel anes-
tezi veya interskalen blok uygulanır. Masa 45-60 derece 
arasında şezlong pozisyonuna alınır. Hasta uyluk ve 
gövdeden ameliyat masasına sabitlenir. Ameliyat olan 
taraf skapulanın medialine kadar masadan çıkartılır ve 
skapulalar arasına yükseklik koyulur. Kolun özellikle 
adduksiyona ve hiperekstansiyona rahat hareket etme-
si ameliyata başlanamadan önce mutlaka değerlendiril-
melidir. Uygun pozisyon verdikten sonra hastanın başı 
nötral pozisyonda sabitlenir.

Cerrahi insizyon

Bu ameliyat için deltopektoral yaklaşım standart insiz-
yondur. Klavikula konkavitesinin en derin kısmından 
2-3 cm distale doğru korokoid çıkıntı bulunur. Koro-
koid çıkıntıdan başlayarak anterior deltoidi takip edip; 
deltopektoral aralıkta kalacak şekilde anterolaterale 
doğru hastanın boyutlarına bağlı olarak 8-13 cm uzun-
luğunda kesi yapılır. Cilt ve ciltaltı yağ dokusu geçilir. 
Deltopektoral fasya ortaya konur ve insizyon boyunca 
kesilip geçilir. Deltopektoral aralıkta yer alan ve çoğu 
zaman yağ kılıfı ile çevrelenmiş sefalik ven bulunur. 
Sefalik ven deltopektoral aralık için kılavuzdur. Sefalik 
ven bulunamadığı durumda veya cerrah doğru klevaj-
da olmadığını düşündüğünde diseksiyona en proksi-
malden başlanmalıdır. Çünkü deltoid ve pektoralis 
majör kasının proksimalinde kas dokusundan yoksun 
üçgen bir bölge vardır. Sefalik ven mediale veya late-
rale ekarte edilir. Kol abduksiyona alınarak subdeltoid 
alana girilip serbestleştirilir. Deltoid kası laterale, pek-
toralis major kası mediale ekarte edilir. Kol hafif dış 
rotasyona alınır. Korakoakromial ligament ortaya ko-
nur ve hemen korakoidin lateralinden kesilir. konjoint 
tendon korakoid üzerinde korakoakromial ligamanın 
hemen medialine yapışır. Konjoint tendon mediale çe-
kilerek subskapularis kası ortaya konur. Subskapularis 
kası eklem kapsülünden ayrılır. Kola dış rotasyon uy-
gulayarak subskapularisin üst ve alt sınırını belirlenir. 

Şekil 12.9: Eksentrik rimerizasyonu takiben uygulanan normal 
bir glenoid komponent protezin medialize olmasına neden olur. 
Bu da deltoid kuvvet kolunu azaltır.

Şekil 12.10: Eksentrik rimerizasyonu takiben medializasyonu 
önlemek için kalın glenoid komponent veya bioRSA (kemik greft) 
uygulanabilir ve 3BBT ile ameliyat öncesi bu model üzerinde 
planlanabilir.
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Aynı zamanda bu manevra subskapularisin alt sını-
rından geçen aksiler sinirin kastan uzaklaştırılmasını 
sağlar. Bisipital oluk ortaya konur. Biseps uzun başına 
tenotomi yapılır veya bu seviyede pektoralis major 
adelesine dikilir. Subskapularisin antero inferior sını-
rında aksiller sinir palpe edilir. Askı sütürleri geçirilen 
subskapularis bisipital oluğun 1 cm medialinden kesi-
lir. Subskapularis kası serbestleştirilir ve kapsül ortaya 
konur. Bu aşamada kapsül humerus boynuna doğru 
genişçe serbestleştirilmelidir. Anterior humeral sir-
kumfleks damarlar inferiorda koterize edilir. Belirgin 
dış rotasyon kısıtlılığı olan omuzlarda (0 derece veya 
daha az) pektoralis major proksimaldeki yapışma böl-
gesinden gevşetilmelidir.

Kolun ekstansiyonu ve dış rotasyonu ile humerus başı 
atravmatik şekilde disloke edilir. Humerus boynu çev-
resince baş boyun bileşkesini görmek ve skapula ile sı-
kışmaya engel olmak için osteofitler eksize edilmelidir. 

Humerusun hazırlanması

Humerus başı ortaya konduktan sonra oyucu medül-
ler kanal giriş deliği açılır. Giriş noktası kıkırdak kemik 
sınırının hemen medialinde ve bisipital oluğun hemen 
önüne rastlar (Şekil 12.11). Oyma işlemi distalde kor-
teks teması sağlanıncaya kadar büyütülerek devam 
edilir. Son oyucu kanalda bırakılır. Kullanılan marka-
nın dizaynına göre humerus boyun kesisi için kesi kıla-
vuzları son oyucu üzerine geçirilir. Kullanılan kılavuz-
lar intramedüller veya ekstramedüller olabilir. Burada 
amaç inklinasyonu ve retroversiyonu ayarlamaktır. 
Ön kol kılavuz alınarak retroversiyon ayarlanır (Şekil 
12.12). Ayrıca biseps oluğunun 8-12 mm posterioruna 
protezin lateral kanatçığı gelecek şekilde ayarlanması 
uygun ve güvenilir bir retroversiyon sağlayacaktır. Hu-
merus proksimal eklem yüzü retroversiyonu oldukça 
değişken olduğundan (+2--500) preop 3BBT model üze-

rinden belirlemek ameliyat sırasında karar vermeyi ve 
ameliyat süresini kısaltır. Retroversiyon miktarı 10 ile 
300 derece arasında değişmektedir. Retroversion dere-
cesinin artması ameliyat sonrası dönemde iç rotasyon-
da kayıp olarak karşımıza çıkar. Dizayna bağlı olarak 
uygun retroversiyon ve inklinasyon derecesinde (135-
155) kesi yapılır (Şekil 12.11 ve 12). Kanalın hazırlama 
işlemi için raspalama işlemine geçilir. Sıkı tutunum 
elde edilinceye kadar raspa boyutu büyütülür. Bu kıs-
mı takiben metal bir kapak osteotomi hattına uygulanır 
böylece medüller kanama azaltılır ve osteotomi hattı 
ezilmeye karşı korunur. 

Glenoid hazırlığı

Bu kısımda humerusun arkaya doğru ekarte edilebil-
mesi çok önemlidir. tTOA cerrahisinde zor olan kısım 
glenoidin uygun şekilde ortaya konmasıdır. Kapsül 
humerusdan dikkatli bir şekilde gevşetilmelidir. Gle-
noidin etrafında dairesel olarak gevşetme yapılmalıdır. 
Labrum ve kapsül koter yardımıyla eksize edilmelidir. 
Glenoid inferior kısmında kapsül ve labrum dikkatli 
şekilde eksize edilmeli; aksiller sinirin 1 cm komşulu-
ğundan geçtiği unutulmamalıdır. Yeterli gevşetme son-
rası humerus glenoid arkasına doğru ekarte edilir. Kıla-
vuz yardımıyla ve cerrahi öncesi bilgisayarlı tomografi 
planlamasına göre merkez delik için k-teli gönderilir. 
Önceden planlanan skapular superior tilt ve versiyona 
göre oyma işlemi uygulanır (Şekil 12.13). Bazı yazarlar 
K-teli yerleşiminde 10-150 inferior tilt vererek yerleşti-
rilmesinin hem skapular çentiklenmenin azaltılmasın-
da hem de superior glenoiddeki ılımlı defektlerin orta-
dan kaldırılmasında etkili olacağını bildirmektedirler. 
Bugün için inferior inklinasyon vermenin klinik üstün-
lüğü gösterilememiştir. Ayrıca bu inklinasyonu vermek 
için daha fazla rimerizasyon yapılması gerektiğinden 
kemik stokunu da azaltmaktadır. İnferior inklinasyon 
bugün için rutin olarak önerilmemektedir. Ayrıca hu-

Şekil 12.11: a) başın dislokasyonunu takiben medüller kanal giriş yeri biseps oluğunun hemen önünde kıkırdak kenarında belirlenir. 
b) Anterior yerleşimli intramedüller kılavuz sistemi ile başın inklinasyonu ve retroversiyonu belirlenir. Retroversiyonu belirlemek 
için epikondiller aks veya biseps oluğu kullanılabilir. c) Osteotomi sonrası.
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Şekil 12.12: a) Bir başka sistemde kesi lateralden planlanıyor.b) 155o’lik kesiyi takiben c) metal kapak uygulanır, bu kemik yapıyı ko-
rur hem de medüller kanamayı azaltır. d) Glenoid merkezi belirlenerek rimerizasyon uygulanır, e) metaglen ve f) glenosfer uygulanır. 

Şekil 12.13: a) Glenoidin tamamlanmasının ardından humerus kılavuzları yerleştirilerek medüller kanal ve humerus proksimali 
hazırlanır. Retroversiyon biseps oluğu posterior 1 cm’i referans alınarak belirlenebilir. b,c,d) humerus proksimali rimerizasyonu ve 
humeral komponentin ugulanması. e) Ardından insert uygulanarak, redüksiyon yapılır. İnsert redüksiyonun ardından 1 cm’den 
fazla translasyona izin veriyorsa uygundur, aksi şekilde insert kalınlığı değiştirilerek ayarlama yapılır. f) ameliyat öncesi direkt grafi, 
g) ameliyat sonrası direkt grafi.
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merusun distalizasyonunu da bu yöntem azaltır. K teli 
üzerinden oyma işlemine geçilir (Şekil 12.12). Aşırı oy-
maktan kaçınılmalıdır. Sadece kıkırdak ve subkondral 
yüzey alınmalıdır. Glenoid de defekt mevcudiyetine 
göre eksantrik oyma yapılabilir (Şekil 12.7). Yalnız ek-
santrik oyma işleminde defekti ortadan kaldırmak için 
sağlam glenoid kısmının aşırı oyulmasından kaçınıl-
malıdır. Oyma işlemi sonrası %50’den az glenoid kom-
ponent kemik teması elde edilmişse greft kullanılmalı 
veya augmentler veya kemik kısmı açılı komponentler 
kullanılmalıdır. Oyma işlemi sonrası glenoid kompo-
nent pressfit olarak yerleştirilir ve dizayna bağlı olarak 
santral ve perifer vidaları uygulanır (Şekil 12.12). Vi-
dalar bikortikal uygulanması önerilir ancak uzun vida-
lar uygularken spinoglenoid çentik unutulmamalıdır. 
Özellikle inferior vida kemik tutulumuna çok önem 
verilmelidir. 

Hastanın boyutu, konraktür miktarı, instabilite düzeyi 
ve glenoid kemik stoku göz önüne alınarak glenosfer 
boyutu belirlenir. Bu aşamada kullanılan protezin çeşit-
liliğine ve cerrahın tercihine bağlı olarak lateral ofsetli 
ve/veya eksantrik glenosfer seçimi yapılır (Şekil 12.7). 

Humerusa geri dönülür. Dizayna bağlı olarak metafiz-
yel oyma yapılır. Uygun boy humeral stem denemesi 
medullaya yerleştirilir (Şekil 12.13). Yumuşak doku 
gerilimine, eklem instabilitesine, hareket açıklığına ve 
ortaya çıkan olası sıkışmaya bağlı olarak uygun gle-
nosfer, humeral ofset ve polietilen insert seçimi yapılır 
(Şekil 12.13). 

Redüksiyon sonrası traksiyonla minimal (2 mm’den 
az) translasyon ve ayrışma olmalıdır. Buna göre gerek-
li durumlarda insert kalınlığı değiştirilir. Adduksiyon, 
iç/dış rotasyon ve ekstansiyonda stabilite muayenesi 
yapılmalıdır. Ekstansiyondaki sıkışma sıklıkla instabi-
lite sebebidir. Öne fleksiyonda akromion ile protez ve 
büyük tüberkül teması göz önünde bulundurulmalıdır. 
Sıkışmanın ortadan kaldırılması akromion stres kırık-
larının önlenmesinde önemlidir. 

Humerusun kemik kalitesine ve medullanın genişli-
ğine bağlı olarak humeral komponent press fit veya 
çimento kullanılarak yerleştirilir. Humeral polietilen 
insert uygun pozisyonda yerleştirilir ve eklem redükte 
edilir. 

Humerus proksmal uç kırıklarında ters omuz protezi:

Humerus proksimal uç kırıkları cerrahisinde ters to-
tal omuz protezi kullanımı giderek artmaktadır. Kı-
rık sonrası metafizer kemik kaydı nedeniyle protezin 
proksimal tutunması sağlanamamakta ve distal diafi-

zel tutunma protez stabilitesini sağlamaktadır. Sıklıkla 
protez gerektiren proksimal uç kırıkları osteoporotik 
kırıklar olduğundan humerus tespiti için çimentolu 
veya kilitlenebilen stemli humeral komponentler ge-
rekebilmektedir. Ters protez de uygulanacak olsa kırık 
tüberküller proteze veya humerus cismine fikse edile-
biliyorsa edilmelidir. Kırıklarda en önemli soru prok-
simal humerus olmadığından yüksekliğin ayarlanması 
zorluk oluşturmaktadır. Deneme protez ile yükseklik 
en ince insertler kullanılarak yapılmalı ve protez yer-
leştirilirken bu ölçülen protez yüksekliği dikkate alın-
malıdır (Şekil 12.14). Protez tespiti için defektli hasta-
larda çimento tercih edilmelidir. 

Tendon transferi:

rTOP omuz çevresi kasların moment kolunu değiştir-
mektedir. Deltoidin abdüksiyon ve fleksiyon moment 
kolunu 17.2 ve 14.8 mm arttırmaktadır. Böylece kaldır-
ma ve itme için gerekli eforu azaltmaktadır.(11) Bunun 
yanında rTOP’da deltoidin eksternal rotasyon moment 
kolu kısalmakta, iç rotasyon kuvvet kolu ise artmakta-
dır. Özellikle infraspinatus ve teres minörün zarar gör-
düğü hastalarda dış rotasyon oldukça sınırlıdır.

Dış rotasyonu arttırmak için lattisimus dorsi ve teres 
majör kas transferleri yapılmaktadır. İç rotator olan bu 
kaslar dış rotasyon yaptırmak üzere tekrar yönlendiril-
mektedirler. Bu amaçla sıklıkla kullanılan L’Episcopo 
ameliyatı Şekil 12.15’de özetlenmiştir.

Sonuç
Primer osteoartritli vakaların yanlızca %8’inde tam kat 
rotator manşet yırtığı vardır.(15) Total anatomik omuz 
artroplastisi sağlam veya tamir edilebilir rotator man-
şet yırtığı mevcudiyetinde uygulanmalıdır. Hemiart-
roplasti ile kıyaslandığında total anatomik omuz art-
roplastisi uygulanan hastalarda ağrıda azalma daha 
belirgindir. Ayrıca 20 yıllık takipler sonucunda hemi-
artroplasti için implant sağ kalımı %75,6 iken, total 
anatomik omuz artroplastisinde bu oran %83,2'dir. 
Total anatomik omuz artroplastisinin rotator manşe-
tin sağlam olduğu glenohumeral osteoartritin cerrahi 
tedavisinde kullanıma girmesiyle ağrıda azalma, fonk-
siyonlarda düzelme ve genel yaşam kalitesinde belirgin 
derecede düzeme sağlanmıştır.(16)

Rotator manşet yırtığı ile ilişkili artropatide ise sağlam 
ve fonksiyonel bir rotator manşet yoktur. Bu hastalarda 
uygulanan hemiartroplasti sonuçları değerlendirildi-
ğinde, ağrı azalmasında etkili iken fonksiyonel sonuç-
lara herhangi bir pozitif etkisi yoktur.(17) Ayrıca takip-
lerde hemiartroplasti ile elde edilen pozitif sonuçların 
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Şekil 12.14: a) Kırık sonrası 
ağrı ve fonksiyon kaybı. b) Kırık 
sonrası uygulanan tTOA’nde 
en önemli sorunlardan biri de 
yüksekliği belirleyecek referans 
olmamasıdır. Bazı yazarlar kon-
joint tendon veya biseps uzun 
başı gerginliğini kullanarak 
yükseklik ayarlanabileceğini 
söylemekte iseler de bu her za-
man mümkün olamamaktadır. 
Yükseklik deneme protezi ve en 
küçük insert kullanılarak ayar-
lanabilir. 1 cm translasyona izin 
verecek şekilde olan bir redüksi-
yon uygun olarak kabul edilerek 
deneme protezinin uzunluğu öl-
çülerek, çimentolu protez uygu-
lanırken bu mesafe ölçümünden 
yararlanılır. c) ince deneme in-
serti, d) redüksiyon, e) yüksek-
liğin ölçümü, f) tüberküllerin 
tespiti için cisme delikler açıla-
rak sütürlerin geçirilmesi. g,h) 
çimentolu stemin uygulanması 
ve yüksekliğinin ayarlanması. i) 
redüksiyon sonrası tüberkülle-
rin bağlanması. k) postop direkt 
grafi.
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zaman içinde kötüleştiği bildirilmiştir. Rotator manşet 
yırtığı ile ilişkili artropatide uygulanan hemiartroplasti 
takiplerinde akromionda kırık, ön-arka subluksasyon, 
periprostatik kırık, glenoid kırığı, implant gevşemesi, 
superiora yer değiştirme ve stemde çökme gibi komp-
likasyonlar ortaya çıkabilir ve revizyon gerekliliği 
yüksektir.(18) Hemiartroplasti ile karşılaştırıldığında 
tTOA’nin ağrıya olan etkisi daha öngörülebilir ve ba-
şarılıdır.(19)

Rotator manşet yırtığı ile ilişkili artropati nedeniyle 
hemiartroplasti yapılan hastaların uzun dönem takip-
lerinde konsantrik glenoid aşınması olup primer osteo-
artriti bulunan hastaların sonuçları eksantrik aşınması 
bulunan ve sekonder osteoartritli hastalara göre daha 
iyidir ama geneli değerlendirildiğinde hastaların sade-
ce %25’inde uzun dönemde başarılı sonuç elde edilmiş-
tir.(20)

Psödoparalizi gelişmiş masif manşet yırtığı hastaların-
da tTOA için; kırık, revizyon, tümör gibi diğer endikas-
yonlara göre daha iyi sonuçlar bildirilmiştir.(21-23) tTOA 
yapılan hastalarda öne elevasyon, abduksiyon, ağrı 
skorlarında ve kuvvette belirgin düzelme olmakla bir-
likte %37’lere varan ve protezlerin çıkartılması ve/veya 
hemiartroplastiye dönülmesini gerektirebilen yüksek 
komplikasyon oranına sahiptir.(24) Komplikasyon oran-
ları revizyon cerrahisi olarak yapılan tTOA serilerinde 
daha fazla tespit edilmiştir.(25) Sonuç olarak tTOA ya-
pılacak hastaların; yaşı, fonksiyon kısıtlılığı, yakın ve 
uzak dönem beklentisi iyi değerlendirilmeli ve olası 
komplikasyonlar detaylı şekilde anlatılıp cerrahi kararı 
alınmalıdır.
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Şekil 12.15: L’Episcopo prosedürü. a) Dört aylık ağrılı ve fonksiyon kaydı 
olan çok parçalı humerus proksimal uç kırığı. Tüberkül kaybı var. b) Delto-
pektoral girişim, c) referans olarak biseps uzun başı bulunuyor. d) Biseps 
başını anteriordan örten kas pektoralis majör belirleniyor. e) Pektoralis 
majör kaldırılarak f) biseps uzun başı tendonu ve onların hemen medial ve 
posteriorunda yer alan Latissimus Dorsi ve Teres majör belirleniyor. g,h) 
Latissimus Dorsi ve Teres major insersiyolarından ayrılarak serbestleştiri-
liyorlar. i,j,k) Takiben lateralden mediale doğru humerus cisminin hemen 
altından künt diseksiyonu takiben yerleştirilen klemp yardımıyla Latissimus 
Dorsi ve teres majör medialden laterale alınıyor. l) Taşınmayı takiben kırık 
humerus başı eksize edilir, tüberkülüm majus ve minüs belirlenerek tespit 
edilir. m) Glenoid hazırlanarak glenosfer yerleştirilir Latissimus Dorsi, teres 
majör ve pektoralis majörü cisme tekrar fikse etmek için cisim ön korteksi-
ne mediolateral yönde üç adet delik açılarak içerisinden ipler geçirilir. n) 
Humeral komponentin uygulanmasını ve redüksiyonunu takiben o,p) önce 
tüberküller ardından tendonlar bağlanarak transfer prosedürü tamamlanır.
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