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Artroskopi; eklem rekonstrüksiyonu ve kırıkların internal fiksasyon tedavisiyle beraber ortopedik cerrahideki son 
yüzyılın en önemli gelişmelerinden biri sayılmaktadır. Tarihe bakıldığında ilk olarak 1806 yılında Alman cerrah Phi-
lipp Bozzini insan vücudunda kapalı bir kavite olan mesaneyi kendi tasarladığı ve “lichtleiter” adını verdiği ilkel 
sistoskop ile muayene ettiğini biliyoruz.(1) Bundan yaklaşık 50 yıl sonra ise Fransız Desormeaux kendi gazojen sistos-
kopunu geliştirdi.(1) Terebentin ve benzin karışımını yakarak ürettiği ışığı küçük aynalar yardımı ile mesaneye yansıta-
rak mesaneyi gözlemlemeyi başardı. Sonraki yıllarda ışık kaynağı olarak farklı çözümlere başvuruldu. 1876’da Alman 
Max Nitze geliştirdiği sistoskopla, ısıtılmış platinyum teli ışık kaynağı olarak kullanarak mesaneyi gözlemledi. 1879’da 
Edison’un elektirik ampulunu icat etmesi ve endoskoplarda kullanılmasıyla birlikte endoskoplar daha güvenli hale gel-
meye başladı. Hemen ardından 1890’da Nitze mesane inferiorunu sistoskop yardımı ile ilk defa fotoğraflamayı başardı. 

1912’de Danimarkalı cerrah Severin Nordentoft’un kendi dizayn ettiği 5 mm çaplı trokarlı endoskopu ile sistosko-
pi, laparoskopi ve tarihte ilk defa diz artroskopisi yaptığını görüyoruz.(2) Endikasyonları belirtmediği çalışmasını 41. 
Alman Cerrahi Derneği Kongresinde yayınlamış olup ne yazık ki çok az ilgi görmüştür.(3) 

1918’de Japon cerrah Kenji Takagi kadavralar üzerinde yaptığı diz artroskopisi deneyimlerinde modern artrosko-
pinin temellerini atmıştır. Tüberkülozun yaygın olduğu yıllarda hastalarında diz tutulumu oluşup artrit, ankiloz gibi 
sekeller bırakmadan erken tedaviye başlamak amacıyla hastalarının diz eklemlerini incelemiştir. İlk olarak 7.3 mm çaplı 
sistoskop kullanan Takagi bunun diz eklemi için oldukça büyük olduğunu düşünerek 3.5 mm çaplı modern artroskopu 
tasarlamıştır. Eklemde yeterli çalışma alanı sağlamak için steril salin veya borik asit solusyonları kullanmıştır. Sonraki 
yıllarda farklı açılı ve büyüklükte 12 farklı artroskop daha tasarlamıştır.(4)

Aynı yıllarda Avrupa’da Eugen Bircher isimli İsviçreli cerrah diz artroskopisi ile menisküs patolojilerini tanım-
ladığı 60 hastalık serisini makale olarak yayınladı.(5) Artroskopi ile önce tanıyı koyup sonra açık cerrahi yaparak has-
talarını tedavi ediyordu. Artroskopiyi daha çok tanı amacıyla kullanan Bircher, pek çok ilkel artroskopun da sorunu 
olan sınırlı görüş alanı (900 açılı) ve yetersiz aydınlatma nedeniyle, çalışmalarını artrografi tarafına yönlendirmiştir.(6) 
Buna rağmen yaptıkları çalışmalarından dolayı Bircher ve Takagi pek çok tarihçi tarafından “artroskopinin babaları” 
olarak nitelendirilmektedir.

Omuz artroskopisine baktığımız zaman tarihte ilk defa 1931 yılında Amerikalı cerrah Dr. Michael Burman tara-
fından kadavralar üzerinde yapıldığını görüyoruz.(7) Yapılan ilk vakada kullanılan teknikleri ve prensipleri bugün hala 
kullanmaktayız; eklemin açılması için sıvı ya da hava kullanılması, kolun traksiyonu ve uygun pozisyon verilmesini 
bugün de kullanmaktayız.

İkinci Dünya Savaşı sebebiyle yavaşlayan ilerlemeler 1950’lerde Dr. Masaki Watanabe’nin tasarladığı modern 
sayılabilecek oldukça gelişmiş ve karmaşık artroskopi ekipmanları ile tekrar hızlandı. 1962’de Watanabe Japonya’da ilk 
artroskopik parsiyel menisektomiyi gerçekleştirdi. Tasarlamış olduğu pek çok artroskoptan No:21 adını verdiği büyü-
tücü lensli ve 1010 görüş alanı (insan gözüne ile aynı) sağlayan ve 1 mm odak uzaklığına sahip artroskop dönemin 
en önemli buluşlarından biriydi. Sonraki yıllarda seri üretimine geçilerek bu alanda bir ilk oldu.(8) Ancak tasarladığı 
artroskopta kullanılan ışık kaynağı ampul olduğu için sıklıkla eklem içinde kırılıyordu. 1967’de No:22 isimli artroskop-
ta fiber optik ışık kaynaklı sistemlere geçilerek bu sorun ortadan kaldırılmış oldu. İlerleyen yıllarda boyutları küçülen 
artroskoplar, kaliteli lenslerin ve yüksek çözünürlüklü kameraların kullanımı, fiber optik ışık kaynağı sistemleri üretil-
mesi omuz artroskopinin gelişmesinde etkili olmuştur. 

Omuz artroskopisinin klinikteki ilk kullanımına baktığımız zaman ilk defa 1965 yılında Dr. Andren ve Dr. Lund-
berg tarafından donuk omuz tedavisinde kullanıldığını görmekteyiz.(9) 1978‘de Watanabe posterior portali, 1979’da da 
Conti anterior portali çevre anatomik yapılara göre tarif etmiştir.(10)

Omuz artroskopisi ilerleyen yıllarda özellikle glenohumeral eklem ve subakromial bölge sorunlarının tedavisinde 
sık tercih edilen bir yöntem oldu. 1972’de Neer’ın subakromial sıkışma için tanımladığı açık akromioplastiye bir al-
ternatif olarak 1985’te Ellman artroskopik subakromial dekompresyon yapmıştır ve bugün pek çok ortopedik cerrah 
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xvi

tarafından yaygın şekilde uygulanmaktadır.(11) Günümüzde rotator manşet sorunları, omuz instabilitesi, kırıklar ve 
diğer yumuşak doku bozukluklarının tedavisinde sıkça artroskopiye başvurmaktayız. Örneğin omuz instabilitesi te-
davisinde Bankart onarımı, kapsül plikasyonu ve hatta Latarjet prosedürünü bile artroskopik olarak yapabilmekteyiz. 
Açık cerrahiye göre artroskopi bize dokuları daha net ayırt edebilmek, kapsül gerginliğini tam olarak ayarlayabilmek, 
mevcut patolojiyi detaylıca anlayabilmek ve sınıflayabilmek gibi avantajlar sunmaktadır. Önceleri sadece tanı ve ablatif 
tedavi amacıyla kullanılan omuz artroskopisi zamanla rekonstrüktif cerrahilere zemin hazırlamıştır. 

Dokuları net ayırt edebilmemiz patolojiyi de daha iyi anlamamıza sebep olmuştur. 1990’da Snyder atletlerde yaptı-
ğı çalışmada açık cerrahide fark edilmesi zor olan SLAP lezyonlarını artroskopik olarak tanımlayarak artroskopik tamir 
yöntemi uygulamıştır.(12) Yine aynı yıl Levy ve ark. rotator manşet yırtıklarını artroskopi yardımlı mini açık yöntemle 
tamir etmişlerdir.(13) 1991’de ise Walch abdüksiyon ve eksternal rotasyon ile postero-superior glenoid sıkışmayı artros-
kopi yardımı ile tarif etmiştir.(14) Bunlarla beraber Buford kompleksi, biseps varyasyonları gibi anatomik çeşitlilikler de 
daha iyi anlaşılmıştır.

Türkiye’de omuz artroskopisi 90’lı yıllarda başlamış ve bu konudaki ilk yayınlar Dr.Mehmet Demirhan, Dr. M. S. 
Binnet tarafından 1990 yılında yayınlanmıştır.

Biz Gazi Omuz Artroskopisi Kurslarına 2007 yılında başladık. İlk başladığımız yıldan itibaren canlı cerrahi ve 
kurs kitapçığı kursların vazgeçilmezleri oldu.

İlk omuz artroskopisi kitabını “Yeni Başlayanlar İçin Omuz Artroskopisi” 2010 yılında yayımlamıştık. Yaptığımız 
kurslardan edindiğimiz izlenim Türkiye’de o dönem az yapılmasına rağmen omuz artroskopisine ortopedi hekimleri-
nin ilgisi oldukça fazlaydı. Aradan geçen süre içerisinde omuz artroskopi uygulamalarının tüm ülke çapında arttığını 
görüyoruz. Sadece bizim değil diğer kurumların da düzenlediği omuz artroskopisi kurslarına ilgi giderek artmaktadır. 
Bu süre içerisinde ilgi ve bilginin giderek artması nedeniyle 2013-2015 ve 2017’de dört ayrı kurs kitapçığı hazırlamak 
zorunda kaldık. Bu kitap 2017 yılında yayımladığımız “Omuz Hastalıkları ve Artroskopisi” kitabının genişletilmiş 
yeni baskısıdır ve Ocak 2019 Gazi Omuz Artroskopisi Kursunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Artroskopi eğitimi 
büyük ölçüde görsel materyale dayandığı için hazırladığımız bu kitapta ve 2015 kitabında görselleri için karekod uygu-
lamalarına yer vermeye karar verdik. Bu yöntemle telefon veya tabletlerinize indireceğiniz ücretsiz karekod uygulama-
ları ile konuyla ilgili videoya o sayfayı okurken ulaşabileceksiniz. Ayrıca kitabın başındaki karekod veya ağ adresi sizi 
ana sayfamıza yönlendirerek ve soru sormanızı veya güncellenen bilgilere ulaşmanızı sağlayacaktır. 

Bu kitabın hazırlanmasında en büyük katkı, motive ve güç siz kursiyerlerimiz ve bize her dönem destek veren Gazi 
Ortopedi ve Travmatoloji asistanları, fizyoterapistleri ve Gazi Ortopedi mezunlarıdır. Bu nedenle ben tüm önceki ve 
şimdiki asistan doktorlarımıza özverili katkılarından dolayı tekrar tekrar teşekkür ederim. Gazi Omuz Artroskopisi 
Kursunun ve Omuz Artroskopisi kitabının bu aşmaya gelmesinde 1992 yılında Omuz Artroskopisinin temellerini 
Gazi Ortopedi’de atan Prof. Dr. Şahap Atik ve Prof. Dr. Selçuk Bölükbaşı’nın büyük katkı ve emekleri vardır, kendile-
rine saygılarımı sunarım. 

Kitap içindeki tüm bölümleri fazla teorik bilgiye kaçmadan daha çok pratik bilgiler vererek bol görselle desteklemeye 
çalıştık. Umarım bu kitap sizlerin Omuz Artroskopisi serüveninizde biraz olsun katkı sağlar. Hepinize omuz artros-
kopisi yolculuğunuzda başarılar dilerim.

Dr. Ulunay Kanatlı
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Giriş
Ortopedik cerrahi hemşireliği diğer cerrahi branş-
lar gibi ayrı bir ilgi ve eğitim gerektirir. Diğer cerrahi 
branşlardan farklı olarak, ortopedik cerrahide sıklıkla 
ve çok çeşitli malzemeler ve el aletleri kullanıldığından 
ayrı bir eğitim gerektirir. Omuz artroskopisi sırasında 
kullanılan farklı aletlere hakim olmak ve onları doğ-
ru bir sırayla cerraha vermek bu yöntem için olduk-
ça önemli olan ameliyat süresini kısaltmaya yardımcı 
olur. Omuz artroskopisi sırasında süre uzadıkça, omuz 
ekleminin kullanılan sıvıya bağlı olarak şişmesi ve cer-
rahi işlemleri olumsuz etkilemesi nedeniyle ameliyat 
süresinin kısa tutulması oldukça önemlidir.

Artroskopi ekipmanı:
Ameliyat öncesi görüntüleme, eklem pompası, traşla-
yıcı (shaver), radiofrekans ve kol askı sisteminin ame-
liyathanede olup olmadığı ve çalışır durumda olup ol-
madığı kontrol edilmelidir.

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. Görüntünün netleştiri-
lebilmesi için ortam sıvı veya gaz (karbondioksit) ile 
doldurulabilir. Pnömomediastinum riski yüzünden 
karbondioksit kullanımından kaçınılmaktadır. Sıklıkla 
izotonik sıvılar, Ringer Laktat tercih edilir. Kan basıncı 
100 mmHg ve pompa basıncı 40 mmHg ise subakromi-
al kanama kontrol edilir. Basıncı arttırmak ekstravazas-
yonu arttırır ve omuzun şişmesine bağlı olarak anato-
mik referans noktaları kaybolur.

Eklem pompasının oluşturduğu basınç yanında, oluş-
turduğu sıvı akımı da önemlidir. Akım alanı temizler, 
kan ve debrisi uzaklaştırır. Ekleme giren sıvı distansi-
yon yaparak kanamayı kontrol eder (Şekil 14.2).

Şekil 14.1: Artroskopi görüntüleme sistemi.
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Omuz askı sistemleri
Piyasada çeşitli şekillerde eklem askıları bulunmakla 
birlikte, amaçları aynıdır. Tüm sistemler eklemin isteni-
len pozisyonda tutulmasını ve eklemin istenilen miktar-
da distrakte etmesini sağlamaya yöneliktir (Şekil 14.3).

Ortopedi cerrahi hemşiresi sorumlulukları:
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 konuşularak tek-

rar teyit edilmesi,
• Hastaya güvenli şekilde pozisyon verilmesinin sağ-

lanması,
• Verilen pozisyonda basınç noktaları konusunda tüm 

ekiple ortak hareket edilmesi, özellikle cerrahi alana 
yakın bölgede kullanılan, pozisyon vermeye yardım-
cı aparatların koruyucu yüzeylerine dikkat etmek 

gerekir. Herhangi bir yıpranma ve açıklık hastalarda 
yanığa neden olabilmektedir.

• Malzeme ile ilgili sorumlulukları:

Kullanılacak tüm malzemeler ve aletlerin temini, sağ-
lam ve çalışır durumda olması, steril kullanılacakların 
tarihlerinin kontrolü gibi ameliyat öncesi tüm kontrol-
ler hemşirenin 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 atıl-

ma esnasında ipleri sabitlemek ve işaretlemek ama-
cıyla kullanılır)

• Krayl klemp (kaba klemp), 4 adet (örtü setine vaka 
esnasında cerrahi sahadaki sıvıyı dışarıya tahliye et-
mek amaçlı, kanal oluşturmak için kullanılır).

• Koher klemp, 1 adet (bağlantıları cerrahi masaya sa-
bitlemek için kullanılır)

• Portegü
• Çekiç
• Açık cerrahi veya tendon transferi (Latissimus dorsi) 

gerekli olabileceğinden ekartör ve klempler ana ma-
samızda hazır bulundurulur.

Omuz artroskopisi sarf malzemeleri:
• Omuz artroskopisi örtü seti, içindekiler: işaretleme 

kalemi, sıvı geçirmeyen masa örtüsü, kamera kılıfı, 
el kılıfı, elastik bandaj, lastikli su geçirmeyen hasta 
örtüsü, yapıştırıcılar, sıvı geçirmeyen gömlek (Şekil 
14.4), 

• 11 no bisturi ucu
• 1 no prolen ya da 1 no pds (ip geçiricilerde kullanıl-

mak 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: 
• Prob (teleskopik) 
• Punch (değişik taraf ve ağızlı örneğin: yiyici, kesici, 

tutucu) 
• Mikro kırık el aletleri (900 ve 450)

Şekil 14.2: Eklem pompa, traşlayıcı ve radyofrekans sistemleri

Şekil 14.3: Omuz eklem tutucusu, lateral dekübit pozisyonunda 
kullanılır.
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Şekil 14.4: Artroskopik örtü seti ve içindekiler. Gömlek, yapıştırıcı, 
örtü, elastik bandaj, kamera kılıfı, el poşeti, işaretleme kalemi.

Bağlantı kurulum malzemeleri:
• Gluteraldehid solüsyonu
• Işık kaynağı
• Shaver
• Kamera kılıf

Omuz artroskopisinde cerrahi masa hazırlan-
ması:
Tercihen en az iki masa kullanılmalıdır. Steril gömlek 
ve kompres bu masalara açılır. Gerekli olan tüm mal-
zemeler (sarf, teknik vb) steril şekilde bu masalara açıl-
malıdır. Cerrahi masa örtme kurallarına uygun olarak 
masalar çift kat örtülür.

İki masa hazırlanır:
1. Ana masa
Ana masa, cerrahın vaka sırasında koyacağı tanı, ve 
karar vereceği sütür tekniğine göre, yardımcı mater-
yallerin hazır bulunduğu masadır (Şekil 14.5). Yardımcı 
sütür materyalleri, cerrahın direktifinden sonra enstrü-
man masasına alınır. Ana masamızdan enstrüman ma-
sasına yeni bir alet alınırken, muhakkak ayrı bir steril 
eldiven giyilerek aletler alınmalıdır. Böylelikle iki masa 
arasında bulaşma olması engellenir. Bir vaka bittiğin-
de 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 çalışma-
mızdandır.

Şekil 14.5: Ana masanın hazırlanması görülmektedir. 1; artroskopi el aletleri, 2; 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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2. Enstrüman masası
Enstrüman masası tüm vakalarda muhakkak kullandı-
ğımız malzemeleri koyduğumuz ve vaka boyunca eli-
mizin altında olan masadır. Ameliyat sırasında öncelik-
le kullanacağımız enstrüman masası, örtü setimizden 
çıkan su geçirmez örtü ile örtülür. Kullanılacak tüm 
malzemeler ayrıştırılıp yerleştirilir. Ameliyatın ilerle-
yen bölümlerinde masaya firma sarfları açılacağından, 
enstrüman masası olabildiğince sade tutulmalıdır. Ay-
rıca ip geçiricilerde kullanılan prolenler ve pds’ler or-
tamın ıslaklığı ve üzerine bir aletin basısıyla kolaylıkla 
geri çıkarlar. Bu da zaman kaybına neden olur. Glute-
raldehid solüsyonundan daha önceden solüsyona atıl-
mış ve süresi dolan shaver elceği ve ışık kaynağı kab-
losu, ikinci bir eldiven giyilerek alınır (ikinci eldivenin 
amacı gluteraldehid solüsyonuna bulaşmayı önlemek-
tir) (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 olmalı-
dır; özellikle optik kısmı ve uç kısmı itinayla silinip ku-
rulanır. Kamera üzerindeki bir leke ya da bir hasar va-
kanın seyrini olumsuz etkiler. Optik aletlere içlerindeki 
hassas mercekler nedeniyle, gerek masaya kurulum, 
gerekse cerrahi sırasında dikkat edilmelidir. Eklem 
içerisinde optik aletlerin zarar görmemesi için cerrah 
özellikle shaver, burr ve RF kullanırken uyarılmalıdır.

Kamera, yapıştırıcı bantlar yardımıyla kamera kılıfına 
sarılır. Bu işlem, belki de vakanın hazırlık aşamasın-
da kameranın su almaması için en önemli basamağı-

dır. Omuz atroskopisinde kullanılan kamera, yapılan 
işleme göre sürekli yeri değiştirilerek farklı açılarda 
kullanılır. Bu nedenle kılıfla yapıştırılan bölüm hem 
sağlam yapıştırılmalı hem de cerrahın el hareketlerini 
zorlamamalıdır. Yapıştırma işlemi bitince, kamera kab-
losu, teknisyen yardımıyla, kamera kılıfının içine alınır. 
İstenirse, kamera kablosu kılıfının içine bir adet spanç 
atılabilir. Spanç sıcak-soğuk farkından dolayı kamera 
üzerinde oluşacak buharı silmeye yardımcı olur (Şekil 
14.7).

Omuz artroskopisinde hastanın örtülmesi:
Cerrahi boyama kurallarına göre, uygun solüsyonla 
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 gerçek-
leştirilir. Hastaya, yüzünü örteceğimizi ama örtme işle-
mi tam anlamıyla tamamlandığında, anestezi ekibinin 
yüzünü açacağını, işlem boyunca rahatça nefes alabile-
ceğini, bir şikayeti olursa anestezi ekibimize iletebile-
ceği anlatılır. Bu açıklamaların hastalardaki anksiyeteyi 
azalttığı gözlemlenmiştir. Ayrıca hastaya verdiğimiz 
pozisyonu bozmaması, gereksiz kol ve bacak hareketi 
yapmaması için uyarılarda bulunulmalıdır.

Yeşil örtüler çamaşır klempleri ile sabitlenir. Çamaşır 
klempleri ile yeşil örtüler sabitlenirken, cerrahın çalı-
şacağı alanı daraltmamaya, portallerin giriş yerlerini 
belirleyeceği anatomik oluşumları kapatmamaya, dikiş 
ya da benzeri işlemlerde istenen anlık kol pozisyonla-
rına müsaade edecek genişlikte olmasına dikkat edilir. 
Dışarıda tutulan el, kılıfa alınır, elastik bandaj ile sarılır.

Şekil 14.6: Enstrüman Masasının hazırlanması. 1; çekiç, 2; ip geçiriciler, 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. 
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Şekil 14.7: Optik sistemin hazırlanması. A) Kamera kılıfının ucunun kesilmesi, B) optik başına geçirilmesi, C-F) optik başının yapıştı-
rıcılarla yapıştırılıp çıkıntılı kısımların yapıştırıcı ile güçlendirilmesi, G) kılıf içerisine spanç konulması, H,I) dışarıdan kamera başının 
alınması.

Örtü setinin içinden çıkan su geçirmez örtüyle hasta 
örtülür. Örtü setinin daha naylon bir dokusu oldu-
ğundan ve sıvıyı emmeyip kaydırdığından, ters tarafı 
kullanılır. İlk olarak örtü tam açılmadan, lastik kısmı 
kola geçirilir. Daha sonra önce üst uç kısımları teknis-
yene uzatılarak, yüksekçe bir yerde, tercihen serum 
askılarına sabitlenir. Yüksekte olması sıvının akmasını 
sağlayan kanallarda yer çekimi etkisiniyle sıvının daha 
kolay tahliyesini sağlamak için bize yardımcı olur. Ar-
dından işlem yapılacak taraftan başlayarak örtü hem 
açılır, hem de katlanarak kaba klempler yardımıyla 
proksimalden distale doğru bir kanal oluşturulur. Örtü 
setlerinde örtüler kâğıt vasıfta olduğundan, kolay yır-
tılabileceklerinden katlantıları tutturmak için çamaşır 
klempleri tercih edilmemelidir. Oluşturulan kanal baş 
tarafından ayak ucu tarafına doğru aşağı meyilli ol-
malıdır ve bitiş noktasına da bir çöp kovası yerleştiril-
melidir. Örtü iyice ortalandıktan ve kol altında kalan 
örtü potlukları alındıktan sonra, ortasından shoulder 
holder’ın masaya sabitli ayağı ile delinerek dışarı çık-
ması sağlanır. Ardından ameliyat edilecek tarafa uygu-
lanan kanal sistemi, diğer tarafa da uygulanarak örtme 
işi bitirilir (Şekil 14.8). Kanalların oluşturulması gerek 
cerrah gerek yardımcı cerrahi ekibin ıslanmadan, ame-
liyatı gerçekleştirmelerini sağlar. 

Hasta örtülmesi bitirildikten sonra, bağlantılar hasta 
üzerine alınır. Bu bağlantılar ağır malzemeler olduğun-
dan, Koher klemp gibi güçlü bir klemple masaya tespit 
edilmelidir. Bu aşamada kanalın bütünlüğü de korun-
malıdır. Aletler hasta üzerine yerleştirilirken aletleri 
hastaya zarar ya da rahatsızlık vermeyecek şekilde di-
zilmelidir. 

Masaya bağlantı kurulumu sırasında dikkat 
edilecek noktalar:
• Işık kaynağı kablosu, ışık kaynağına bağlanır.
• Kamera kablosu bağlantısı yapılır ve ışık kaynağı ile 

birleştirilir. Görüntü ekranda izlenip kontrol edilir, 
bu sırada beyaz ayarı yapılır. 

• Ekranın, cerrah tarafından rahatça görülüp çalışabi-
leceği alana yerleştirilmesi gerekir.

• Radyo frekans kablosunun bağlantısı yapılır. Çalışıp 
çalışmadığı kontrol edilir. Kontrol ayağı cerrahın ra-
hat çalışabileceği sol tarafına yerleştirilir. 

• Artroskopik alandaki sıvıyı belli bir basınçta tutan 
pompanın bağlantılarını yapmadan hava baloncuk-
larının oluşumunu önlemek için pompa bağlantısı-
nın havası alınır. 

• Shaver elcek kablosu bağlantısını yaparak çalışıp ça-
lışmadığı kontrol edilir ve kontrol ayağı cerrahın ko-
lay kullanması için cerrahın sağ tarafına yerleştirilir.
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Ameliyat sırasında hemşirenin takip edeceği 
işlemler:
• Steril şartlar altında ana masa ve enstrüman masası 

kurulup, hastanın örtülmesinin ardından bağlantıla-
rın yapılması.

• Cerrah, lateral dekübit pozisyonunda yatan hastanın 
açıkta bulunan, ameliyat olacak omzunu, son kez 
palpasyonla muayene 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 
yerini açar.

• Ardından metal trokarı, yani kamerayı taşıyacak olan 
kanülü, omzu diğer eliyle karşıdan destekleyerek in-
sizyondan ilerletir. İlk giriş palpasyon bulgularına 
dayanılarak yapılır. Cerrahın metal trokarın, omuz 
kapsülünü geçtiğini hissetmesiyle, metal trokarın iç 
kısmı çıkartılıp, içinden kamera ilerletilir. Işık kayna-
ğı takılır ve ekrandaki ilk görüntü ile, omuz kapsü-
lünün içinde olduğuna emin olununca, su bağlantısı 
açılır. Cerrah, isteğe bağlı olarak, içeriye su vermeye 
başlamadan önce anatomik oluşumları görmek iste-
yebilir; bu nedenle cerrah istemeden sıvı açılmamalı-
dır.

• Omuz artroskopisinde, hastanın daha önce yapılan 
fiziksel muayenesi ve tetkikleri ile şikayet ve sıkın-
tıların nerden kaynaklandığına dair önbilgileri olan 
cerrah, ilk önce tanısal artroskopisini tamamlar.

• Veres iğnesi, yeni portallerin yerini belirlemede kul-
lanılır.

• İkinci portalin açılması: yeni portal için cerrah artık 
içerdeki gözünü, yani kamerayı kullanır. İşaretleme 
sırasında belirlediği noktadan, veres iğnesi ile gire-
rek giriş yerini kontrol eder. Ardından 11 no bistüri 
ile insizyon yaptıktan sonra plastik trokarı uygular. 
Plastik kanüller daha esnek olduğundan dokuya ve 
kameraya zarar vermemek için tercih edilir.

• Eklem kapsülü içinde yapılan bazı işlemler;
o Biseps uzun başı onarımı
o Biseps tenotomi/tenodez
o Labrum onarımı
o Subskapularis onarımı

• Cerrah bu aşamadan sonra trokarını dışarıya çıka-
rarak tekrar akromion altına subakromial bölgeye 
yönlendirir.

Şekil 14.8: Hastanın örtülmesi. A,B) Örtü setinin açılıp koldan geçirilmesi, C) Cerrahi taraf oluğunun hazırlanması, D) Omuz tutucu 
gövdesi için yer açılması, E) Karşı taraf oluğun hazırlanması, F) Oluklardan akan suyun çöp kovasına gitmesi sağlanır, G,H) Örtme işle-
minden sonra arka ve ön görünüm.
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Bu aşamada yapılan bazı işlemler:
o Bursa temizlenmesi
o Akromioplasti
o Rotator manşet tamiri
o Akromioklaviküler eklem rezeksiyonu

Omuz artroskopisinde sütür uygulanmasında 
hemşirenin dikkat edeceği noktalar:
Cerrah, öncelikle tamiri dokular arası mı yoksa doku 
ile kemik arasında mı yapacağına karar verir. Dokular 
arası yapılan tamirde sadece sütür materyali kullanı-
lırken, doku ile kemik arasında yapacağı tamirde ise 
ankor kullanılır.

Ankorlar:
Farklı ankor çeşitleri vardır ve bunların farklı özellikleri 
bulunur. Bu özelliklerin bazıları aşağıda özetlenmiştir:

• Ucu kemiğe çakılan ya da vidalananlar,
• Zamanla kemik içinde eriyen ya da erimeyenler,
• Arkasında, kemiğe dokuyu dikişle sabitleyebileceği-

miz ipler bulunanlar,
• Dokudan geçen ipleri, içinden geçirildikten sonra ke-

mik içine çakılarak sabitleyen, teknik malzemelerdir.
• Tamirin yapılacağı yere göre çeşitli ankorlar kulla-

nılır. Bu ankorların kimisi yer açıcısıyla, pilot deliğe 
ihtiyaç duymadan uygulanır. Bazı yerlerde ise, örne-
ğin 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 takılarak, diğer 
portale taşımayı sağlar.

• Geçirici: tamir için dokudan geçireceğimiz sütüre kı-
lavuzluk yapacak ipi (prolen) dokudan geçirmek için 
kullanılır. Sarf malzeme bölümünde belirttiğimiz 1 
no prolen ya da pds dikişleri, iğneleri kesilerek geçi-
ricilerin içinden geçirilir.

• Tutucu: geçirici ile dokudan geçen dikiş materyalleri-
ni tutup diğer portalden çıkartmayı sağlar.

• Düğüm ittirici: dışarıda oluşturulan düğümü içeri 
doğru kaydırıp, oturtmaya ve kilitlemeye yarar.

• Kesici: oturtulmuş düğüm arkasında kalan fazla iple-
ri keser.

Omuz artroskopisinde sütür uygulama 
sıralaması:
Eğer dokudan dokuya sütür atılacak ise,

Öncelikle shaver yardımıyla dikiş atılacak dokunun 
üzeri ve ortam temizlenir. İkinci portalden geçirici gi-
rer, dokudan geçer, üçüncü portalden giren tutucuyla, 
prolen tutulup çekilir. İkinci portalden geçirici prolen 
içeride bırakılarak çıkarılır, böylelikle prolenin bir ucu 
ikinci portalden, içeride dokunun içinden sonra diğer 
ucu üçüncü portalden çıkmış olur. Üçüncü portalden 
çıkan uç üzerinden, prolene serbest dikiş materyali dü-
ğümlenir ve ikinci portalden prolen yavaş hareketlerle 
çekilir. Böylelikle sütür materyali de 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 sü-
tür atma işlemi bitirilir.

Eğer doku ile kemik arasına sütür atılacak ise;

Shaver yardımıyla doku düzeltilir. Kemik ankor yerleş-
tirilmesinden önce raspalar yardımıyla spongioz kemi-
ğe kadar temizlenir. Önce ankor yer açıcısıyla uygun 
yer açılır, ardından ankor çakılarak veya vidalanarak 
uygulanır. Ankordan çıkan ipler hook yardımıyla diğer 
portale alınır. Geçiriciyle dokudan geçen prolenlerin 
klavuzluğuyla, ankorun arkasından çıkan ipler doku-
dan 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. Cer-
rahın yanında ekranı takip edip, bir sonraki adımı tah-
min etmek ve masada hazırlığını yapmak hemşirenin 
işini kolaylaştırır. Tüm bunların toplamında, diyebili-
rim ki, hemşirelik becerileri açısından, görsel olarak da 
yapılan işin, görülmesi mesleki doyumu yüksek tutar. 
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Giriş
Rotator manşet tam kat yırtıkları toplumda %5 ila %40 
arasında görülmektedir. Yaşla birlikte görülme oranı, 
daha büyük ve atrofik yırtık görülme oranı artmakta-
dır.(1-3) Toplumda genel prevelans %22 iken bu oran yaş-
la birlikte artmaktadır.(11) Yapılan MRG çalışmalarında 
asemptomatik yırtıklar yaşlı popülasyonda yüksek 
oranda tespit edilmektedir.(4,5,6) Rotator manşet kasları, 
omuz hareketlerine aktif olarak katılmalarının yanın-

da, birlikte çalışarak omuzun dinamik stabilitesine, 
başı glenoide doğru bastırarak katkıda bulunurlar. Bu 
dinamik etkileri “konkavite kompresyonu” olarak ad-
landırılır. Bu etkisini özellikle deltoid abdüksiyon veya 
öne fleksiyon yaptırdığı sırada görmekteyiz. Yetersiz 
rotator manşet desteği deltoidin humerus başını süpe-
riora çekmesi ve abdüksiyon/fleksiyon hareketlerinin 
yapılamamasına neden olur (Şekil 30.1).(7,8)

Sunum 30.1

 ROTATOR MANŞET
TAM KAT YIRTIKLARI30

Ulunay KANATLI, Mustafa ÖZER

Şekil 30.1: Normal çalışan rotator manşet deltoidin süperior kuvvet vektörüne direnerek humerusun elevasyon sırasında süperiora yer 
değiştirmesini önler. Rotator manşet yokluğunda ise rotator manşet deltoid kuvvetine direnemez ve humerus süperiora yer değiştire-
rek elevasyona izin vermez. Hasta omurga desteği almaya çalışsa da elevasyonda başarılı olamaz. Yine rotator manşet yokluğu olan 
hasta 900 abdüksiyonu pasif olarak sağlıyor, ardından deltoid süperior kuvvet vektörü azaldığından 900 sonrası aktif olarak elevasyona 
devam edebiliyor. 

Video Şekil 30.1
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Tanı:
Klinik semptomlar:
Klinik şikayet ağrı ve fonksiyon kaybıdır (Şekil 30.2). 
Ağrı aktivite ağrısı şeklinde olabileceği gibi istirahat 
ağrısı, özellikle gece ağrısı sıklıkla karşımıza çıkar. Has-
talar ağrının yanında güçsüzlük ve hareket kısıtlaması 
ile doktora başvurmaktadır. Ağrı boyun bölgesine, ska-
pula üzerine ve kola, özellikle deltoid insersiyosuna 
yayılmaktadır.(9) 

Bu semptomlara yol açan servikal patolojiler, akciğer 
patolojileri, kardiyak sorunlar ve özellikle sırta vuran 
ağrılar için batın içi patolojiler ekarte edilmelidir (Şekil 
30.3).(9) Asemptomatik rotator manşet yırtıkları olabil-
diğinden, (yapılan MRG çalışmalarında sadece %25 
rotator manşet yırtığının semptomatik olduğu gösteril-
miştir) hastada yırtık tespit etsek dahi diğer ağrı yapan 
nedenler ve yansıyan ağrıları mutlak ekarte etmeden, 
rotator manşet yırtığı tedavisine geçmemeliyiz. Ayırıcı 
tanıda ağrılı bölgelerin tespitinde glenohumeral, akro-
mioklaviküler eklemlere ve subakromial bölgeye lokal 
anestezik enjeksiyonları yapmak oldukça yararlıdır.
(1,2,3,9)

Şekil 30.2: Rotator manşet yırtıklarında hastalarda ağrı ve fonksi-
yon kaybı ön planda olan sorunlardandır.

Şekil 30.3: Omuz ağrısı nedeniyle başvuran 59 yaşında erkek has-
tada akciğer pancoast (pulmoner apeks) tümörü.

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 değiş-
tirme miktarı, kas atrofisi ve yağlı dejenerasyonunun 
yaygınlığı ve derecesi, yırtık şekli, akromion şeklinin 
belirlenmesinde akromioklaviküler eklemin durumu, 
labral patolojilerin varlığı ve biseps uzun başı sorunla-
rının belirlenmesinde MRG oldukça yararlıdır.

Konservatif tedavi:
Analjezik antiinflamatuar ilaçlar, fizik tedavi, özellikle 
geri kalan rotator manşet kaslarının güçlendirilmesi, is-
tirahat, aktivite modifikasyonları ve enjeksiyonlar (ste-
roid) konservatif tedavide kullanılmaktadır.(12) Konser-
vatif tedavi özellikle fonksiyonel beklentisi düşük olan 
kişilerde daha başarılı olmaktadır. Yapılan çalışmalarda 
konservatif tedavinin yırtığın ilerlemesini ve dejenera-
tif artritin ilerlemesini durduramadığı gösterilmiştir. 
Yırtık kasın atrofisi de ilerleyebilmektedir.(13) 

Cerrahi tedavi:
Konservatif tedavide başarısızlık cerrahi tedavi en-
dikasyonlarının başında gelmektedir. Tablo 30.1’de 
konservatif tedaviye uygun olmayan cerrahi tedavi 
düşünmemiz gereken durumlar özetlenmiştir. Rotator 
manşet yırtıklarının cerrahi tedavisi günümüze kadar 
değişikliklere uğramıştır. Yırtık tedavisinin tarihsel sı-
ralaması aşağıdaki gibidir:(1-3)

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

Görüntüleme:
Ameliyat öncesi planlama için yırtığın görüntülenmesi 
önemlidir. Direkt grafilerde yırtık ve subakromial sıkış-
ma lehine bulgular olabilir. Bunlar skleroz, subkondral 
kistler, subakromial mesafede daralma ve humerus ba-
şının süperiora yer değiştirmesi gibi bulgulardır. Dört 
yönlü direkt grafi ve gerekirse MRG elde edilmelidir.(10)

• Debridman: Rockwood tarafından önerilmiş ve iyi 
sonuçlar alındığı bildirilmiştir.(14) Halen masif tamir 
edilemeyen yırtıklarda debridman önerilmektedir.

• Açık cerrahi ile tamir: Uzun yıllar kullanılmıştır ve 
halen altın standart olarak gören yazarlar vardır.

• Mini açık yöntemle tamir: Açık cerrahiye alternatif 
olarak uygulanmıştır. Açık cerrahi sorunlarından 
olan deltoid kasının akromiondan sıyrılmasını azalt-
maktadır. Artroskopik tanısal girişimle birlikte yay-
gın olarak kullanılmış ve kullanılmaktadır.

• Tümüyle artroskopik tamir: Gelişen teknoloji ile bir-
likte kullanımı giderek artmaktadır.

Rotator manşet yırtık şekilleri:
Artroskopi sırasında ilk önce yırtık şekli belirlenmeli-
dir. Kabaca üç tam kat yırtık şekli vardır. Bunlar (Şekil 
30.4):(15)
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Şekil 30.4: Yırtıklar farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadır. A) Kresentrik yırtık, B) Geniş kresentrik yırtık, C) U-şekilli yırtık ve D) L-şekilli 
yırtık izlenmektedir.

Video Şekil 30.4

• Kresentrik şekilli yırtıklar
• U-şeklinde yırtıklar
• L-Şeklinde yırtıklar

Bunların dışında bir diğer yırtık grubu masif onarıla-
maz yırtıklardır. Bu yırtıklara bir sonraki bölümde de-
ğinilecektir.

Yırtık şekline karar vermek için artroskopi sırasında 
yırtık muayene edilerek karar verilir.

Yırtık şekli tedavi ve tamir planlamasında oldukça 
önemlidir. Nasıl bir rotator manşet yırtığı ile karşı kar-
şıya olduğumuzu bilmemiz gerekmektedir. Yırtık kon-
figürasyonunu değerlendirdiğimizde, yırtıkların çoğu-
nun retrakte olmadığını, fark ederiz. Bazı U-şeklindeki 
yırtıkların glenoid kenarına kadar retrakte olduğu dü-
şünülürken, bunların birçoğunun mobilizasyon gerek-
tirmediği, çünkü bunların retrakte olmadığını tendon içi 
yırtık nedeniyle yırtık apeksinin medial yerleşimli oldu-
ğu bilinmektedir.(15) Bu nedenle yırtık apeksine gereksiz 
gerilme uygulanarak tamir yerine, tendon-tendon tamir 
ile ön ve arka bacaklar birbirine yaklaştırılabilir; böyle-
likle kemiğe tespit daha kolay ve gergin olmayan şekil-
de olur. Apeks yaklaştırılmaya çalışılırsa gereksiz ge-
rilim olur ve tendonda yetmezlik gelişir. Bu yırtıkların 
tamirinde ilk uygulanacak tendon-tendon dikiş oldukça 
önemlidir. Buna “marjinal konverjans” yöntemi de de-
nir ve rotator manşet kenarı tüberkülüm majusa kadar 
yaklaştırılır. U-şeklindeki bir yırtığın 2/3’ü tendon-ten-
don dikilirse rotator manşet kenarı 1/6 oranına azalır. 
Bu gerginliği azaltarak kemik-tendon tamirini kolaylaş-
tırır.(15-18)

Tam kat rotator manşet yırtıkları içerdikleri tendon sa-
yısına göre de sınıflandırılırlar. Genellikle yırtıklar tek 
tendonu tutmaktadır. Bu sıklıkla supraspinatus tendo-
nudur. Birden fazla tendon yırtılmışsa veya yırtık ge-
nişliği 5 cm ve üzerinde ise bu yırtıklar masif yırtıklar 
olarak kabul edilmektedir.(19,20)

Kresentrik yırtıklar: 
Kresentrik yırtıklar tendon-kemikten ayrılır ancak fazla 
medialize veya retrakte olmazlar. Kresentrik yırtıkların 
sadece tendon-kemik komponenti vardır. Yırtık bacak-
ları yoktur. Tendon sadece kemikten ayrılmıştır. Küçük 
veya geniş kresentrik yırtıklar olabilir. Küçük yırtıklar 
tek ankor ile tedavi edilebilirken, geniş yırtıklar için 
birden fazla sütür ankor gerekebilmektedir. Apeksten 
çekildiğinde tüberkül lateraline yırtık kolaylıkla mobi-
lize edilebilir. Minimal bir gerilme ile kemiğe tespit edi-
lebilirler. Sadece tendon-kemik tamiri kresentrik yırtık-
larda yeterli olmaktadır (Şekil 30.5). Tamir sırasında tek 
sıra veya çift sıra tamir uygulanabilir. 

U veya V-şekilli yırtıklar: 
Yırtık apeksi glenoidde veya glenoid medialinde izle-
nir. Mediale yerleşen apeks, genellikle mediale retrak-
siyon göstermemektedir. Yırtığın iki komponenti ve 
iki bacağı vardır. U-V şekilli yırtıklarda tendon-kemik 
komponentine eşlik eden tendon-tendon komponent 
de vardır. Ayrıca her iki komponenti de içeren iki baca-
ğı vardır. Yırtık apeksi tendon-tendon yırtık kısmını il-
gilendirdiğinden, apeks yanlışlıkla retraksiyon gibi al-
gılanabilir. 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 küçüldü-
ğü ve kresentik hale geldiği görülür (Şekil 30.6).

D
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L-şekilli yırtıklar:
L-şekilli yırtıklarda ise yırtık hattı rotator interval ile 
supraspinatus tendonu arasında veya inftaspinatus ile 
supraspinatus arasından, supraspinatusa doğrudur. Bu 
yırtıklarda tendon-kemik ve tendon-tendon kompo-
nentleri vardır. İki bacak vardır. Ancak bacaklardan sa-
dece biri hareketlidir; diğer bacak sabittir. Sabit bacakta 
sadece tendon-tendon yırtığı varken, hareketli bacakta 
tendon-kemik ve tendon-tendon yırtığı vardır. Kolajen 
liflerde bir miktar kontraksiyon olsa da retraksiyon faz-

la değildir. Hareketli bacağın hareketsiz bacağa ve ke-
miğe yaklaştırılması, gergin bir tamire neden olmadan 
yırtığın tamir edilmesini sağlar (Şekil 30.7).

Artroskopik rotator manşet tamir yöntemleri:
Artroskopik tamir sırasında farklı tamir teknikleri kul-
lanılmaktadır.

Direkt tendonun kemiğe tutturulması parsiyel yırtıklar, 
kresentrik yırtıklarda kullanılır.

Şekil 30.5: Kresentrik tam kat rotator manşet yırtığı. Bu yırtıkta bacak yoktur sadece tendon-kemik ayrılması vardır. Yırtık apeksinden 
tutulup çekildiğinde yırtık mobilize olur ve supraspinatus ayak izini kapatır. Tendon-tendon yırtığı olmadığı için bu hastalarda rotator 
kablo sağlamdır ve çok fazla fonksiyonel sorun yaşanmaz.

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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Tendon-tendon dikişler ve ardından tendonun kemiğe 
tespiti L veya U-şekilli yırtıklarda kullanılır (Şekil 30.8).

Parsiyel tamir kemiğe yaklaştırılamayan yırtıkların 
marjinal konverjans yöntemi (tendon-tendon dikişler) 
ile parsiyel tamir edilerek rotator kablo oluşturulur.

Kresentrik yırtığın tamiri:
Sütür ankorlar fizyolojik olarak tekrarlayan yüklen-
melerde kemiğe tünel açma tekniğine göre daha iyi 
bir fiksasyon sağlarlar. Tamir öncesi ilk işlem tendon 
yatağının (ayak izi) hazırlanmasıdır. Tendon ayak izi 
yumuşak dokulardan arındırılır; bu aşamada kemiği 
dekortike etmeye gerek yoktur. Dekortikasyon ankor 
fiksasyonunu zayıflatabilir. Yumuşak dokuların kemik 
yüzeyden temizlenmesi tendon iyileşmesi için yeterli 
bir zemin hazırlar. Ankor 450 açı ile yerleştirilmelidir ve 
basit tek sıra tendon tamiri için ankor eklem yüzünün 
4-5 mm lateraline uygulanmalıdır. Aşırı gerginlikten 
kurtulmak için 2 No Ethibond veya orthocord ile basit 
sütür veya matres sütür konfigürasyonunda tendon-

kemiğe tutturulur. Son zamanlarda supraspinatus ayak 
izi (footprint) temasını arttırmak için çift sıra (double 
row) tamir, gergi bandı (tension bant) yöntemi veya 
kombine tamirler önerilmektedir. Günümüzde tamirler 
arası fark olup olmadığı gösterilememekteyse de, çift 
sıra yöntemi daha geniş bir temas alanı sağlayabildi-
ğinden 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 uygulanır. Buna “marji-
nal konverjans” adı verilir (Şekil 30.8). Bu tamir force 
couple etkisi ile kas dengesini sağlar ve abdüksiyonu 
başlatarak idame ettirebilir.(16)

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 yapıl-
malıdır. Bu yırtıklarda rotator kablo devamlılığı bozulmaktadır.

Şekil 30.8: Marjinal konverjans için tendon-tendon dikişleri uygulanır.

Tendon-tendon yırtığı

Ayak izi

APEKS

L-şekilli
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Rotator manşet artroskopik tamir teknikleri:
Tam kat rotator manşet yırtıkları:
Tam kat rotator manşet tamiri için ameliyat öncesi ve 
ameliyat sırasında planlama oldukça önemlidir.

Yırtık şeklinin belirlenmesi ve yırtık şekline göre uygu-
lanacak tamir yöntemleri farklılık gösterir. Yırtık, şekil 
olarak kresentrik veya U-şeklinde olabilir.

Genel teknik:
Lateral dekübit pozisyonunda 5 kg traksiyon bağlana-
rak kol 30-400 abdüksiyon ve 200 fleksiyon tutulurken 
işlem uygulanır. İnterskalen blok ve/veya genel hipo-
tansif anestezi altında (sistolik basınç 80-100 mmHg) 
eklem pompası basıncı 50 mmHg civarında tutularak 
subakromial artroskopi uygulanır. Kanama varlığında 
eklem pompası basıncı 90 mmHg’ye kadar çıkartılabil-
mektedir. Ancak 25 dakikadan fazla 90 mmHg’nin üze-
rinde basınç olursa, sıvı ekstravazasyonu ve şişlik artar.

Kresentrik şekilli yırtık tamiri (Şekil 30.9):
Öncelikle bursal yapılar, dejenere tendon kısımları ve 
fibröadipöz dokular yırtık kenarından temizlenmelidir. 
Büyük rotator manşet yırtıklarının posterior kısmı, en 
iyi lateral portalden izlenir. Yırtık şeklinin belirlenmesi 
için hem posterior hem de lateral portalden gözlenerek, 
özellikle büyük yırtıklarda yırtık tipi belirlenmelidir. 
Tendon tutucu kullanarak yırtığın apeksinin mobilitesi 
değerlendirilmelidir.

Yırtığın tamir edilebilecek bir yırtık olduğuna karar 
verilmişse, subakromial dekompresyon ve akromiop-

lasti kanamayı arttırabilse de daha iyi bir görüntü sağ-
layacağından başlangıçta uygulanabilir. Yine de eğer 
mümkünse akromioplasti son tercih olmalıdır. Yırtığın 
kemiğe tespiti için ankor yerleri belirlenerek eğer çapa-
lı bir tespit kullanılacaksa, ankor 30-450 açı ile kemiğe 
yerleştirilir. Tek sıralı bir tespit yapılacaksa ankorlar ar-
tiküler yüzeyin 5-10 mm lateraline yerleştirilir. Çift sıra 
tamirde ise, medial ankor eklem seviyesine kıkırdak 
kenarına uygulanır.

Uygulanacak ankorların arasının 1cm olması gerek-
mektedir. Ankorların yerleştirilmesinden önce tendon 
ayak izi yumuşak dokulardan temizlenir. Dekortike 
etmeye gerek yoktur. Bu işlem kemiğin tutma gücünü 
zayıflatır. Yırtık apeksine uygulanacak dikiş için gere-
kirse Neviaser portali kullanılabilir.

Dikişlerin tendondan geçirilmesi için çeşitli el aletleri 
kullanılmaktadır. Bu amaçla sıklıkla kullanılan alet-
ler spektrum sütür lasso, arthropierce, 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 seviyede kemiğe bağlanır. Son zamanlarda 
supraspintus ayak izini oluşturmak 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. 

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
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U veya V-şekilli yırtıkların tamiri:
Genellikle posterior kısım, bursal dokular ve fibröadi-
pöz dokular tarafından kapatılmıştır. Subakromial de-
kompresyon sonrası yırtık uçları daha kolay görünür 
hale gelebilir. Bazen bursal dokular oldukça kalın olup, 
tendona benzeyebilir. Ayrımında zorluk çekiliyorsa, 
dokunun humerusa yapışıp yapışmadığına bakılarak 
tendon mu, bursa mı olduğuna karar verilebilir. Delto-
id fasyaya tutunuyorsa bu yapı bursadır. U-şekilli yır-
tıklarda apeks glenoid kenarına kadar gelebilir. Bu bize 

retraksiyonu değil, yırtığın ne kadar mediale ulaştığını 
gösterir. Tendon-tendon dikişler ile yırtık bir fermuar 
gibi kapatılarak kemiğe tespit edilecek miktarı hem ke-
miğe yaklaştırılır hem de çapı küçültülür ve gerginliği 
azaltılır (Şekil 30.11). Tendon-tendon dikişler için lateral 
portalden gözlenirken, ön portalden posterior portale 
doğru 2 No ethibond veya Orthocord geçirilerek ten-
don dikilir. Uygulanan tendon-tendon dikişleri 5-10 
mm ara ile konulur. Genellikle apeksi glenoide ulaşan 
yırtık için 2-4 adet dikiş kullanmak gerekir. Teknik ola-
rak iki uçtan aynı anda girilerek dikiş konulabileceği 

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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gibi, önce anterior, sonra posterior tendondan geçiri-
lerek, tendon-tendon dikişleri uygulanabilir. Eğer bu 
yöntemle apeks kemiğe yaklaştırılabilmişse, apeks dı-
şında kalan tendon kısmı ankorlar yardımı ile kemiğe 
tespit edilir. Ankorların biri anterior diğeri posterioru 
tespit ederek tendon-kemiğe tutturulur. Dikiş geçerken 
tendonun ucundan en az 1 cm’lik kısmı tutulmalıdır. 
Tamir sonrası, kanayan kortikal kemik yüzeyde olan 
tendon iyileşmesi, spongioz kemiğe olan iyileşme ka-
dar kuvvetlidir. İşlem sonrası omuz rotasyonları ile 
dikiş hattının tümü ve stabilitesi değerlendirilmelidir 
(Şekil 30.12).

L-şekilli rotator manşet tam kat yırtıkları:
Tam kat yırtıkların bir diğer şekli de L-şekilli yırtıklar-
dır. 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 baca-
ğın kemik-tendon yırtık bileşkesinin kemiğe, tendon-
tendon bileşkesinin ise tendona tamiri ile gerçekleştiri-
lir (Şekil 30.13-30.14).

Cerrahi sonrası rehabilitasyon:
Tüm manşet yırtıklarında tamir sonrası pasif eksternal 
rotasyona hemen başlanır. İlk 6 hafta baş üstü germe 
uygulanmaz. Uygulanması tamir bölgesine aşırı yük 
bindirir. Dördüncü haftada omuz askısı sonlandırılır 
ve baş üstü germe başlanır. 12 hafta kadar rezistif ha-
reketlerden ve kuvvetlendirmeden kaçınılır. Bunun ne-
deni güçlü Sharpey fibrillerinin ancak 12 hafta sonunda 
oluşmasından dolayıdır. Altıncı ayın sonunda sınırlan-
dırmadan harekete izin verilir (Tablo 30.2).

Şekil 30.11: 65 yaşında U-şekilli rotator manşet yırtığı olan kadın hasta. İki tendon yırtığı. İnfra ve supraspinatus atrofisi var. Eklem içi 
ve subakromial bölgeden yırtığın görünümü. Rotator kablo devamlılığı yok. En altta tamir planı şematize edilmiş.

Tendon-tendon yırtığı Ayak izi

U/V-şekilli
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Sonuçlar:
Genel rotator manşet tamir sonuçları %92 iyi ve mü-
kemmel oranında görülmektedir. Elde edilen sonuçlar 
yırtık büyüklüğünden bağımsızdır.

Yapılan bir çalışmada fark az olsa da, küçük ve orta dü-
zeydeki yırtıklarda tamirin konservatif tedaviden daha 
iyi sonuç verdiği gösterilmiştir.(25)

MacKochnie ve ark.(26) 55 yaş altı hastalarda açık veya 
artroskopik tamirin başarılı olduğunu bildirmektedir-

ler. Postop erken rehabilitasyonun uzun süre immo-
bilizasyona göre eklem hareket genişliğinin daha hız-
lı arttığı tespit edilmiştir.(27) Yapılan bir derlemede ise 
55 yaş altı ve üstü hastalarda tam kat yırtıkların klinik 
sonuçlarının başarılı olduğu bulunmuştur.(28) Tendon 
iyileşmesini arttırmada son zamanlarda popüler olarak 
kullanılan PRP enjeksiyonunun hiçbir yararı olmadığı 
bir derlemede ortaya konulmuştur.(29) Çift sıra tamirle-
rinin daha düşük oranda tekrar yırtığa neden olup ol-
madığı halen tartışmalıdır.(30)

Tablo 30.2: Rotator manşet 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

Şekil 30.12: U-şekilli rotator manşet yırtığının tendon-tendon ve ardından tendon-kemik yöntemiyle tamiri.

Video 
Şekil 30.12
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Şekil 30.13: L-şekilli yırtığın ve tamir şeklinin şematize edilmesi izlenmektedir.

Tendon-tendon yırtığı

Ayak izi

APEKS

L-şekilli

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 şeklinde 
iki adet düğümsüz ankor ile tespit ediliyor. Son sırada tamir sonrası yırtığın subakromial bölgeden ve eklem içinden görünümü izleniyor.

Video Şekil 30.14
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I. Kemik defektli instabilitelerde planlama
Omuz instabilitesinde kemik defektler glenoid veya 
humerus başı defekti olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk 
olarak glenoid defektleri ilgi çekerek, 1996 yılında Mat-
sen(1) defektin glenoid çapının 1/3’ünü geçmesi duru-
munda mutlaka defektin giderilmesine yönelik bir yön-
temin uygulanması gerektiğini gündeme getirmiştir. 

Ardından Itoi(2) end-range ve mid-range mekanizma-
larla olan instabiliteyi gündeme getirerek, kemik ve 
yumuşak dokulardaki sorunların birlikteliğinin kolun 
pozisyonuna bağımlı olarak instabiliteye nasıl katıldık-
larını vurgulamıştır. Buna göre;

End-Range; mekanizmada kol hareket sınırlarının so-
nuna kadar getirilerek yumuşak dokular (labrum ve 
ligamentler) gergin olur ve bu gerginlik, çıkığa direnir. 
Defekt varlığında bile çıkık olmasına izin vermezler 
(Şekil 44.1). 

Mid-Range; mekanizmada ise kol hareket sınırının so-
nunda değildir ve yumuşak dokular gevşek olduğun-
dan, defektin varlığı çıkığın gelişmesine neden olur 
(Şekil 44.1). Bu, kemik defektlerinin çıkıkta oynadıkları 
rolün end-range değil, mid-range mekanizma ile oldu-
ğunu göstermektedir.

İtoi yaptığı çalışmada humerus başı çıkığının anterior 
inferior olması nedeniyle glenoidde anterior inferior 
oblik (saat 4.30 yönünde) defektler oluşturarak, %21’lik 
glenoid uzunluğu veya %28 glenoid çapını aşan defekt-
lerde mid-range mekanizma ile çıkık oluşturduğunu 
ortaya koymuştur (Şekil 44.2). 

Şekil 44.1: Glenoid kemik defekti mid-range mekanizma sırasında 
instabiliteye yol açar. End-range sırasında anterior kapsüler yapı-
lar gergin olduğundan instabilite gelişmeyebilmektedir.

Şekil 44.2: Itoi; çıkıkların anterior inferior yönde olduğunu düşü-
nerek oblik defektler oluşturarak yapılan biyomekanik çalışmala-
rında %21-28 defektin instabiliteye yol açtığını göstermiştir.
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Ancak çıkıklar gövdeye göre değil de glenoide göre de-
ğerlendirildiğinde, aslında çıkıkların anterior inferior 
değil, glenoid anteriorunda olduğu görüldüğünden, 
(saat 3.00) defektler anterior glenoidden olacak şekilde 
(Şekil 44.3) tekrar değerlendirildiğinde glenoid genişli-
ğinin %25’ini aşan defektlerde çıkıkların geliştiği göste-
rilmiştir (Şekil 44.4).

Bu defekt ölçüm sisteminde en önemli sorulardan biri 
de glenoid defektinin nasıl ölçülmesi gerektiği basa-
mağıdır. Defekt ölçümleri bilgisayarlı tomografi ile 
yapılmaktadır ve bugün için en uygun olanı çember 
belirleme yöntemi olarak görülmektedir (Şekil 44.5). Bir 
diğer yöntemde karşı omuz eğer sağlam ise, konturla-
rı belirlenerek defektle karşılaştırılabilir. Sıklıkla en iyi 
uyan çember yöntemi kullanıldığından, çember belir-
lendikten sonra defekt alan veya doğrusal ölçümlerle 
belirlenebilir. Biz kliniğimizde sıklıkla doğrusal ölçü-
mü kullanmaktayız.

Hill-Sachs lezyonu; sıklıkla omuz instabilitesine eşlik 
eder. Hill-Sachs lezyonu (HSL) ilk çıkıkların %65-67’sin-
de, kronik çıkıkların ise %84-93’ünde görülmektedir 
(Şekil 44.6). Hill-Sachs lezyonları glenoid defektleri 
gibi mid-range mekanizma ile instabilite yapmaz; end-
range (abdüksiyon-dış rotasyon) mekanizma sırasında 
glenoid tarafından örtünmezse instabiliteye neden olur 
(Şekil 44.7). 

Hill-Sachs lezyonunun değerlendirilmesi; end-range 
mekanizma ile instabiliteye yol açabileceğinden, ins-
tabilite oluşumu HSL yerleşimi ve bunun glenoidle 
oranlanmasına ve dolaysıyla glenoid defektine bağlıdır 
(Şekil 44.8). HSL’nin büyüklüğü her zaman önemli de-
ğildir; yerleşimi de önemlidir (Şekil 44.9). 

Angajman; Burkhart(3) tarafından tanımlanmıştır. Art-
roskopi sırasında dinamik muayene ile belirlenir. End-
range sırasında HSL glenoid kenarını geçiyorsa ve bu 
Bankart tamiri sonrasında da devam ediyorsa, buna 
“Angaje olan HSL’u” denilir. Yapılan çalışmalarda lab-
rum tamiri yapılmamış instabilitelerde %34-52 angaj-
man tespit edilirken, tamir sonrası angajmanın sadece 
%7 olduğu gösterilmiştir.(1) 

Humerus başının angaje olup olmayacağını belirleme-
nin günümüzde iki yolu vardır. 

a. Artroskopi sırasında dinamik muayene;

Labrum tamiri öncesi ve sonrası çok büyük farklılıklar 
göstermektedir. Labrum tamiri sonrası angajmana ba-
kılması, yapılan tamire de zarar verebilmektedir (Şekil 
44.10).

b. Ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi (BT) kulla-
narak “Glenoid traktının” belirlenmesi;

Son zamanlarda HSL’nun angaje olup olmaması yeri-
ne glenoid trakt konsepti kullanılarak, on-trakt ve off-
trakt ameliyat öncesi belirlenerek, ameliyat planlaması 
yapılması daha ön plana çıkmaktadır.

Glenoid trakt:
Itoi tarafından tanımlanan glenoid trakt, end-range 
sırasında glenoid kenarı ile temas eden humerus başı 
ile rotator manşet ayak izi mediali arasındaki mesafe-
dir (Şekil 44.11). Yapılan çalışmalarda, humerus başının 
glenoid traktının glenoid genişliğinin %83’üne karşılık 
geldiği bulunmuştur (Şekil 44.12). Buna göre; humeru-
sun 90 derece abdüksiyon ve 90 derece dış rotasyonun-
da, humerus başı glenoid çapının %83’ünü kullanır ve 
bu Glenoid Trakt olarak bilinir. Eğer humerus lezyo-
nu (Hill Sachs) %83’den küçükse, lezyon On-Trakt’tır 
ve angaje olmaz. Eğer humerus lezyonu (Hill-Sachs) 
%83’den büyükse lezyon Off-Trakt’tır ve angaje olur.

Glenoid trak’ın ölçümü ve hesaplanması:
3B BT kullanılarak en uygun çember yöntemi ile gle-
noid çapı belirlenir. Yine çember kullanılarak defekt 
boyutu belirlenir. Glenoid çapının %83’ünden defekt 
boyutu çıkartılarak glenoid trakt (GT) hesaplanır (Şekil 
44.13). Humerus başında HSL’nin en mediali ile rotator 
manşet ayak izinin en mediali arası mesafe ölçülür; bu 
mesafe Hill-Sachs İndeksidir (HSL) (Şekil 44.14). Eğer 
GT>HSL’den bu on-traktır ve angajman olmaz (Şekil 
44.15). GT<HSL’den bu off-trakt’tır ve angajman bek-
lenir (Şekil 44.16). Bu yöntemle anterior instabilite ev-
relemesi yapılmıştır ve buna göre de tedavi önerileri 
verilmektedir (Tablo 44.1).

Şekil 44.3: A) Ön arka grafilerde humerus başının anterior inferior çıkık düşünülmekle birlikte, B) lateral skapula grafisinde çıkığın sa-
dece anterior olduğu izlenmektedir.
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Şekil 44.4: Itoi sonraki çalışmalarında anterior defekt oluşturarak 
biyomekanik çalışmalarını yapmış ve bunun sonucunda %25 gle-
noid kemik kaybını kritik seviye olarak bulmuştur.

Şekil 44.5: En uygun çember yöntemi patolojinin olduğu (sağ) ve 
olmayan (sol) omuzlar kullanılarak veya sadece patolojik omuz 
üzerinden belirlenir.

Şekil 44.6: 3B BT’de Hill-Sachs lezyonunun (HSL) gösterilmesi.

Şekil 44.7: A) Küçük HSL’u end-range’de instabiliteye neden olmamaktadır. B) Büyük HSL ise end-range sırasında instabiliteye neden 
olabilmektedir.

Şekil 44.8: A) İnstabiliteye neden olmayacak büyüklükteki HSL, B,C) Glenoid defekt de eklendiğinde kapsülolabral dokular sağlam olsa 
da end range sırasında instabiliteye neden olur.
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Şekil 44.9: HSL’nin büyüklüğü değil, mediale ne kadar uzadığı önemlidir. Özellikle glenoid kaybı da varsa, küçük medial HSL’de instabilite 
oluşabilir.

Şekil 44.10: Burkhart tarafından ortaya atılan humerus başı an-
gajman kavramı labrum tamirini takiben düzelebilmektedir.

Şekil 44.11: Itoi; angajman yerine preop da değerlendirilerek ris-
kin belirleneceği on-trakt ve off-trakt kavramlarını geliştirmiştir. 
Buna göre glenoid trakt tanımlanmış ve bunun rotator manşet 
ayak izi medialinden glenoidin çapının %83’u kadar olan bir me-
safeyi içerdiğini göstermiştir.

Şekil 44.12: Glenoid trakt ve glenoid anteriorundaki %83’lük kar-
şılığı gösterilmektedir.

Şekil 44.13: Glenoid traktın hesaplanması; A) 3BBT’de en iyi çem-
ber belirlenerek çapı hesaplanır. B) defekt uzunluğu ölçülerek ça-
pın %83’ünden çıkartılır. Elde edilen değer glenoid trakttır (GT).
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Tablo 44.1: Anterior instabilite evrelemesi ve evrelere göre tedavi önerileri. GD; glenoid defekt

•	 Evre 1; GD <%25 + On-Track
–	 Bankart tamiri

•	 Evre 2; GD<%25 + Off-Track
–	 Bankart tamiri + Remplisaj

•	 Evre 3; GD>%25 + On-Track
–	 Latarjet

•	 Evre 4; GD>%25 + Off-Track
–	 Latarjet ± Remplisaj

Şekil 44.14: Hill-Sach lezyonunun en mediali ile rotator manşet 
ayak izinin en mediali arasındaki mesafe Hill-Sachs Indeksi (HSI) 
olarak ölçülür.

Şekil 44.15: Eğer GT>HSI ise bu on-trakttır.

Şekil 44.16: A) GT ve HSI’nin hesaplanması, B) GT<HSI ise off-trakttır ve instabilite gelişir.

II. Korakoid transferi (Latarjet prosedürü)
Giriş
Omuz instabilitesine birçok patoloji eşlik edebilir. Bu 
sadece bir yumuşak doku patolojisi olabilirken, kemik 
defektinin eşlik ettiği kronik tekrarlayan bir öykü ile 
de karşılaşabiliriz.(4) Anterior glenohumeral instabilite-
nin cerrahi tedavisinde birçok seçenek vardır. Güveni-
lir sonuçlarından dolayı Bankart tamiri sıklıkla tercih 
edilmektedir.(5) Ancak kemik defektinin eşlik ettiği re-
kürrensin olduğu durumlarda, anatomik tamir seçe-
neklerinin yerine, anatomik olmayan tedavileri tercih 
etmek gerekebilir.(6)

Korakoid transferi ilk defa 1954 yılında kemik defekti 
nedeniyle instabilitenin tekrarladığı durumlarda kur-
tarıcı açık cerrahi yöntem olarak Latarjet tarafından 
tarif edilmiştir. 2003 yılında ise Lafosse tarafından yön-
tem artroskopik olarak yeniden tasarlanmıştır.(7) Açık 
Latarjet tekniğinin uzun dönem başarısı birçok yazar 
tarafından bildirilmektedir. Ancak açık cerrahidense, 
minimal invaziv tekniklerin kullanılması birçok yazar 
tarafından tavsiye edilmektedir. 

Açık cerrahinin başarılı uzun dönem sonuçlarına rağ-
men farklı görüş açılarına imkan veren artroskopik 
yaklaşım ile daha iyi pozisyonda kemik bloğun yerleş-
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tirilip, sıkışma ve taşmaların engellenmesi daha kolay 
sağlanmaktadır. Artroskopik yaklaşımda SLAP lezyo-
nu vb. gibi eşlik eden lezyonların tanı ve tedavisi yapı-
labilmekte ve ek olarak eş zamanlı posterior instabilite 
varlığında müdahale şansı olmaktadır. Ayrıca eklem 
içerisini artroskopik olarak değerlendirdikten sonra 
kapsül tamirinden, Latarjet prosedürüne kadar tedavi-
ye yön verme şansı doğmaktadır.(8)

Endikasyon
Humerusta olan lezyonlar (Hill-Sachs) veya glenoid 
anteriorundaki erozyon majör instabilitelerin ana ne-
denleridir. Kemik lezyonun eşlik ettiği anterior insta-
bilite vakalarında artroskopik tespit akut vakalarda işe 
yarasa da, birçok kez kemik erozyonu ve yeniden çıkık-
lar ile karşılaşılmaktadır. 

Eğer glenoid kemik defekti %25’in üzerinde ise ve Hill-
Sachs lezyonu eşlik ediyorsa, Korakoid Transferi (La-
tarjet Prosedürü) akla getirilmesi gereken bir yöntem-
dir. Kemik defektinin daha az olduğu durumlarda ise 
bu prosedürün gerekliliği tartışmalıdır. Kemik defekti 
%25’in altındaysa ve bununla birlikte hasta 22 yaşın 
altında, erkek, yarışmalı spor geçmişi olan, önemli de-
recede humeral kemik kaybı eşlik eden veya aşırı kap-
sül laksitesi izlenen bir hasta ise kemik blok ile tedavi 
seçeneği rölatif olarak endike olabilir.(9)

HAGL (glenohumeral ligamentin humeral avülziyonu) 
lezyonlarında, cerrahi sonrası yeniden çıkıkla gelen 
hastalarda, yüksek riskli meslekler (marangoz) ve spor 
dalları (kontakt ve başüstü sporlar) ile uğraşan sporcu-
larda ve onarılamayacak durumda olan yumuşak doku 
lezyonlarının varlığında artroskopik veya açık Latarjet 
prosedürü tercih edilebilir.(10)

Bu tercihi kolaylaştırmak için İnstabilite Şiddeti Skoru 
tanımlanmıştır. Bu sistemde cerrahi sırasındaki yaş (2 
puan), spor derecesi (2 puan) ve tipi (1 puan), hiper-
laksite (1 puan) ve kemik defekti (Glenoid, AP grafide 
kontur kaybı 2 puan - Hill-Sachs, AP grafide eksternal 
rotasyonda 2 puan) durumu değerlendirilir. Skorlama 
sisteminden 6 veya daha üzeri puan alanlarda, anato-
mik tamirlerin yetersiz kaldığını söylenmekte ve kemik 
blok ameliyatları tavsiye edilmektedir.(11)

Korakoid çıkıntısı olmayanlara (önceki cerrahiye bağlı), 
kendi omzunu kasıtlı olarak çıkaranlara ve ligamentöz 
laksitenin eşlik ettiği 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 glenoid boynu anteri-
oruna taşımaktır. Şezlong pozisyonunda, deltopekto-
ral yaklaşım birçok cerrah tarafından önerilmektedir. 
Cilt-cilt altı geçildikten sonra sefalik ven bulunarak 
ekarte edilir. Cerrahi diseksiyon sırasında aksiller sinir 
ve muskülokütan sinir korunmalı, brakial pleksusun 
bası altında kalmamasına dikkat edilmelidir. Yüzeysel 
ve derin diseksiyonu takiben korakoid çıkıntı, pekto-
ralis minör kasının insersiyosunun hemen distalinden 
kesilir. Konjoint tendon muskülokütan sinir giriş, ye-

rine kadar sıyrılarak mobilize edilir. Subskapularisin 
muskülotendinöz bileşkesinin orta 2/3’ünde yapılan 2 
cm’lik vertikal bir kesiyle, korakoid ucunun yumuşak 
dokulardan geçebileceği ve glenoid anterioruna vida 
ile tespit edilebileceği bir yumuşak doku tüneli oluş-
turulur. Konjoint tendon subskapularis lifleri arasında 
hazırlanan tünele dikilir. Böylece anterior ve inferior 
stabilite kazanılması amaçlanmaktadır.(12)

Artroskopik Latarjet prosedürü
Hem şezlong, hem de lateral dekubit pozisyon tercih 
edilebilir ama lateral dekubit pozisyonda başlanırsa 
perop tespit edilen çok yönlü instabilitenin tedavisi için 
yeniden pozisyon vermeye gerek kalmayacaktır. Art-
roskopik Latarjet prosedürü özel tasarlanan el aletleri-
nin kullanıldığı, aşamalı olarak tarif edilen bir tekniktir.

Artroskopik Latarjet’in açığa olan üstünlükleri; daha 
kontrollü kemik greft yerleştirme, ek patolojilerin belir-
lenmesi (SLAP, posterior labrum…), anterior/posterior 
birlikte olan instabiliteler, artroskopi sırasında fark edi-
lirse pozisyon değiştirmeden Latarjet’ye geçilebilmesi 
(lateral dekübit), daha az yapışıklık, daha az ağrı, erken 
hareket, hızlı rehabilitasyon, hızlı spora dönüş ve daha 
iyi kozmetik sonuç sağlanır. Altı basamakta artrosko-
pik Latarjet uygulanmaktadır.

1. İnterval eksizyonu:
Bu aşamada eklem içerisinden rotator interval subska-
pularis ve supraspinatus arası eksize edilerek korakoid 
çıkıntı, korakoklaviküler ligamentler, pektoralis minör 
korakoakromial ligament ve konjoint tendon açığa çı-
kartılır (Şekil 44.17).

2. Glenoidin hazırlanması:
Revizyon cerrahisi ise önceki implantlar çıkartılabili-
yorsa çıkartılmalıdır. Korakoidin yerleşeceği glenoid 
kenarı dekortike edilmelidir (Şekil 44.18).

3. Korakoid disseksiyon:
Korakoid korakoakromial ligament ve pektoralis mi-
nörden serbestleştirilir (Şekil 44.19). Bu aşamada gö-
rüntüleme portali anterolateral portal olarak belirlenir.

4. Subskapularisin aralanması:
Ameliyatın en önemli ve zor kısımlarındandır. Ante-
rolateral portalden subskapularis izlenirken, anterior 
ve posterior çalışma portallerinden subskapularis 2/3 
ile 1/3 lifleri arasındaki slip tendonları aralanır (Şekil 
44.20).

5. Korakoidin hazırlanması:
Korakoid osteotomize edilmeden önce uygulanacak 
vida yerleri ve o vida uygulanması için gereken klavuz 
telleri hazırlanır (Şekil 44.21).

6. Korakoidin fiksasyonu:
Korakoid, konjoint tendonla birlikte subskapularisin 
arasından geçirilerek, glenoid anterior inferior kena-
rına iki adet vida ile tespit edilir (Şekil 44.22a,b). Pos-
toperatif grafide ve bilgisayarlı tomografide fiksasyon 
izlenmektedir (Şekil 44.22c). Glenoid ile oluşturulan 
kemik teması kontrol edilir. Perop çekilen grafi ile fik-
sasyon kontrol edilmelidir.(13,14)
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Şekil 44.17: A) Rotator interval eksizyonu. B) Korakoidin belirlenip konjoint tendon ve pektoralis minörün izlenmesi.

Şekil 44.18: A9 Glenoidin hazırlanması, B) Labrumun elevasyonu. C,D) Önceki cerrahiye ait materyallerin çıkartılması.

Şekil 44.19: A) Korakoidin diseksiyonu; pektoralis gevşetilmesi. B) Pektoralis minörün hemen posteriorunda brakial pleksus izleniyor.

A B

A B

C D

A B
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Cerrahisonrası yönetim
Rehabiltasyon
Cerrahi sonrası hastalar immobilize edilmemeli, ağrısı-
nın izin verdiği ölçüde tam aktif eklem hareket açıklığı 
egzersizleri bir an önce başlanmalıdır. Üç hafta sonra 
düşük riskli sportif aktivitelere başlanabilir. Ancak 6-8 
hafta öncesinde kontakt ve baş üstü sporlara izin veril-
memelidir.

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. Muskülokütan 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

Şekil 44.20: A) Antero-lateral portalden subskapularis belirlenip, B) RF yardımıyla aralanıyor.

Şekil 44.21: A) Korakoidin hazırlanması klavuzlar yardı-
mıyla vida yerleri belirleniyor. B,C) Asteotom yardımıyla 
korakoid osteotomize edilerek mobilize ediliyor. Öncesin-
de osteotomi hattının burr ile zayıflatılması ostetom sıra-
sında kolaylık sağlar.

A B

A

C

B

Video 44.21
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Şekil 44.22: A) Korakoid mobilize edilerek subskapularisin içinden geçirilerek glenoid kenarına getirilir, B) Redüksiyonu takiben iki adet 
vida ile fikse edilir. C) Fiksasyon sonrası x-ray ve 3BBT görüntüsü.

A

C

B

III. Uzun dönem komplikasyonlar
1. Kaynamama-Yanlış kaynama
2. Osteoliz
3. Rekürren instabilite
4. Dejeneratif artrit

İyi klinik sonuçlara rağmen bu cerrahi prosedür sonra-
sında %15 ila %30 arasında komplikasyon oranları bil-
dirilmektedir. Cerrahi bölgede hematom, enfeksiyon, 
cerrahi sırasında greft kırılması (%1.5), muskülokütan 
ve diğer sinir hasarları (%1.4) olası erken dönem, re-
kürren 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 dış rotas-
yonda kısıtlılık gelişmesidir. Cerrahi teknik ve asepsi 
kurallarına dikkat edildiği takdirde komplikasyondan 
korunmak mümkündür.(15)

Tartışma
Labral lezyonlarda anatomik tamir altın standart ol-
makla birlikte özellikle kemik defektinin eşlik ettiği du-
rumlarda, korakoid transferi akılda tutulması gereken 
bir seçenektir. Glenoid kaybı olan genç aktif bireylerde 
omuz cerrahisi ile uğraşan cerrahların %80’i Latarjet 
prosedürünü tavsiye etmektedir.(16) Açık Latarjet pro-
sedürü yapılan hastaların uzun dönem takiplerinde 
birçok yazar tarafından iyi sonuçlar bildirilmektedir. 
Young ve ark. yaptıkları çalışmada hastaların %80’inin 
önceki sportif seviyesine döndüklerini ve %98’inde iyi 
klinik sonuçlar alındığını bildirilmişlerdir.(17) Lafosse ve 

ark.’nın 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 olma-
dığını göstermişlerdir.(18) Bessiere ve ark.’nın yaptığı ça-
lışmada ise, Bankart tamiri ile açık Latarjet prosedürü 
karşılaştırılmış, beş yıllık takipler neticesinde rekürren 
çıkık görülme sıklığı Bankart grubunda %24, Latarjet 
grubunda %12 olarak bulunmuştur.(19) Latarjet prose-
dürünün en çok tartışılan sonucu ise uzun dönemde 
dejeneratif artrit ile olan ilişkisidir. Walch ve ark. açık 
cerrahi sonrası 20 yıllık takiplerde %20 artrit bildir-
mişlerdir.(20) Hovelius ve ark. ise 15 yıllık takiplerinin 
sonucunda %14 ağır artrit, %35 hafif artrit bulguları 
tespit ettiklerini bildirmişlerdir.(21) Bir diğer tartışmalı 
konu ise greft osteolizidir. Di Giacomo ve ark. yaptıkla-
rı araştırmada bilgisayarlı tomografi ile greft incelendi-
ğinde %59,5 oranında osteolizis tespit etmiş, ancak bu 
durumun klinik skorları etkilemediğini belirtmişlerdir.
(22) Latarjet tekniği biyomekanik olarak inceleyen stabi-
lizasyon araştırmalarında ise, stabilizasyonun kemik 
blok kadar, subskapularis ile konjoint tendon arasında-
ki askı etkisine de bağlı olduğu tespit edilmiştir.(23) Art-
roskopik ve açık cerrahiyi karşılaştıran çalışmalarda ise 
varılan kanı açık cerrahi takip sürelerinin artroskopik 
cerrahiye göre daha uzun olması nedeniyle açık teknik-
te daha çok komplikasyon bildirilmiştir. Artroskopik 
teknik ile yapılan daha uzun süreli takiplere ihtiyaç var-
dır. Artroskopik yöntemin eklem içi patolojileri tespit, 
birden fazla açıdan greftin izlenebilmesi, iyi kozmetik 
sonuç gibi avantajları olsa da klinik, sonuçlar birbirin-
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den farklı değildir. Kemik iyileşmesi açık cerrahide iyi 
tespit edilmesine rağmen rekürren çıkık sıklığı da yine 
açık cerrahide fazladır (Açık %3.3 artroskopik %0.3). 
Yapılan maliyet analizlerinde ise artroskopik yöntemin 
açığa göre iki kat daha pahalı olduğu tespit edilmiştir. 
Ancak maliyet değil, hasta yararının düşünülerek terci-
hin ona göre yapılması tavsiye edilmektedir.(9)

Sonuç
Latarjet prosedürü açık veya artroskopik yardımlı ya-
pılabilen güvenli ve güvenilir bir tekniktir. Uygun en-
dikasyonda yapıldığında klinik sonuçları yüz güldürü-
cüdür. Geliştirilen teknik ve el aletleri sayesinde işlem 
kolaylaşmış ve işlem süresi kabul edilebilir seviyelere 
gerilemiştir. Latarjet sonrası kurtarıcı işlemlerin zor-
luğu düşünülerek tekniğe uygun şekilde ve tecrübeli 
cerrahlarca yapılması önerilmektedir. Greft pozisyonu 
birden fazla portalden muhakkak kontrol edilmelidir. 
Muhakkak erken hareket başlanmalı ancak kontakt 
sporlardan erken dönemde uzak durulmalıdır. Hasta 
yararı gözetilerek yapılacak tedavi tercihlerinde Latar-
jet prosedürü muhakkak akılda tutulmalıdır.

III. Kemik blok prosedürü
Artroskopik Bankart onarımı, tekrarlayan omuz çı-
kıklarında en popüler ve en efektif tedavidir. Cerrahi 
sonrası nüks riskini arttıran faktörler; genç hasta, erkek 
cinsiyet, kontakt sporları ile uğraşma, glenoid kemik 
kaybı olması, Hill-Sachs lezyonu varlığı, bipolar insta-
bilite ve ankorun yanlış pozisyonda yerleştirilmesidir. 
Bankart lezyon onarımı sonrası tekrar çıkık riskini be-
lirleyen en önemli faktörlerden biri ise glenoidteki ke-
mik kaybı miktarıdır. Glenohumeral kemik kaybı olan 
hastalarda cerrahi sonrası tekrarlayan çıkık riski %15-
64 oranlarında bulunmuştur.(24-27) Glenoidteki kemik 
kaybı korakoid veya iliak kanat kemik blok transferi ile 
giderilir. Standart bir artroskopik Bankart tamirinin tek 
başına kemik kaybı olan hastada stabiliteyi sağlamaya-
cağı bilinmektedir.(28,29)

Preoperatif hazırlık
Direkt grafi ve 3B BT ile operasyon öncesi planlama ya-
pılmalıdır.

Pozisyon
Genel anestezi altındaki hasta, kliniğimizde lateral 
dekübit pozisyonda omuz artroskopisi için hazırlanır. 
İliak krest ve çevresi steril olarak hazırlanır ve uygun 
örtünme sağlanır. 

Portaller
Anterior ya da posterior Bankart lezyonlarında klasik 
portaller açılır. Rotator interval eksize edilerek portal-
lerin girişi genişletilir (Şekil 44.23). Raspa ve radyofre-
kans (RF) yardımı ile glenoid yüzeyin kanlanması ve 
labral yapıların yapıştığı bölgeden ayrılarak serbest-
leştirilmesi sağlanır (Şekil 44.24). Greftin gönderileceği 
portal genişletilerek, greftin geçeceği büyüklükteki ka-
nül ile değiştirilir ya da 10cc’lik enjektör kanül haline 
getirilerek kullanılabilir. Glenoid yüzey hazırlandıktan 
sonra çift ipli 2 adet ankordan birincisi inferiora (sağ 
omuz için saat 5 hizası, sol omuz için saat 7 hizasın-
da); ikincisi ise süperiora (sağ omuz için saat 3 hizası, 
sol omuz için saat 9 hizası) glenoid boynunun 5 mm 
altında olacak şekilde uygulanır (Şekil 44.24). İnferior 
ve süperiora yerleştirilen ankordan çıkan iplerden birer 
tanesi kanül dışına, birer tanesi ise kanül içine alınır. 
İnferior ankorun çizgili ipi ve süperior ankordan çıkan 
tek renkli ipler, kanül içinde kalacak şekilde alınırken, 
ankorlardan çıkan diğer ipler feda edilir.

İliak kanat greftinin hazırlanması
Hasta lateral dekübit pozisyonda yatarken, ipsilateral 
iliak krest üzerinden 4-5cm’lik insizyonla girilir (Şekil 
44.25). Cilt-cilt altı dokular geçildikten sonra hemostaz 
sağlanır. İliak krestten 16-20 mm x 10-15 mm x 10mm 
trikortikal kemik grefti alınır (Şekil 44.25). Donör saha-
da kanama kontrolü sağlandıktan sonra kapatılır. Alı-
nan greft üzerindeki yumuşak dokular temizlenir. 1.2 
mm lik drill ile greftte 5mm lik güvenli alan bırakacak 
şekilde birbirine paralel lateralden mediale doğru iki 
adet tünel açılır (Şekil 44.25). Tünellerin pozisyonlarına 
ve glenoid yüzeye paralel olduğuna dikkat edilmelidir. 
Tünellerden birer adet 1 prolen ip taşıyıcı ip olarak kul-
lanılmak üzere geçirilerek greft hazırlanır (Şekil 44.25). 
Hazırlanan greftin kanülden geçip geçmediği kontrol 
edilir. 

Şekil 44.23: A) ilk olarak kemik blok ameliyatına karar verilmişse rotator interval eksize ediliyor, B) eksizyon sonrası korakoid ve subs-
kapularisin görünümü.

A B
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Şekil 44.24: A) Labrum mobilize ediliyor. B) Glenoid kenarına sol omuz için saat 7 hizasına ilk ankor eklem seviyesi 4mm altına denk ge-
lecek şekilde yerleştiriliyor, C) Ardından saat 9 seviyesine aynı şekilde ikinci ankor uygulanıyor. D) İkişer ipli iki ankor uygulama sonrası.

A

C

B

D

Şekil 44.25: İliak kanattan greftin alınması ve hazırlanması.
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Şekil 44.26: İki farklı ipin birbirine bağlanarak loop oluşturulup 
taşıyıcı ip sisteminin kurulması.

Greftin yerleştirilmesi
Hazırlanan greftte bulunan taşıyıcı ipler sayesinde 
ankordan gelen tek renkli çift ip ve çizgili çift ip gref-
tin medial yüzeyinden lateral yüzeyine doğru taşınır. 
Greftin lateral yüzeyinde yer alan bir tek, bir de çizgili 
ip alınarak sekiz düğüm tekniği ile loop oluşturulur 
(Şekil 44.26). Düğüm greftin ortasına yerleşecek şekil-
de iplerin boşluğu alınır. İplerin karışmaması için ma-
gic klemp yardımı ile iplerde karışıklık olmasın diye 
taranır. Daha sonra greftte kalan ipler sayesinde greft 
asansör tekniği ile kanül içinden eklem içine gönderilir 
(Şekil 44.26). Eklem içinde greftin pozisyonuna dikkat 
edilmelidir. Greftin spongioz yüzeyinin glenoid yüze-
yi ile örtüşmesi ve düğümün lateral yüzeyde kalması 
sağlanacak şekilde kanül dışında hazırlanmalıdır (Şekil 
44.27). Greft ile glenoid yüzey arasında yumuşak do-
kunun kalmamasına özen gösterilmelidir. Labrum son-
radan tamir edileceğinden, olabildiğince gevşetilmeli 
ve uygulanan kemik greftinin üzerinden atlatılmalıdır 
(Şekil 44.27). Greft ile glenoid yüzey arasında basamak 
olmamalıdır. Greft ile glenoid arasındaki uyum osteo-
integrasyonu arttırmaktadır. Künt uçlu disektör ya da 
raspa yardımı ile greft bastırılırken, 5 adet revo düğüm 
atılarak greft glenoide tespit edilir (Şekil 44.27).

Şekil 44.27: A) greftin içeriye taşınması, B) Revo düğümlerle tespit edilmesi. C) Labrum eleve edilerek greftin üst kısmına taşınır. D) 
Bir başka hastada posterior kemik blok uygulanması.

A

C

B

D
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Labrum tamiri
Greft yerleştirildikten sonra daha önce gevşetilen lab-
rum ve kapsül kemik fragmanın üstünden atlatılır. İlk 
yerleştirilen ankorlar ile çakışmaması için labrum tami-
rinde kullanılacak olan ankorlar 1-2 mm kaydırılarak 
yerleştirilir. Ankorlardan çıkan ipler sayesinde labrum 
tamiri uygulanır (Şekil 44.28). 

Postoperatif rehabilitasyon
Hastalarda postoperatif 8 hafta velpau bandaj ile omuz 
immobilizasyonu uygulanır. 4. haftada pasif egzersiz-
lere, 6-8. haftada aktif egzersizlere başlanır. Güçlendir-
me egzersizlerine 3. ayın sonunda başlanırken, spora 
dönüşe en erken 6. ayda izin verilir.

Şekil 44.28: A) Labrum tamiri için saat 7 seviyesine ankor uygulanması. B) Labrumun tamiri ve C) Tamir sonrası görünümü. D) Postop 
BT’de anterior kemik greftinin yerleşimi. E) Bir başka vakada posterior kemik greftinin yerleşimi izlenmektedir.

Laterjet tekniği Bankart lezyonlarında giderek popüla-
ritesi artmakla beraber, anatomik olmayan rekonstrük-
siyon sağlamaktadır.(30) Ayrıca, öğrenme eğrisi yavaş-
tır. Son yapılan biyomekanik çalışmalarda iliak kanat 
grefti ile yapılan glenoid rekonstrüksiyonlarının klinik 
sonuçlarının başarılı olduğu gösterilmiştir.(31-33) Bu tek-
nikte subskapularisin bütünlüğü etkilenmezken, ana-
tomik rekonstrüksiyon sağlanır. Dezavantajı ise donör 
saha problemleri olabilir. 

Bazı yazarlar baş üstü sporlar ile uğraşan sporcularda 
Bristow-Laterjet prosedürünün kontreendike olduğu-
nu savunmaktadırlar.(34,35) Bu teknikte spora dönüşü 
mümkün kılan dış rotasyon kısıtlanması minimaldir.(36) 

A B

C

E

D

Video Şekil 44.28



O
m

uz
 A

rt
ro

sk
op

is
i

426

Ulunay Kanatlı, Mehmet Ali Tokgöz, İsmail Daldal, Hasan Hüseyin Bozkurt

IV. Remplisaj
Hill-Sachs lezyonu ilk olarak 1940 yılında anterior gle-
nohumeral dislokasyon sırasında sert glenoid kemi-
ğin humerus başının postero lateralindeki yumuşak 
süngerimsi kemik üzerinde oluşturduğu baskı olarak 
tarif edildi.(37) Bu defekt rekürren glenohumeral dislo-
kasyonların önemli bir sonucudur.(38) Humerus başının 
%20’den azını tutan lezyonlar tipik olarak instabilite 
açısından anlamlı değildirler.(39,40) %40’tan fazla yer 
kaplayan Hill-Sachs lezyonları doğrudan tekrarlayan 
instabilite varlığı ile ilişkilidir.(39,41) %20 ila %40 arasın-
daki defektler de önemli olabilir, fakat lezyonun ante-
roinferior glenoid ile olan yerine , oryantasyonuna ve 
iç içe geçmesine bağlıdır. Angaje olan HSL, omuz ab-
düksiyon ve dış rotasyonda humerus başının anterior 
dislokasyonu sırasında glenoid ön kenarının lezyonun 
içine geçmesi ve kilitlemesidir. Bu lezyonlar rekürren 
instabiliteye yol açarlar ve sadece artroskopik Bankart 
tamiri yapıldıklarında yüksek başarısızlık oranına sa-
hiptirler.(38,42) Humerus başı osteotomisi, ön kapsül pli-
kasyonu, osteokondral allogreft, humeroplasti, sınırlı 
yüzey artroplastisini içeren çeşitli prosedürler öneril-
miştir.(43-48) İyi klinik sonuçlar elde edilebilmesine rağ-
men bu işlemler genellikle açık bir yaklaşımla yapılır 
ve implant yetmezliği, kaynamama ve glenohumeral 
artrit dahil olmak üzere çeşitli komplikasyonlarla iliş-
kilidir.(49-52)

HSL’nun angajmanı dikkate alındığında önemli bir 
nokta, angajmanın glenoid kenar ile HSL arasında 
meydana geldiğidir. Geniş bir glenoid defekt varlı-
ğında angajmanın daha sık oluştuğu gözlenmiştir.(28) 
Yeni geliştirilen glenoid track konseptiyle büyük bir 
HSL’nun on-track veya off-track olup olmadığı değer-
lendirilebilir. Glenoid track, glenoidin humerus başın-
da temas ettiği alan olarak tanımlanır. Bir off-track HSL 
durumunda glenoiddeki defekt %25’in altındaysa te-
davi gerektirmez. Bu durumda Laterjet prosedürü veya 
artroskopik remplisaj tedavi seçeneği olabilir. Glenoid-
deki defekt %25’ten fazlaysa, kemik greftleme gerekir. 
Bu bir off-track lezyonu on-track lezyona çevirir. Ke-
mik greftleme ya da Laterjet prosedüründen sonra HSL 
off-track olarak kalırsa ileri tedavi zorunlu hale gelir. 
On-track HSL ve %25’ten az glenoid defekti durumun-
da artroskopik Bankart tamiri yeterlidir.(57)

Fransızca “doldurmak” anlamına gelen “remplissage” 
terimi, 2008 yılında Purchase ve ark. tarafından ortaya 
atılmıştır.(53) Aşınmış humeral defekt içine infraspina-
tus tendonu ve arka eklem kapsülünün açık tenodezi 
olarak tanımlanan bu prosedür, ilk olarak 1972 yılında 
Connolly tarafından tarif edilmiştir.(54) Bu lezyonu eks-
tra-artiküler defekte dönüştürür ve anterior glenoid ke-
narı ile etkileşimini önler; ayrıca anterior translasyonu 
ve sonraki çıkığı kısıtlayıcı rol oynar.(54-56) 2008 yılında 
Purchase ve ark. aynı prosedürün Bankart tamiriyle 
birlikte sütür ankorların HSL içerisine yerleştirildiği 
ve posterior yumuşak dokulardan geçirildiği bir art-
roskopik modifikasyonunu tarif ettiler.(53) %15 ve %30 
oranındaki HSL kombine Bankart tamiri ve remplissa-
ge prosedürünün yapılan biyomekanik analizinde, kü-

çük (%15) defektlerde yalnız Bankart tamirinin omuzu 
stabilize etmek için yeterli olduğu, remplissage eklen-
mesi durumunda addüksiyonda önemli ölçüde iç-dış 
rotasyonda kısıtlanma meydana geldiği; abdüksiyonda 
ise anlamlı fark olmadığı gözlenmiştir. %30 HSL olan 
ve izole Bankart tamiri yapılan tüm örneklerde abdük-
siyonda dislokasyon meydana geldiği; remplissage 
eklenmesi durumunda tüm defektlerin glenoid kenar 
ile etkileşiminin engellendiği ve dislokasyon olmadığı 
gözlenmiştir.(56) 

Cerrahi teknik (Şekil 44.29)
Anestezi altında pasif eklem hareket açıklıklarını, özel-
likle abdüksiyon ve dış rotasyonu değerlendirmek için 
muayene yapılır. Hasta lateral dekübit pozisyonda ya-
tırılır, omuz 45 derece abdüksiyon ve 15 derece fleksi-
yonda omuz tutucu alet yardımıyla traksiyona alınır.

Posterior portal HSL’nu görebilmek için humerus başı 
konveksitesinin hafif lateralinden oluşturulur. Ante-
rosüperior portal humeral defekti görebilmek için ve 
posterior portalin yerleşimini değerlendirebilmek için 
kullanılır. Posterior portal ankor yerleştirmek amacıyla 
doğrudan humerus başı defekti üzerinden yerleştirilir.

HSL anterior portal üzerinden yerleştirilen kamera ile 
görüntülenirken, perkütan veya posterior kanül yar-
dımıyla girilen üst ve alt sütür ankorlar kemik defekt 
içerisine yerleştirilir. Sütürler infraspinatus tendonu 
ve eklem kapsülünden geçirildikten sonra subdeltoid 
aralıkta dikilerek tendon ve kapsül HSL’na sabitlenmiş 
olur.(43) Sütür bağlamayı kolaylaştırmak için subdeltoid 
aralık sütürler geçirilmeden önce temizlenebilir.

V. Rotator interval kapatılması
Anatomi ve fonksiyon
Rotator interval alt sınırı subskapularis, üst sınırı sup-
raspinatus ve medial tabanı ise korakoid proçes tara-
fından oluşturulan triangüler bir anatomik boşluktur. 
Bu boşlukta korakohumeral ligament (KHL), süperior 
glenohumeral ligament (SGHL), orta glenohumeral li-
gament (OGHL), bisepsin uzun başı ve anterior eklem 
kapsülü bulunur. Jost ve ark.(58) yaptıkları bir kadavra 
çalışmasında rotator intervalin yapısına supraspinatus, 
subskapularis, SGHL, KHL ve anterosüperior eklem 
kapsülünün katıldığını ve rotator intervalin medial ve 
lateral kısımlarının birbirinden farklı özgün bölgeler 
olduğunu bildirdiler. Ayrıca bu çalışmada KHL’in infe-
rior translasyonun yanında dış rotasyon sınırlanmasın-
da da kilit rolü olduğunu gösterdiler. SGHL süperior 
glenoid tüberkülden küçük tüberkülün kenarına uza-
nır, rotator intervalin tabanını çaprazlar ve lifleri KHL 
ile birleşir. Tüm bu ligamentler rotator manşet tendon-
larının katkıları 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 ikisi-
nin birlikte bisepsin uzun başının primer stabilizatörle-
ri olduğu düşünülürken, son çalışmalar subskapularis 
tendon bütünlüğünün biseps tendon stabilitesinden 
sorumlu olduğunu düşündürmektedir.(59)
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Şekil 44.29: Geniş Hil-Sachs defekti önce A) Dekortike edilir. B) Ardından bir veya iki adet ankor defekte yerleştirilir. 
C) İpler infraspinatustan geçirilerek bağlanmaya 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 düğümlerle sabitlenir.

Neer ve Foster(60), rotator intervalin biyomekanik rolle-
rini ileri sürmelerinin ardından bu yapıya olan merak-
lar daha da artmıştır. Halen kesin rolü bilinmemesine 
rağmen, rotator intervalin patolojilerinin omuz dis-
fonksiyonuna katkıda bulunduğu açıktır. Harryman 
ve ark.’nın(61) kadavra çalışmasında rotator intervalin 
(ilişkili ligamentöz ve kapsüler yapıların) pasif gleno-
humeral fleksiyonu, ekstansiyonu, dış rotasyonu ve 
addüksiyonu arttırdığını, aksine medialden laterale 

interval üst üste binmesiyle bu hareketlerde resiprokal 
azalma olduğunu gösterdiler. Sonuç olarak, rotator in-
tervalin aşırı hareketlere karşı dizginleyici olarak görev 
yaptığını ve posterior- inferior yönde glenohumeral 
translasyonu sınırladığını gösterdiler. Bu çalışmaya 
benzer olarak, Nobuhara ve Ikeda(62) omuzun dış rotas-
yonu ile sağlanan rotator interval gerilmesi ile glenohu-
meral instabilitenin azaldığını gösterdiler.

A

C

B

D

E F

Video Şekil 44.29
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Rotator interval laksitesi
Rotator intervalde kontraktür ve skar oluşumları ade-
ziv kapsülit ile kendini gösterirken, rotator interval 
laksitesi ise glenohumeral instabiliteye katkıda bulu-
nur. Rowe ve Zarins,(63) rotator interval lezyonları ile 
rekürren instabilite arasındaki ilişkiyi göstermişlerdir. 
Rotator interval ligamentöz ve kapsüler yapılarının 
laksitesiyle başvuran hastalarda sıklıkla akut travma 
veya aşırı kullanmaya bağlı yaralanmalar görülür. Sul-
kus bulgusu inferior translasyon artmışsa gözlenebilir 
ve normalde dış rotasyonla birlikte rotator intervalin 
gerilmesiyle kaybolur. Dış rotasyonda inatçı sulkus 
bulgusunun varlığı instabiliteyi düşündürür. Sempto-
matik hastalarda laksiteyi azaltmak için rotator inter-
val yapılarının birbiri üstüne kaydırılması gerekir. İzole 
rotator interval kapamalarının rekürren instabilitelerde 
iyi sonuçları bildirilmiştir, ancak glenohumeral insta-
biliteden rotator interval lezyonlarının genellikle tek 
başına sorumlu olmadığını bilmemiz gerekir. Levine 
ve ark.,(64) revizyon omuz stabilizasyonuna giden 50 
hastada abdüksiyon ve dış rotasyonda halen instabilite 
olduğunu ve asıl problem olan inferior glenohumeral 
kapsüler kompleksin tedavi edilmediği için revizyon 
ihtiyacının ortaya çıktığını bildirmişlerdir. 

Rotator interval kapatılmasında artroskopik ve açık 
prosedürler tanımlanmıştır. Harryman ve ark. açık 
korakohumeral medialden laterale gerdirmenin poste-
rior ve inferior translasyonu azalttığını bildirdiler. Bu 
bulgular ışığında artroskopik cerrahi teknik farklı olsa 
da, açık cerrahi ile benzer etkisi olduğu tahmin edilebi-
lir. Tipik artroskopik SGHL’den OGHL’e olan kapama 
subskapular forameni daha net olarak kapatmaktadır. 

Ancak son zamanlarda bu prosedür için Provencer(65) 
tarafından yapılan analizler, Harryman’in raporların-
daki sonuçlara benzer bulundu. Bunun tersine, Savoie 
ve ark.(66) oblik sütür oritentasyonu ile mükemmel kli-
nik sonuçlar bildirdiler ve Harryman’in sonuçlarından 
daha net sonuçlar elde ettiklerini ileri sürdüler. Farber 
ve ark.(67) çok yönlü instabilite kadavra modelinde me-
dialden laterale sütür ankorlu teknik ile süperior-in-
ferior yönde tekniği kıyasladılar. Medialden laterale 
kapama tekniğinin normal hareketi daha iyi sağladığı-
nı, fakat benzer interval kapama oryantasyonu kulla-
nılmasına rağmen Harryman’in sonuçlarına ulaşama-
dıklarını bildirdiler. Mologne ve ark.’ları(68) artroskopik 
SGHL-OGHL rotator interval kapama sonrası anterior 
translasyonun azaldığını rapor ettiler, ancak posterior 
ve inferior stabilitenin iyileştiğine dair bir sonuç bil-
dirmemişlerdir. Ayrıca artroskopik SGHL-OGHL ka-
paması instabilite onarımında rol oynayabilir ancak 
klinik sonuçlar yetersizdir ve uzun dönem etkinliği 
belirsizdir. 

Artroskopik SGHL-OGHL kapamada hareket kısıtlılığı 
olmaması için kol dış rotasyona alınır. Subskapularisin 
hemen üzerinde glenoidin 3-4 mm lateralinde OGHL 
penetre edilerek, penetre edici enstruman supraspina-
tus anteriorundan SGHL tabanına doğru geçirilir. Ön-
ceki geçirilen sütür deltoid liflerinin yakalanmasından 
kaçınmak için anterior portale aynı kanül yolu ile geri 
alınır. Sütürler eklem dışında bağlanır, gerekli görülür-
se ek sütürler laterale yerleştirilir (Şekil 44.30). Postope-
ratif rehabilitasyon patolojiyle ilgili olarak değişmekle 
birlikte, ilk 3-4 hafta 30o’de kısıtlanır.

Şekil 44.30: Subskapularisten yararlanarak rotator intervalin kapatılması. Bu amaçla bir kanül kullanılarak ilk subskapularisden daha 
sonra intervalin en üst kısmından geçilerek düğüm kapsül dışında bağlanır. 

Video 
Şekil 44.30
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 OMUZ
 ARTROSKOPİSİNDE
HEMŞİRELİK BAKIMI59

Zühal ERDOĞAN, Sevil GÜLER DEMIR, Büşra ÇIRAK

Omuz eklemi, bedenin en hareketli eklemlerinden biri-
dir ve birçok aktiviteyi gerçekleştirebilmek için gerekli 
geniş bir hareket yelpazesine sahiptir. Bu geniş hareket 
yelpazesi ile doğru orantılı olarak, bu bölgedeki yara-
lanmalar ve sorunlar da sık görülmektedir.(1,2) Omuz 
eklemi ile ilgili genellikle yaşanan sorunlar rotator 
manşet yırtıkları, artrit ve instabilitedir. Bu sorunların 
teşhis ve tedavisinde omuz artroskopisi uygulanmak-
tadır. Omuz artroskopisi, açık cerrahiye göre birçok 
avantajı bulunması nedeniyle günümüzde sıklıkla ter-
cih edilen bir yöntemdir.(1-3)

Omuz artroskopisinin uygulanma sıklığı ülkelere 
göre değişmektedir. Almanya’da 2013 yılında yaklaşık 
160.000 hastaya omuz artroskopisi uygulandığı belir-
tilmektedir.(4) Amerika Birleşik Devletleri’nde ise, her 
yıl 500.000’den fazla hastaya omuz artroskopisi uygu-
lanmaktadır.(5) Ülkemizde ise, omuz artroskopisi uygu-
lanma sıklığı ile ilgili verilere ulaşılamamakla birlikte, 
kurumlara ve bölgelere göre değişiklik gösterdiği, tıp 
ve teknolojideki ilerlemelere paralel olarak son yıllarda 
artış gösterdiği dikkati çekmektedir.(6)

Omuz artroskopisi uygulanacak hastalar genellikle 
ameliyat günü kliniğe yatırılmakta ve ortalama 1-2 gün 
hastanede kalmaktadır. Klinikte yattıkları süre içerisin-
de hastalara ağrı yönetimi, kol askısı bakımı, hareket 
aktivitesi ve eklemlerin her yöne hareketi ile ilgili kısıt-
lamalar konusunda hemşireler tarafından bakım, eği-
tim ve danışmanlık verilmektedir. Omuz artroskopisi-
nin başarılı olabilmesi, riskleri ve komplikasyonlarının 
en aza indirilebilmesi için hemşirelik bakımı büyük 
önem taşımaktadır. Ortopedi ve travmatoloji hemşire-
lerinin etkili ağrı yönetiminin sağlanması, kanama, ve-
nöz tromboemboli, enfeksiyon vb. komplikasyonların 
değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve erken 
dönemde saptanması, mobilizasyonun sağlanması, eg-
zersizlerin ve hareketin sürdürülmesi, taburculuğun 
planlanması ve evde bakıma yönelik eğitim ve danış-
manlığın verilmesi ile ilgili önemli sorumlulukları bu-
lunmaktadır.(3,7,8)

Ameliyat öncesi hemşirelik bakımı 
Omuz artroskopisi öncesi hemşirelik bakımı hastanın 
değerlendirilmesi, ağrı yönetimi ve ameliyat öncesi 
hasta eğitimi başlıkları altında ele alınmıştır (Şekil 1).
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Şekil 59.1: Omuz artroskopisi öncesi hemşirelik bakımı

Hastanın değerlendirilmesi
Omuz artroskopisi uygulanacak hastaların ilk değer-
lendirmelerinde, tüm cerrahi uygulanacak hastalarda 
olduğu gibi, detaylı bir öykü alınır ve tam bir fizik mu-
ayene yapılır. Ortopedi ve travmatoloji hemşiresi, ku-
rumun politika ve prosedürlerine göre hastanın ameli-
yat öncesi değerlendirmesini yapar ve hastanın omuz 
artroskopisine yönelik fiziksel hazırlığını değerlendirir. 

Omuz ekleminin hareket açıklığı ve kas gücü değer-
lendirilir. Nörovasküler değerlendirme ile cilt rengi ve 
ısısı, etkilenen ekstremitede nabız kontrolü ve duyu 
kaybı olup olmadığı, ağrı ve kapiller geri dolum zama-
nı değerlendirilir. Hastanın günlük yaşam aktivitele-
rine katılabilme yetisi ve uyku örüntüsünde bozulma 
olup olmadığı araştırılır. Hemşire tarafından hastanın 
değerlendirilmesindeki temel amaç, cerrahi girişimi ve 
iyileşmeyi etkileyebilecek risk faktörlerini belirleyerek, 
cerrahi deneyim süresince hastanın güvenliğini ve ra-
hatını sağlamak üzere verilerin toplanmasıdır. Hemşire 
bu verileri toplayarak omuz artroskopisi uygulanacak 
hastanın hemşirelik bakımını planlar, uygular ve de-
ğerlendirir.(8-10)

Ağrı yönetimi 
Ağrı, omuz artroskopisi uygulanacak hastayı sağlık 
bakımı aramaya yönelten en sık karşılaşılan semptom-
lardan biri olup, bireyin günlük yaşam aktivitelerini 
önemli derecede sınırlandırır. Bu bağlamda ortopedi ve 
travmatoloji hemşiresi, ameliyat öncesi dönemde has-
tayı ağrının nedeni, başlangıcı, şiddeti, süresi, sıklığı, 
tipi, lokalizasyonu, ağrıyı artıran ve azaltan faktörler 
yönünden dikkatle değerlendirmelidir. Hastaya ağ-
rının nedenleri, değerlendirmesi ile ilgili kullanılacak 
skalalar ve uygulanacak tedavi ile ilgili bilgi verilir. 

Farmakolojik ve non-farmakolojik ağrı tedavisi yön-
temleri uygulanır. Non-farmakolohik yöntem seçimi 
yapılırken hasta ile işbirliği yapılır (derin solunum-ök-
sürük egzersizleri, uygun pozisyon verme, müzik din-
leme, kitap okuma vb.).(8,11)

Ameliyat öncesi hasta eğitimi
Omuz artroskopisi uygulanacak hastada ameliyat ön-
cesi eğitim hastanın cerrahi girişimin her bir evresinde 
ne olacağını bilmesine, fiziksel ve ruhsal olarak kendini 
daha iyi hissetmesine ve ameliyat sonuçlarının olumlu 
olmasına önemli katkı sağlamaktadır.(12-14) Omuz artros-
kopisi uygulanacak hasta ve hasta yakınlarına ameliyat 
sonrası dönemle ilgili aşağıdaki konularda eğitim ve-
rilmelidir:

•	Tıbbi tanı
•	Laboratuvar ve tanı testleri, bu testlerin uygulanma 

nedeni
•	Omuz artroskopisi ve anestezi
•	Derin solunum ve öksürme egzersizleri
•	Besin ve sıvı alımının kısıtlanması
•	Hareket ve egzersizler
•	Kol askısı kullanımı
•	Ağrı yönetimi
•	Ameliyat sonrası hasta üzerinde/etrafında bulunabi-

lecek araç gereçler (pansuman, velpo omuz bandajı, 
kol askısı, dren, damar yolu, varis çorabı)

•	Ameliyat günü yapılması gereken hazırlıklar (Has-
taya ameliyattan ne kadar süre önce aç kalması ve 
sıvı almaması gerektiği açıklanır. Ameliyattan önce-
ki gece ve ameliyat sabahı klorheksidin uygulaması, 
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ameliyat sabahı sabun ve su ile duş alınması, aksiller 
bölgedeki tüylerin traşlanmaması önerilir.)

•	Ameliyat sonrası ilk ne zaman ayağa kalkacağı
•	Ameliyat sonrası beslenme.(8,9)

Ameliyat sonrası hemşirelik bakımı
Ameliyat sonrası dönemde hemşirelik bakımının ama-
cı; bozulan homeostatik dengenin yeniden oluşturul-
ması, komplikasyonların önlenmesi ve kısa sürede 
normal yaşama geri dönüşün sağlanmasıdır. Omuz art-

roskopisi sonrası erken dönemdeki bakım kapsamında 
hastanın solunum ve dolaşım fonksiyonları, bilinç du-
rumu, ağrısı, ameliyat bölgesi, pansumanın durumu, 
drenaj tipi ve miktarı, aldığı-çıkardığı sıvı miktarı ve 
nörovasküler durumu değerlendirilir. Ameliyat sonra-
sı geç dönemdeki bakım ise; pozisyon, ağrı yönetimi, 
yara bakımı, kol askısı kullanımı, beslenme, hareket ve 
egzersiz ve nörovasküler fonksiyon başlıkları altında 
aşağıda tartışılmıştır (Şekil 2).(3,8,15-17)

Pozisyon 
Omuz artroskopisi sonrası hastanın yatak başı kaldırı-
larak, dirsek yastıkla desteklenecek şekilde pozisyon 
verilir. Hastanın düz pozisyonda yatması omzuna za-
rar verebileceği için engellenmelidir.(3,16,17) Pozisyon ve-
rilirken, hastaya uygulanan anestezi tipi de göz önün-
de bulundurulmalıdır. 

Ağrı yönetimi
Omuz artroskopisi sonrası hastalarda cerrahi girişime 
bağlı ağrı olur. Hastaya ameliyat sırasında aksiller blok 
uygulanmışsa, ameliyat sonrası erken dönemde ağrı 
şiddeti daha düşük olabilir.(6) Ödem, hematom ve kas 
spazmları ağrıyı arttırır. Omuz artroskopisi sonrası 
hastanın daha rahat etmesi ve aynı zamanda iyileşme-
si için gereken egzersizleri uygulayabilmesi için ağrı 
kontrolünün sağlanması çok önemlidir.(18,19) Hemşire, 
ağrı yönetiminde anahtar rol oynamaktadır. Hastanın 
ağrısı, ağrı şiddetlenmeden düzenli aralıklarla ağrıyı 

Şekil 59.2: Omuz artroskopisi öncesi hemşirelik bakımı

değerlendirilmeli, düzenli aralıklarla analjezikler uy-
gulanmalı, uygulanan tedavinin etkinliği değerlen-
dirilmeli ve ağrı yönetimi kaydedilmelidir. Ağrının 
değerlendirilmesinde Tablo 1’de yer alan, Sağlık Ba-
kım Politika ve Araştırmaları Ajansının ve Sağlık Ku-
ruluşları Akreditasyonu Ortak Komisyonunun ağrının 
değerlendirmesine ilişkin uygulama önerilerinden yola 
çıkılarak omuz artroskopisi hastaları için geliştirilen 
Standart Ağrı Değerlendirme Protokolü kullanılmalı-
dır.(6) Ağrı yönetiminde kullanılan farmakolojik ajanlar 
opioidler ve steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçlardır 
(NSAID’ler). Hasta kontrollü analjezi de uygulanabilir. 
Farmakolojik ajanlarla birlikte dikkati başka yöne çek-
me, gevşeme, müzik, terapötik dokunma gibi hastaya 
uygun non-farmakolojik yöntemler de kullanılabilir.
(3,20) Hekim tarafından önerilmişse, ağrı kontrolünün 
sağlanmasında ilk 48-72 saat boyunca günde birkaç kez 
soğuk uygulama yapılması da etkili bir yöntemdir.(16,19)
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Tablo 59.1: Omuz artroskopisi hastaları için geliştirilen standart ağrı değerlendirme protokolü.(6)

Standart Ağrı Değerlendirmesi Protokolü

– Ameliyattan önce hasta ve ailesine ağrı değerlendirmesine ilişkin bilgi verin. 
– Ameliyattan önce hasta ile birlikte ağrı ölçeğini (sayısal, VAS) seçin ve ameliyat sonrası seçilen ölçeği kullanın. 
– Ağrı düzeyini sadece hastaya sorarak belirleyin. 
– Değerlendirme sırasında hastanın ağrısını azaltan ve arttıran faktörler belirleyin. 
– Ameliyat sonrası ilk 8 saat 2 saatte bir kez, sonra 24. saate kadar 4 saatte 1 kez hastanın ağrısını değerlendirin. 
– Parenteral analjeziden 30 dk, oral analjezik / farmakolojik olmayan analjeziden 1 st sonra ağrı yeniden değerlendiririn. 
– Hastanın ağrısını hem dinlenme ve hem de öksürme sırasında ölçün. 
– Hastanın ağrı düzeyini ve yapılan analjezikleri hemşire gözlem formuna kayıt edin.

Yara bakımı
Omuz artroskopisi sonrası hastanın insizyon bölgesin-
de pansumanı, hemovak dreni ve kol askısı bulunmak-
tadır. Yara iyileşmesini sağlamaya yönelik hemşirelik 
bakımı yaranın sürekli izlenmesini ve uygun yara ba-
kımının verilmesini kapsar. Enfeksiyon, yara onarımı 
sürecini bozduğundan, enfeksiyon gelişimini önlemek 
için pansumanların, drenlerin bakımına ve antibiyotik-
lerin dikkatli kullanımına dikkat edilmelidir.(19,21)

Clark ve ark. (2018) omuz cerrahisinde enfeksiyonun 
önlenmesi için alınabilecek önlemleri preoperatif ve 
intraoperatif olarak sınıflandırmışlardır. Preoperatif 
dönemde; ameliyattan önceki gece ve ameliyat sabahı 
klorheksidin uygulanmasını, ameliyat sabahı sabun 
ve su ile duş alınmasını, MRSA taraması ve tedavisi-
ni, görmeyi engellemediği sürece aksillar bölgedeki 
tüylerin temizlenmemesini önermiştir. İntraoperatif 
dönemde alınabilecek önlemler ise; insizyonu takiben 
ilk 1 saat içinde ve insizyon sonrası 24 saat devam eden 
antibiyotik profilaksisi, aksilla çevresinde plastik yapış-
kan drape, hastanın örtülmesinden sonra dış eldivenle-
rin değişimi, cilt insizyonundan sonra bıçak değişimi 
ve elektrokoter kullanımı, normal salinle sık cerrahi 
alan irrigasyonu, epidermal kapatma için topikal cilt 
yapıştırıcı ve gümüş bazlı postoperatif pansuman uy-
gulamasıdır.(22)

Hemşire hastayı enfeksiyon belirti ve bulguları konu-
sunda bilgilendirmelidir. Hastaya ameliyat yerini her 
gün takip etmesini ve dikiş yerinde kızarıklık, sıcak-
lık, akıntı, şişlik, hassasiyet ve ağrı olması durumunda 
doktorunu araması gerektiği söylenmelidir.(2)

Kol askısı kullanımı
Ameliyattan sonra kol askısı kullanım amacı, kolun 
dinlenmesini sağlamak, omuz kaslarını gevşek ve rahat 
tutmak ve hastanın konforunu sağlamaktır. Kullanım 
süresi uygulanan cerrahi girişime bağlı olarak cerrah 
tarafından belirlenmekle birlikte, genellikle 2-8 hafta-
dır. Banyo yapmak, giyinmek, ve egzersiz uygulamak 
için kol askısı günde birkaç kez çıkarılabilir. Ancak 
uyurken çıkarılmamalıdır.(3,16,17,19,23)

Kol askısı bileği ve eli desteklemeli, kol dirsekte 90° 
açıyla bükülmelidir. Parmaklar, el ve bilek, kol askısın-
da oldukları gün boyunca 3-4 kez hareket ettirilmelidir. 
Kol vücuttan uzaklaştırılmamalıdır. Boyun rahatsızlığı 
ve/veya askı kaynaklı ağrıları önlemek için hasta otur-
duğunda, boynunun etrafındaki askıyı gevşetmeli ve 
kolunu kucağına rahatça yerleştirmelidir.(17,23)

Resim 59.1: Kol askısı kullanımı (https://www.wikihow.com/Sle-
ep-After-Shoulder-Surgery)

Beslenme 
Yeterli ve dengeli beslenme omuz artroskopisi sonrası 
yara ve kemiğin daha hızlı iyileşmesini sağlar ve has-
ta üzerinde olumlu psikolojik etki yaratır. Beslenmeye 
berrak sıvılardan oluşan diyet ile başlanmalı ve hasta 
tolere ettikçe diyeti düzenli olarak ilerletilmelidir. Has-
tanın yeterli sıvı alımı da sağlanmalıdır. Narkotik anal-
jezikler konstipasyon riskini arttırdığı için hastanın lifli 
yiyeceklerle beslenmesi önemlidir.(9,19,21,23)

Hareket ve egzersiz
Fizyoterapi omuz onarımının önemli bir parçasını oluş-
turur. Omuz artroskopisi sonrası fizyoterapiye pasif 
egzersizlerle başlanır. Bu egzersizler omzun hareket 
yeteneğini geri kazanmasına yardım eder. Daha sonra 
aktif egzersizler uygulanır. Aktif egzersizler ise, omuz 
gücünü arttırır ve omuz etrafındaki kasları geliştirir. 
Egzersizlerin öngörülen şekilde yapılması, iyileşme 
için çok önemlidir. Aksi taktirde omuz sertliği ve yeter-
sizliği gelişebilir.(17,19,23)
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Hemşire hastayı yürüme konusunda cesaretlendirmeli-
dir. Kısa yürüyüşler, akciğer fonksiyonlarını ve dolaşı-
mı geliştirir, hastanın genel olarak daha iyi hissetmesini 
sağlar. Omuz artroskopisi sonrası çeşitli aktivitelere ne 
kadar sürede geri dönülebileceği, hastanın ameliyatlı 
kolunu ne kadar kullanması gerektiğine bağlıdır. Çok 
kısa sürede geri dönülmesi, yaralanma riskini arttırır. 
Hafif etkinliklere bir hafta sonra başlanabilirken, spor 
veya daha ağır fiziksel aktivitelere 2-6 ay sonra başla-
nabilir.(19,23)

Omuz artroskopisi sonrası yapılmaması gereken hare-
ketler ise şunlardır:

•	En aza 6 hafta etkilenen kol ile herhangi bir şey kaldı-
rılmamalıdır (bir fincandan daha ağır bir şey kaldırıl-
mamalı).

•	Kol üzerine yaslanılmamalı veya üzerine herhangi 
bir ağırlık verilmemelidir.

•	Etkilenen kol ve el ile objeler çekilerek karın üzerine 
doğru getirilmemelidir.

•	Herhangi bir şeye ulaşmak için dirsek vücudun arka-
sına doğru hareket ettirilmemeli veya bükülmemeli-
dir.(17,20)

Nörovasküler fonksiyon
Hemşire omuz artroskopisi sonrası hastanın nörovas-
küler durum değerlendirmesini yapar. Nörovasküler 
değerlendirmede; artroskopi uygulanan ekstremite-
de periferik nabızlar, kapiller geri dolum zamanı, cilt 
rengi, ısısı, ağrı ve ödem, duyu ve motor fonksiyonlar 
değerlendirilir ve sağlam ekstremite bulguları ile karşı-
laştırılır. Hasta ve ailesine nörovasküler durum değer-
lendirmesini nasıl yapacağı, nelere dikkat edeceği ve 
periferik nörovasküler disfonksiyon belirti ve bulguları 
öğretilir.(10)

Gelişebilecek komplikasyonları önleme ve erken 
dönemde fark etme
Çoğu hasta omuz artroskopisinden kaynaklanan 
komplikasyonlar yaşamaz. Ancak her ameliyatta oldu-
ğu gibi, bazı riskler de vardır. Bunlar genellikle küçük 
ve tedavi edilebilir sorunlardır. Artroskopi ile ilgili ola-
sı problemler enfeksiyon, kanama, tromboemboli, da-
mar veya sinir hasarıdır.(3)

Omuz artroskopisi ile ilgili komplikasyonlar, dikkatli 
hasta seçimi, cerrahi endikasyonların dikkatli değer-
lendirilmesi, intraoperatif dönemdeki uygun hasta po-
zisyonu, ayrıntılı omuz anatomisi bilgisi, akıllı anestezi 
kullanımı ve hemşirelik bakımı ile en aza indirilebilir. 
(21,24)

Kanama/hematom: Hemşire kanamayı erken dönemde 
saptayabilmek amacıyla omuz artroskopisi uygulanan 
hastanın drenini, pansumanlarını, yaşam bulgularını, 
hipotansiyon, taşikardi, takipne, soluk ve nemli cilt gibi 
kanama belirti ve bulgularını değerlendirir. Aynı za-
manda hastanın laboratuvar bulguları da takip edilir.(21)

Enfeksiyon: Omuz artroskopisi sonrası derin enfeksi-
yon nadir görülen bir komplikasyondur ve literatürde 
görülme sıklığı %0.0016-%4.3 olarak bildirilmiştir.(25-28) 
Bununla birlikte, artroskopik bir prosedür açık bir pro-
sedüre dönüştürüldüğünde enfeksiyon oranı büyük 
ölçüde artar. Artroskopik omuz cerrahisi sonrası perio-
peratif enfeksiyon için tipik risk faktörleri diğer eklem-
lere uygulanan ortopedik cerrahi girişimlere benzerdir. 
Bunlar; obezite, diyabet, sigara, periferik vasküler has-
talık, immün yetmezlik, daha önceki ameliyat öyküsü 
ve önceden eklem aspirasyonu veya enjeksiyonudur. 
Enfeksiyon, cerrahi debridman ve uygun antibiyotikler 
ile etkili bir şekilde tedavi edilebilir.(24)

Tromboemboli: Omuz artroskopisi sonrası trombo-
embolik komplikasyonlar nadirdir ve insidansı %0.15 
olarak bildirilmektedir.(24,29) Tromboemboli için risk fak-
törleri ileri yaş, diabetes mellitus, obezite, kalıtsal trom-
bofili ve malignitedir. Bireyin risk faktörleri açısından 
değerlendirilmesi önemlidir. Farmakolojik profilaksi 
omuz artroskopisini takiben tromboembolik olayların 
insidansını etkilemeyebilir. Bu nedenle omuz artrosko-
pisini takiben tromboembolik olayları minimize etmek 
için en uygun strateji hala bilinmemektedir.(24)

Tromboemboliyi önlemek için hastaya kompresyon ço-
rapları giydirilmeli ve ayak bileği egzersizleri uygulan-
malıdır. Ayrıca hemşire tromboembolinin önlenmesi 
için hastayı ameliyat sonrası erken dönemde ayağa kal-
dırmalı ve günde birkaç kez yürütmelidir. Kontrendi-
kasyon yoksa hastanın sıvı alımı arttırılmalıdır. Tedavi 
protokolünde yer alan antitrombotik ilaçlar uygulanır.
(9)

Taburculuk planlaması
Hastanın taburculuğa hazırlanması, ameliyat öncesi 
dönemde hastaneye kabulle başlayan ve cerrahi dene-
yim boyunca devam eden bir süreci kapsar. Omuz art-
roskopisi sonrası bakım sonuçlarına ulaşmada taburcu-
luk planlaması önemlidir. Hastaların evde tedavilerini 
uygulayabilmeleri, öz bakımlarını yapabilmeleri, geli-
şebilecek komplikasyonları erken dönemde saptayabil-
meleri için etkili bir taburculuk planına gereksinimleri 
vardır. Hemşire hasta ve hastaya bakım verecek kişinin 
taburcu olmadan önce sözel ve yazılı olarak verilen eği-
timi anladığından emin olmalıdır.(30)

Omuz artroskopisi sonrası taburculuk aşamasında has-
talara verilecek eğitim temel olarak aşağıdaki konuları 
kapsamalıdır (Şekil 3): 
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Şekil 59.3: Omuz artroskopisinde taburculuk eğitimi

Ağrı kontrolü: Hekim tarafından reçete edilen analje-
zikler kullanılmalı ve hasta gerektiğinde ve yönlendi-
rildiği şekilde analjezik ilaç kullanımı konusunda bil-
gilendirilmelidir Ağrı ilk birkaç günden sonra azalmalı 
ve hasta ağrısında azalma olmazsa doktorunu araması 
gerektiği konusunda uyarılmalıdır.(2,16)

Yara bakımı: Pansumanlar temiz ve kuru tutulma-
lı ve sağlık profesyonelleri tarafından çıkarabileceği 
söyleyinceye kadar yerinde bırakılmalıdır. Pansuman, 
genellikle ameliyattan birkaç gün sonra çıkarılabilir. 
Ameliyattan sonra duş almaya başlamak için 3 gün 
beklenilmeli, insizyon bölgesi dikkatli bir şekilde yı-
kanmalı ve yavaşça kurulanmalı, insizyon bölgesi ke-
sinlikle ovuşturulmamalı, krem ya da losyon sürülme-
melidir. Ameliyattan 5-14 gün sonra insizyon bölgesi 
kontrol edilerek, dikişler alınır.(2,19,23,31)

İlaç kullanımı: Omuz artroskopisi sonrası genellikle 
antibiyotik ve analjezik ilaçlar reçete edilmektedir. Or-
topedi ve travmatoloji hemşiresi, omuz artroskopisi 
uygulanan hastalara evde kullanacakları ilaçlara yöne-
lik ilacın ismi, etkisi, dozu, sıklığı, yan etkileri, diğer 
ilaçlarla etkileşimi ve ilaç kullanımı sırasında alınması 
gereken önlemler ile ilgili eğitim vermelidir.(31)

Hareket aktivitesi: Ortopedi ve travmatoloji hemşiresi, 
hasta ve yakınlarına yapılması ve yapılmaması gere-
ken aktiviteler ile aktiviteler sırasında dikkat edilme-
si gerekenler konusunda eğitim vermelidir.(17,20) Omuz 
artroskopisi sonrası fizyoterapi programı kapsamında 
uygulanan pasif ve aktif egzersizler düzenli olarak uy-
gulanmalıdır.(7)

Araba kullanma: Hastalar, ameliyattan sonra en az 2 
hafta araba kullanılmamalıdır. Ayrıca, 6 hafta boyunca 
vites değiştirme veya motorsuz direksiyonlu bir araç 
sürülmemelidir.(20)

Doktora başvurulacak durumlar: Hastalar, gelişebi-
lecek komplikasyonların neler olduğunu, komplikas-
yonların belirti ve bulgularını, komplikasyonların ge-
lişmesini önlemek için yapılması gereken uygulamaları 
bilmelidir. Komplikasyonların belirti ve bulguları gö-
rüldüğünde hemen hastaneye başvurulmalıdır.(3,21,24)

Sağlık kontrolleri: Ameliyattan iki hafta sonra muaye-
ne, ameliyat bölgesinin kontrolü ve dikişlerin alınması 
için hasta kontrole gelmelidir. Hastalar, kurum politika-
larına göre değişmekle birlikte, genellikle ameliyattan 
6 hafta sonra 2. kontrol, 3 ay sonra ise 3. kez kontrole 
çağrılır. Kontrollere iyileşmenin takibi ve gelişebilecek 
komplikasyonların erken tanınması açısından düzenli 
gelinmesi önemlidir.(20,31)

Sonuç olarak, omuz artroskopisi günümüzde daha 
yaygın olarak gerçekleştirilen cerrahi işlemlerden bi-
risidir ve hastalar kısa sürede taburcu olmaktadır. Bu 
nedenle cerrahi sürecin her aşamasındaki hemşirelik 
bakımı kritik öneme sahiptir. Ortopedi ve Travmatoloji 
hemşireleri, hastanın ameliyat kararının verildiği an-
dan itibaren ameliyat öncesi hasta eğitimine ve tabur-
culuk planlamasına başlamalıdır. Ameliyat öncesi ve 
sonrası dönemde hemşirenin hastasına uygulayacağı 
bakım, eğitim ve psikososyal destek komplikasyon-
ların azalmasına ve bakım kalitesinin artmasına katkı 
sağlayacaktır.
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 HASTA GÖZÜYLE
 OMUZ ARTROSKOPİSİ

SÜRECİ60
 Suna GÖKTÜRK, Elif Simten SOYSAL

Omuz incinmeleri ve biseps tendon kopmalarının birçok 
nedenle meydana geldiğini ve oldukça sık rastlanan 
bir durum olduğunu, düşerek biseps kasıma zarar 
verdiğim zaman öğrendim. Bu kitapta hekimlerimiz ve 
eğitmenlerimiz tarafından sebepleri, rahatsızlık türleri 
ve tedavileri detaylı şekilde ele alınmış. Ben de bir sene 
önce biseps tendonumdan artroskopik cerrahi geçirmiş 
deneyimli bir hasta olarak, edindiğim tecrübeleri 
sizlere aktarmak istedim.

Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, eğer hekiminiz 
tarafından alternatif tedaviler denenmiş olmasına 
rağmen olumlu cevap alınamamışsa, cerrahi kaçınılmaz 
hale gelmiş demektir. Bir sonraki adımda ise cerrahi 
müdahalenin zamanlaması oldukça önem kazanacaktır.
Ben düştükten beş ay sonra ameliyat olduğum için 
iyileşme sürecim normalden daha zor oldu. Dolayısıyla, 
bu süreyi fazla uzatmamanız, sonrasında işinizi 
kolaylaştıracaktır.  Eğer durumunuz acil bir cerrahiyi 
gerektirmiyorsa, cerrahi sonrası 4-6 hafta arası süre 
boyunca işinizden ve pek çok günlük aktiviteden 
uzak kalacağınızı göz önünde bulundurarak cerrahi 
zamanınızı ayarlanmanız faydalı olacaktır. Ek olarak, 
hava şartlarının çok sıcak veya çok soğuk olmaması 
iyileşme sürecini olumlu etkilemektedir. 

Hekiminizden olacağınız cerrahi girişimi detaylı 
şekilde öğrenip, ameliyat sonrası dönemde ne kadar 
süre, ne tür kısıtlamalar olduğu konusunda bilgi 
almanız, sizi ameliyat sonrasına psikolojik olarak da 
hazırlayacaktır. Bu önemli bir ayrıntıdır, çünkü eğer 
‘tenodez’ yapılırsa, ameliyatın akabinde uzunca bir 
süre omzunuzun hareketleri tamamen kısıtlı olacak 
ve açılması zaman alacaktır. Tenodez, özetle biseps 
tendonunun uzun başının kesilip, biraz kaydırılarak 
dikilmesidir. Tenodez omuz artroskopisinde çok 
deneyimli bir cerrah tarafından yapılmalıdır. Tenodeze 
alternatif yönteme ‘tenotomi’ denilmektedir. Tenotomi, 
genellikle 40 yaş üstü ve/veya kilolu hastalarda tercih 

edilen bir cerrahi yöntemidir. Tenotomide, tenodezden 
farklı olarak, biseps tendonunun uzun başı kesilir ama 
dikilmez. Tenodeze göre en büyük avantajı iyileşme 
sürecinin daha hızlı ve daha ağrısız olmasıdır. 

Anestezi
Omuz artroskopileri genel anestezi, lokal anestezi 
(interskalen blok) veya sedasyon (sedatif ilaç) destekli 
lokal anestezi ile yapılabilmektedir. 

Bu tercihler arasında,eğer herhangi bir engel yoksa, 
lokal anestezi (interskalen blok) ile ameliyat olmanız 
hekimler tarafından da teşvik edilmektedir; çünkü 
bu yöntemle hem cerrahi sonrası ağrı daha az 
olmakta, hem de genel anesteziye maruz kalmanız 
engellenmiş olmaktadır. Eğer lokal anestezi esnasında 
acı hissederseniz, hekiminizden sedasyon desteği talep 
edebilir, böylece ağrısız bir cerrahi geçirebilirsiniz. 
Lokal anestezi ile cerrahi sonrası 6-7 saat hiç ağrı 
hissedilmemektedir. Benim ameliyatım da lokal 
anestezi ile yapıldı. Ameliyatın büyük çoğunluğunda 
hiç acı hissetmemiştim ancak bir noktada sedasyon 
desteği talep etmiş ve sonuçta yine ağrısız bir cerrahi 
geçirmiştim.

Ameliyat sonrası dönem
Bu süreç, en az cerrahi girişim kadar önem taşımaktadır. 
Benim geçirdiğim ameliyat tenodez idi, yani ameliyat 
sonrası iyileşme sürecinin daha uzun ve ağrılı olduğu 
cerrahiydi.

Hastalar cerrahi sonrası ameliyathaneden omuz askısı ile 
çıkartılırlar. Bu askının 4-6 hafta arası düzenli kullanımı 
oldukça önemlidir (Şekil 1). Omuz askısı en az 4 hafta 
boyunca sadece egzersizler sırasında çıkarılmalıdır. 
Ameliyatın birinci ayında yapılacak kontrolden sonra, 
eğer hekiminiz izin verirse oturma pozisyonlarında 
destekli ve kontrollü olarak çıkartılabilir. Ancak 
kalabalık yerlerde çarpmalara karşı korumak ve 
uyurken kontrolsüz hareketlerden sakınmak için 
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omuz askısının takılması zorunludur. Gece askı ile 
uyumak zor olabilir veya yatış pozisyonunuza göre 
askı biraz kayabilir. Bu süre zarfında yüzükoyun 
uyumanız mümkün olmayacaktır. Sırtüstü veya yan 
yatış pozisyonunda uyuduğunuz zaman da, askının 
kaymasını engellemek için eğer yan yatıyorsanız, 
sırtınızı duvara dönüp, hem sırtınızı hem de işlem 
gören kolunuzu altını yastıklarla destekleyebilirsiniz. 
Böylece hem daha rahat uyuyabilirsiniz, hem de askınız 
kaymaz. Benzer şekilde, eğer sırtüstü uyuyorsanız, 
yine işlem gören kolunuzun altına yastık koyarak 
destekleyebilirsiniz.

Şekil 60.1: Omuz askısı

Bu ameliyatın diğer en önemli ameliyat sonrası 
dönemi zorunluluğu ise, hemen cerrahi sonrası birinci 
günden itibaren, fizyoterapist tarafından gösterilen 
egzersizlerin düzenli şekilde yapılmasıdır. Egzersiz 
sürecinin özellikle başında egzersizlerin pasif olarak 
yapılması gerektiğinden, birinden destek almak 
gerekmektedir. Bu süreçte mümkünse, bir fizyoterapist 
ile bire bir çalışmanız hem iyileşme sürecinizi 
hızlandıracak hem de hareketleri daha bilinçli ve 
kontrollü yapmanızı sağlayacaktır. Eğer bu mümkün 
değilse, yine fizyoterapist tarafından bir yakınınıza 
egzersizler gösterilmeli ve hareketlerin uygulanışı 
hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Böylece yanlış bir 
hareket yapmaktan kaçınılmış olunur. Her ne kadar ağrı 
ilk gün gerçekten yoğun olsa da, mutlaka egzersizlere 
hemen başlanmalı ve asla aksatılmamalıdır. Bu 
dönemde yapılması gereken egzersizler aksatılırsa, 
omuz donabilir ve sorunlar nüksedebilir. Ameliyattan 
sonraki 4-6 haftanın gerçekten zor bir dönem olduğu 
göz önünde bulundurulmalı ve bu dönemde yaşam 
tarzınız ona göre şekillenmelidir. (Yaklaşık 6 hafta 
boyunca ameliyat edilen omzunuzla bir şey taşımanız, o 
kolla yemek yemeniz, diş fırçalamanız, yazı yazmanız, 
bilgisayar ve araba kullanmanız gibi pek çok günlük 
temel aktiviteleri yapmanız mümkün olmayacaktır.) 
Hareketlerinizi mümkünse gün içinde iki saat arayla 
en az beş kere yapmanız gerekmektedir. Hareketlere 
başlamadan önce yaklaşık 20 dakika kadar omzunuza 
buz uygulamanız, egzersiz esnasında oluşacak ağrının 
bir miktar azalmasına yardımcı olacaktır. Özellikle, 
eğer beraber çalıştığınız fizyoterapist manuel terapi 
de uygulayabiliyorsa, omuz hareket açıklığınızı daha 

ağrısız ve hızla geri kazanmanız mümkün olacaktır. 
Omzunuzun hareket açıklığını arttırırken, bir yandan 
da askı içinde çoğu zaman stabil duran dirsek ve el 
bileğinizin eklem hareketlerini muhafaza etmeniz 
önemlidir. El bileğinin çok yönlü hareketlerinin 
düzenli yapılması ve parmakların güçlendirilmesi 
rehabilitasyon sürecinde oldukça etkilidir. El bileği 
ve parmaklarınızı güçlendirmek için medikal amaçlı 
kullanılan farklı renk ve sertlikte olan egzersiz 
hamurları kullanmanız faydalı olacaktır (Şekil 2).

 

 
Şekil 60.2: El bileği ve parmaklarınızı güçlendirmek için medikal 
amaçlı kullanılan farklı renk ve sertlikte egzersiz hamurları

Ayrıca, avuç içi kaslarının güç kaybetmesini engellemek 
ve parmak kaslarının muhafazasını sağlamak için de 
özel egzersiz topları kullanılabilir (Şekil 3).

 
Şekil 60.3: Egzersiz topları

Bu egzersizleri de düzenli yapmanız, omuz askısı 
çıktıktan sonra kolunuzu ve omzunuzu kullanırken, 
yazı yazarken, kapak gibi şeyleri açarken size yardımcı 
olacaktır. Aslında ameliyat sonrasında hastaya gerçekten 
oldukça büyük sorumluluk düşmektedir. İşinin ehli 
bir hekim tarafından ameliyat yapıldıktan sonra, sizin 
çabanız ve fizyoterapistin yönlendirmelerine uymanız 
çok önemlidir. Dolayısıyla, ameliyatım başarılı geçti 
diye düşünerek yapmanız gereken egzersizleri asla 
aksatmamanız gerekir. Aksi takdirde, beklediğiniz 
olumlu sonucu almanız gecikebilir. Bu süreç sabır, 
azim ve psikolojik dayanıklılık gerektiren bir dönemdir 
ama sonucunda omzunuzun eskisinden çok daha 
iyi duruma geleceği aklınızdan çıkmamalıdır. Ben 
ameliyat sonrası pek çok kere pişmanlık duymuş olsam 
da, aradan sadece birkaç ay geçtikten sonra tamamen 
sağlıklı bir omuza yeniden kavuştum.
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Ameliyat sonrası süreçte zaman zaman omzumda 
ağrım arttığında rahatlatmak için yaptığım bazı 
hareketleri de paylaşmak istiyorum. Kitapta bahsi 
geçen Codman egzersizleri ve benzeri olan, sırtüstü 
yatarak yaptığım egzersiz (Şekil 4) hem omuz hareket 
açıklığının artmasına hem de ağrıyı bir nebze de olsa 
azaltmaya yardımcı olmuştu. Bu hareket ameliyatınızın 
üzerinden bir ay geçtikten sonra kontrollü olarak ve 
ağrı eşiğinde yapılmalıdır.  Önce kol, dirseği kırmadan 
sanki yukarıdan elma topluyormuş gibi uzatılır. Bu 
hareket tolere edildikten sonra kol yukarıdayken 
saat yönünde minik daireler çizilir. Bu hareket önce 
ağırlıksız yapılmalıdır, zamanla durumunuza göre 
yarım kiloluk ağırlık kullanılarak yapılmaya devam 
edilebilir.

Şekil 60.4: Omuz hareket açıklığının artmasına ve ağrının biraz 
rahatlamasına yardımcı uyguladığım bir egzersiz. (kontrollü ola-
rak bir ay geçtikten sonra ağrı eşiğinde yapılmalıdır)

Bir diğer önerim ise cerrahinin yapıldığı portallerle 
(giriş yerleri ile) ilgili; dikişleriniz alındıktan sonra 
dikiş yerlerinize sarı kantaron yağı ile yuvarlak 
hareketlerle hafif masajlar uygulamanız yaranızın daha 
çabuk iyileşmesini sağlamakla birlikte, deri altında 
oluşabilecek yara dokusunun gelişimini azaltmakta, 
hatta engellemektedir.

Göreceksiniz ki, özellikle ilk 6 ay boyunca omzunuz 
çok hassas olacak ve her şeyden fazlasıyla olumsuz 
şekilde etkilenecektir. Bu dönemde kendinizi birkaç 
aylık bebek gibi düşünmeniz sizin için faydalı olacaktır. 
Örneğin hafif bir rüzgârdan bile etkilenebilir ve omuz 
bölgenizde ağrı hissedebilirsiniz. Bu problemlerin 
geçici olduğu bilinmeli ve buna göre önlem alınmalıdır. 
Mümkün olduğunca, işlem gören omzunuzu diğer 
omzunuzdan bir şal ya da tülbent yardımıyla daha sıcak 
tutmanız faydalı olacaktır. Ağrının arttığı dönemlerde 
ilk bir ay geçtikten sonra, havlu üzerinden uygulanan, 
yaklaşık 20 dakikalık termofor uygulaması ağrıyı bir 
miktar azaltacaktır. Süre uzun tutulmamalı ve çok sıcak 
uygulama yapılmamalıdır. Sıcak uygulama sonrasında 
hemen egzersiz yapılmamalıdır çünkü sıcağın etkisiyle 
hareketleri daha rahat yapıp, fark etmeden kasınıza 
zarar verebilirsiniz. Aynı şekilde, sıcak duş veya banyo 
sonrası da egzersiz yapmaktan kaçınmalısınız.

Ayrıca, bu süreçte hekiminiz tarafından önerilen 
kontrollere aksatmadan gitmelisiniz ve önerilerini 
dikkate almalısınız.

Son olarak, bu tür cerrahilerde hekiminizin katkısı 
kadar, sonrasında sizin de iyileşme sürecinde etkinizin 
büyük olacağını bilmelisiniz. Tenodez cerrahisi sonrası 
sürecin gerçekten zor olduğunu, ama hekiminiz ve 
fizyoterapistiniz ile yürüttüğünüz işbirliği içinde, 
düzenli egzersiz tekrarları sonucu mükemmel sonuca 
ulaşılabildiğinizi de unutmamalısınız.

Geçmiş olsun…
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