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Giriş: 
 
Omuz artroskopisi ilk kez 1931 yılında Burman tarafından kadavra üzerinde uygulanmıştır. 
Dr. Lanny Larson 1970'lerde omuz artrosopisinin teknik ve ekipman açısından gelişmesinde 
öncü olmuştur. Snyder'e göre Larson omuz artroskopisinin babasıdır. Dr. Harvard Ellman ise  
omuz cerrahlarına ilk kez artroskopiyi kabul ettiren kişidir. Yaptığı ve günümüzde de omuz 
artoskopisinde en sık kullandığımız subakromial dekompresyon Ellman prosedürü olarak 
adlandırılmaktadır. Günümüzde teknolojik ve teknik olarak omuz artroskopisi giderek 
artmakta ve rutin hale gelmiştir. Bu bölümde omuz artroskopisi endikasyonları, temel tekniği 
ve temel glenohumeral eklem ve subakromial sorunlara yaklaşım anlatılacaktır.   
 
Endikasyon: 
Omuz artoskopisinin endikasyonu giderek genişlemektedir. Tanısal olarak başlayan omuz 
artroskopisi günümüzde instabilite ameliyatları, rotator manşet hastalığı ve omuz sıkışma 
sendromunda rutin hale gelmiştir. 
 
Genel uygulama alanları: 

 Omuz instabilitesi;  
 Anterior 
 Posterior 
 Çok yönlü instabilite.  

 Omuz sıkışma sendromu 
 Rotator manşet yırtıkları 
 Kalsifiye tendinit 
 Donuk omuz 
 Biseps tendon patolojileri 
 Dejeneratif eklem hastalığı 

 

Şekil 1: Burman’ın 1932’deki makalesinde kullandığı 
enstrumanlar. 



Glenohumeral Eklem, Anatomi, Biyomekanik ve İnstabilite Patofizyolojisi 
 
Omuz eklemi vücudumuzun hareket genişliği en fazla olan eklemidir. Bunu nedeni 
hareketlerinin çok az sınırlanmış olmasıdır. Ancak omuz hareketliliğini ve stabilitesini bir 
denge içinde sürdürmektedir. 
Bu maksimum hareket genişliği sırasında statik ve dinamik etkenler tarafından glenohumeral 
eklemin aşırı translasyonu önlenmektedir. Tablo 1’de omuz ekleminin statik ve dinamik 
stabilite sağlayan faktörleri ve bu stabiliteyi bozan patolojik durumlar özetlenmiştir. Ancak 
unutulmaması gereken şey, tek başına dinamik veya statik bir etkenin bozulması omuz eklemi 
instabilitesine yol açamayacağıdır. Omuz instabilitesinde birden fazla faktör etkilenmektedir. 
 
Tablo 1: Omuz stabilitesini sağlayan ve instabiliteye neden olan bilinen patolojiler sıralanmıştır. 
Statik Etkenler Dinamik Etkenler Diğer Etkenler Patolojiler 
Eklem anatomisi1 
Glenoid labrum 
Kapsüloligamantöz yapılar 
 

Subskapularis 
Konkavite-kompresyonu 
Kordine rotatot manşet 
kontraksiyonu 
Kordine skapulotorasik-
glenohumeral hareket 
 
 

Negatif intraartiküler 
basınç 
Adezyon-kohezyon 

Labrum ayrılması 
Kapsüler laksite (konjenital / kazanılmış) 
Glenoid ve humeral versiyon bozukluğu 
Kırıkla birlikte glenoid kemik kaybı 
Glenoid hipoplazisi 
Hill-Sachs 
Rotator manşet yırtığı veya fonksiyon 
bozukluğu 
Lateral kapsüller avülzyon 
Skapulotorasik fonksiyon bozukluğu 

 
Omuz İnstabilitesi Tanımı: 
Omuz instabilitesi tanımında kullandığımız bazı terimleri:  
 

i. Laksite-İnstabilite: 
a. Laksite: 

Normal kişilerde humerus başının glenoid kenarından asemptomatik translasyonu. Bu normal 
glenohumeral rotasyon için gereklidir. 

b. İnstabilite: 
Humerus başının normal omuz eklemi rotasyonu sırasında glenoid kenarından aşırı ve 
semptomatik translasyonudur. 

ii. Subluksasyon-dislokasyon 
a. Subluksasyon: 

Normal doku laksitesinin ötesine tam olarak eklem yüzlerinin ayrılmadan gerçekleşen 
humerus başının semptomatik translasyonudur. 

b. Dislokasyon: 
Eklem yüzeylerinin tam olarak ayrılmasıdır 

iii. Mikrosubluksasyon: 
Fizik muayenede tespit edilemeyecek düzeyde olan klinik subluksasyon. Bu daha çok 
atletlerde izlenir ve labral yırtıklara neden olur. 

iv. İnstabilitenin yönü 
İnstabilite anterior, posterior veya inferior olabilir. Çoğunlukla (%95) anterior instabilite ile 
karşılaşsak da sıklıkla bu hastalarda ikinci bir instabilite yönü bulunmaktadır. Posterior 
instabilite genel anestezi altında yapılan muayenelerde anterior instabiliteye eşlik ettiği 
gösterilmiştir. Bunun nedeni, anterior veya posterior çıkık olsun karşı kapsülde yırtık veya 
laksite gelişeceğini öngören Ovesen tarafından tanımlanan “çember konsepti”dir. (Şekil 1) 

v. İnstabilitenin oluş mekanizması 
Stabilitenin ortaya çıkmasında travmanın rolü vardır. Ancak bu tek bir seferde buna yol 
açabileceği gibi tekrarlayan mikrotravmaların birleşimi de instabilite gelişimine neden 
olabilir. Travma veya mikrotravmalar kişinin statik ve dinamik stabilite sağlayan faktörlerinin 



durumuna bağlı olarak instabiliteye yol 
açabilir. Bugün omuz instabilitesini dört başlık 
altında inceleyebiliriz; 

a. TUBS (traumatic, unilateral, 
bankart, surgery) 

Travmatik etiyolojisi vardır. Genelde tek 
taraflıdır ve buna bankart lezyonu eşlik eder. 
Tedavisi genellikle cerrahidir. 

b. AMBRİ (atraumatic, 
multidirectional, bilateral, 
rehabilitation, infeior capsular 
shift) 

Bu grubun etiyolojisinde travma yoktur. Çok 
yönlü ve bilateral instabilite vardır. Tedavisi 
primer olarak rehabilitasyondur ancak bu 
başarısız olursa aşırı kapsüler volümün 
daraltılması için inferior kapsüler kaydırma 
ameliyatı önerilmektedir. Günümüzde bu 
artroskopik 360 derece kapsüler plikasyon ile 
de yapılabilmektedir. 

c. AIOS (acquired, instaility, 
overstressed sholulder); bu 
diğer iki grubun arasındır. 
Kazanılmış tekrarlayan 
mikrotravmalar sonucu ortaya 
çıkar. 

d. Volunter İnstabilite 
Seçici olarak omuz çevresi kaslarını kasarak omuzlarını disloke veya sublukse edebilen hasta 
grubudur. Kapsüler laksite olsa da esas patoloji istemli dinamik kas kuvveti kuvvetidir. 
 
Omuz Stabilitesini Sağlayan Anatomik Yapılar: 
Omuz stabilitesini sağlayan yapılar dinamik ve 
statik olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

1. Statik Faktörler; 
Her statik komponentin etkisi glenohumeral 
eklemin pozisyonu ve gelen kuvvetin yönüne göre 
değişmektedir. Yapılan seçici kesme çalışmaları, 
gerilme analizleri ve klinik çalışmalar bu 
faktörlerin etkilerini ortaya koymaya 
çalışmaktadır. 

a. Eklem Anatomisi 
Omuz eklemi anatomisi ve bunun stabilitedeki 
önemi uzun yıllar tartışılan bir konudur.  Omuz 
eklemini tam bir ball & socket olarak görenlerin 
yanı sıra minimal konstrained olduğunu ve bu nedenle aşırı translasyona neden olduğu 
tartışıla gelmiştir. Bugün omuz ekleminin aslında eklem temas yüzeylerinin uyumu nedeniyle 
konstrained bir eklem olduğu ve minimal translasyona neden olduğu bilinmektedir. 
 

Anterior

Posterior

KapsKapsüüloligamentloligamentöözz
yapyapıılarlar

H G

Anterior

Posterior

KapsKapsüüloligamentloligamentöözz
yapyapıılarlar

H G

Şekil 1: Çember 
kavramı (circle 
consept); bir 
yöne çıkık 
olabilmesi için 
karşı taraftaki 
kapsüloligaman
töz yapılarda da 
yetmezlik 
olması 
gerekmektedir 
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Şekil 2: Humerus kemik çapı (a) ile kıkırdak çapı 
(b) benzer iken, glenoid kıkırdak çapı (c) glenoid 
kemik çapına (d) göre oldukça farklıdır. Glenoid 
kıkırdak çapı göz önüne alındığında humerus 
çapları ile uyumlu bir eklem oluşturmaktadır. 



Omuz eklemini skapulanın eklem yüzeyi olan glenoid ve humerus başı oluşturmaktadır. Bu 
iki yüzeyin oriyantasyonu hareket genişliğinin bu kadar fazla olmasına neden olmaktadır. 
Ancak bu geometrinin omuz eklemi stabilitesine olan katkısı tam olarak bilinmemektedir. 

i. Oriyantasyon (versiyon) 
1. Skapula: Göğüs duvarına göre, 300 anterior, 30 transvers planda 

yukarıya ve 200 sagital planda öne doğru açılanmıştır 
2. Glenoid; yapılan çalışmalarda glenoidin %75’de 70 

retroversiyon ve %2’inde ise 2-100 anteversiyon tespit 
edilmiştir. Ayrıca glenoidin 50 süperior tilti vardır. Bu 
inklinasyonun inferior stabiliteyi korumada önemli olduğu 
söylenmektedir.18 

3. Humerus başı; boyun-cisim açısı 130-1400 ve retroversiyonu 
25-300 olarak bulunmuştur. Bunun instabilitedeki önemi 
günümüzde tartışmalıdır. Retroversiyonun azalmasının anterior 
omuz stabilitesinde önemli olduğunu bildiren yazarlar vardır.44 

ii. Glenohumeral Yüzey alanı ve Eklem Teması 
Glenoid ters “virgül” şeklindedir ve üst kısmı alta göre daha dardır. Ortalama vertikal ve 
transvers çapı sırasıyla 35mm ve 25mm’dir. Bunun karşılığında ise humerus eklem yüzünün 
eklem yüzü vertikal 48mm ve transvers 45mm’dir. Bu eklem yüzü uyumsuzluğu 
“glenohumeral indeks” olarak ifade edilmektedir (GHI=Glenoid çapı / humerus başı çapı). 
GHI 0,75 sagital ve 0,76 transvers planda olarak bulunmuştur.1 Son yıllarda yapılan 
çalışmalarda humerus başı ve glenoid eklem yüzlerinin birbirleri ile uyumlu kıkırdak yapıları 
nedeniyle uyumlu olduğu ve çapları arasında %1’den daha az uyumsuzluk olduğu tespit 
edilmiştir (şekil 2). Tüm hareket genişliği sırasında humerus başı ve glenoid temas alanlarının 
düzenli olduğu tespit edilmiştir (humerus başının %25-30’u sürekli temas halindedir).45 
Yapılan çalışmalarda omuz ekleminin “ball-socket”e yakın olduğu ortaya konmuştur ve 
rotasyona minimal bir translasyonun eşlik ettiği gösterilmiştir.46 Temas yüzeyi glenoid 
yüzeyde relatif olarak düzenli ise de humeral temas noktası rotasyona göre yer 
değiştirmektedir.43 Humerus başının ve glenoid çapı kıkırdak yüzeyleri dikkate alınarak 
ölçüldüğünde yarı çapları sırasıyla  25,5±1,5mm ve 27,2±1,6mm olarak bulunmuştur. Gleno 
humeral fark (Gr-Hr) 2,5mm glenoid lehine olmaktadır. Ancak kıkırdak çaplar değilde kemik 
yarı çapları kullanılarak yapılan ölçümlerde humerus ve glenoid yarı çapları sırasıyla 
25,2±0,7mm ve 33,4±3,4mm olarak bulunmuştur. Humerus kemik ve kıkırdak yarı çapları 
arasında fark bulunmazken glenoid kemik çapının istatistiksel olarak daha fazla olduğu 
gösterilmiştir. Bu nedenle sadece radyolojik olarak kemik yapılar kullanılarak yapılan 
translasyon ölçümlerinin kemik yapı sığ olduğundan yanıltıcı olacağı bildirilmektedir. 

b. Glenoid Labrum 
Glenoid labrum glenoid periferinde yer alan 
fibröz bir yapıdır ve kapsüloligamentöz yapıların 
yapışma yeridir. Glenoid derinliğini artırmaktadır 
(şekil 3). Normalde 9mm süperiorinferior, 5mm 
ön-arka planda derinliğe sahip olan glenoid, 
labrum kaldırılırsa derinliği her yönde %50 
azalır.8,47 Glenoid labrumun görevi bir araba 
takozununkine benzer. Ancak rijid bir takoz değil 
gevşek olarak glenoide tutunduğundan mobil bir 
glenoid uzantısı şeklinde görev yapar. Özellikle ekvator altı glenoid üstündeki kısmından 
stabilite açısından daha önemlidir. Üst kısımda gevşek tutunan bir labrum anatomik varyant 
iken alt kısmında gevşek tutunuyorsa bu instabilite anlamına gelir.18,47 Labrumun saat 12 
hizasına ve komşu supraglenoid tüberküle biseps tendonu tutunmaktadır.47 

Şekil 3
Labrum

Şekil 3
Labrum

Şekil 3: Glenoid 
labrum yüzey 
alanını 
artırmaktadır.  



c. Kapsüloligamentöz yapılar 
Ligamentöz anatomi ile instabilitenin ilişkisi ve glenohumeral (GH) eklem stabilitesine 
katkısı olduğu kabul edilmektedir. GH ligamentler bir diz ligamenti gibi özelliklere sahip 
değillerdir. Stabiliteye olan katkıları kolun pozisyonuna göre değişmektedir. Omuz 
kapsüloligamentöz yapısına baktığımızda, omuz eklem kapsülü yüzey alanı olarak humerus 
başının yaklaşık iki katıdır. Anteriorinferior kapsülün kadavralarda kopma noktası 2000N 
olarak bulunmuş ve yaş ilerledikçe daha da zayıfladığı tespit edilmiştir. Gençlerda yaşlılara 
göre (ortalama 75 yaş) yetmezlik gelişimi ve enerji absorbsiyonu iki kat daha fazla olarak 
bulunmuştur. Yaşlılarda ligament gövdesi içinden yırtılırken, gençlerde bu glenoidten 
avülzyon şeklinde olmaktadır.50 IGHLK’nin ultimate tensile strength (UTS)’i 5,5Mpa olarak 
bulunmuş ve yetmezliklerin %40’ı glenoid insersiyo, %25 humeral insersiyo, %35 tendon 
içinden yırtıldığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda plastik deformasyon da geliştiği ve 
kazanılmış laksiteye neden olabileceği gösterilmiştir. Abdüksiyon eksternal rotasyon sırasında 
oluşan 60kg’lık anterior makaslama kuvveti kapsül ve rotator manşet tarafından 
karşılanmaktadır. Rotator manşetin kontraksiyonunun bu evrede oluşan kapsülolabral 
yapılardaki stresi azalttığı gösterilmiştir. 
 

i. Kapsül: 
Humerus başının iki katı kadar yüzey alanı vardır. Nötral rotasyonda kapsül gevşektir ve 
hareket genişliğinin orta noktalarında 
gevşek kalır. Ancak hareke sınırının 
sonlarında gergin hale gelmektedir.43 

ii. Rotator interval 
“Süperior 
Glenohumeral 
ve 
Korakohumeral 
Ligamentler” 

Supraspinatusun anterior kenarı ve 
subskapularisin süperior kenarı 
arasındaki bölge rotator interval bölgesidir. Bölgenin ligamentöz yapıları süperior 
glenohumeral (SGHL) ve korakohumeral ligamentlerdir (şekil 4). Son zamanlarda yapılan 
çalışmalarda korakoid prosesten tüberkülüm majusa uzanan korakohumeral ligamentin bağ 
yapısında değil bir kapsül katlantısı şeklinde olduğu yönünedir. SGHL ise süperior glenoidten 
(supraglenoid tüberkül) bisepsin altından tüberkulum minusa uzanmaktadır (intertüberküler 
oluğun medial kenarına) ve omuzun inferior stabilitesinde önemli olduğu bildirilmektedir. 
Rotator interval yetmezliğinde çok yönlü 
instabilite veya rotator interval 
kontraktüründe omuz eklem hareket 
kısıtlığı izlenmektedir. 

iii. Orta Glenohumeral 
Ligament (OGHL) 

En çok varisayonu olan ligamenttir. 
OGHL %30 yoktur ve %10 vakada zor 
tanımlanacak şekildedir. SGHL ‘in hemen 
altından süperior labrumdan başlar iki 
varyasyonu vardır; a) kağıt şeklinde, b) kord şeklinde. Supragleoid tüberkül ve labrumun 
anterosüperior bölgesinden saat 1-3 pozisyonundan başlar. İnsersiyosuna 2cm mesafede 
subskapularis tendonuna karışarak tüberkülum minüse tutunur. Subskapularis tendonunu 60 
derece açı ile çaprazlar. Genişliği 0,4-2cm arasındadır. Özellikle “kord şekli” anterior 

SGHLSGHL

IGHLIGHL--Ant. Ant. BandBand
OGHLOGHL

AksillerAksiller PoPoşş

SGHLSGHL

IGHLIGHL--Ant. Ant. BandBand
OGHLOGHL

AksillerAksiller PoPoşş
Şekil 4: Anteriorden 
glenohumeral 
bağların görünümü. 

IGHLIGHL--Post. Post. BandBand

AksillerAksiller PoPoşş

IGHLIGHL--Post. Post. BandBand

AksillerAksiller PoPoşş

Şkil 5: Posteriordan 
glenohumeral 
bağların görünümü. 



stabiliteye katkı sağlar. Anterior ve inferior stabilite için sekonder görev görmektedir (Şekil 
4). 

iv. İnferior Glenohumeral Ligament Kompleksi (IGHLK) (Şekil 4 ve 5) 
Omuzun anterior ve inferior stabilitesini sağlayan en önemli yapıdır. Üç komponenti var. 
Bunlar anterior, posterior bandlar ve bunların arasındaki daha ince olan aksiller poş’dur. 
Abdüksiyon ve rotasyonlar sırasında bu kompleks bir hamak gibi davranarak omuz 
stabilitesini sağlarlar.53 Anterior bandı sağ omuz için saat 2–4, posterior band (Şekil 5) ise 
saat 7-9 arasında labruma veya bazen glenoid boynu medialine ve yüzeye paralel seyrederek 
periosta karışarak tutunmaktadır. Aralarını ise aksiller poş oluşturur. Humeral tutunması; 
anatomik boyun etrafına boyunluk şeklinde veya V-şeklinde apekse an ve post bandlar 
tutnacak şeklilde olabilir. IGHL omuzun iç rotasyonu sırasında anterior bandı inferioru, 
posterior bandı ise posterior translasyonu sınırlar. Omuzun dış rotasyonunda ise anterior band 
anterioru, posterior band ise inferior translasyonu sınırlar. IGHL ligamant veya tutunma 
yerinden kopmadan önce gerilme kuvvetleri tarafından plastik deformasyona 
uğratılabilmektedir. Özellikle tekrarlayan travmalar da bu olmaktadır. Daha önce de 
bahsedildiği gibi, IGHL üç noktadan yetmezlik geliştirir; glenoid yapışma yeri (%40), 
midsubstance (%35) ve humeral insersiyon (%25).  

v. Posterior kapsül: 
O’Brien tarafından IGHL’in posterior bandının süperiorunda tanımlanmıştır. Kapsülün en 
zayıf yeri olduğu biliniyor. 

d. Rotator Manşet kitlesi: 
Kitle olarak omuz stabilitesine rotator manşetin bir katkı yapmadığı ancak dinamik etkisi 
gösterilmiştir. 

2. Dinamik Faktörler 
Omuz çevresi kasların aktivitesiyle sağlanır. Kontraksiyon humerus ve glenoid eklem 
yüzlerinin birbirlerine komprese olmalarına neden olur. Diğer mekanizmalar ise; kitle etkisi, 
kontrakte kasın barier etkisi, eklem kuvvet vertörünü glenoide yönlendirme, pasif 
ligamentlerin gerilmesidir.  
Kaslar hareket sağlamanın yanısıra eklemlere stabilite de kazandırmaktadırlar. Bunu eklem 
reaksiyon kuvveti sayesinde olmaktadır. Bazen spor faaliyetleri sırasında dahi vücud 
kapasitesinin üzerine çıkarak kaslar ekleme stabilite sağlamanın ötesinde eklem çıkığına 
neden olabilirler. Pektoralis majorun eksentrik uzamasının omuz çıkığına eşlik ettiği 
gösterilmiştir. Kasın ekleme stabilite açısından katkısı “stabilite oranına” bağlıdır. Kasın 
ekleme sağladığı kuvvet vektörün kompresyon sağlayan bacağı deplasman sağlayan 
bacağından daha büyükse stabilite, deplasman sağlayan bacağı daha büyükse instabiliteye 
neden olur 
(şekil 6).  

a. E
k
l
e
m
 
K
o
m
presyonu 

Omuz hareketleri sırasında kordine ve dengeli rotator manşetin kontraksiyonu eklemde 
kompresyon kuvvetini doğurmakta bu da stabiliteye katkı sağlamaktadır. Bu eklem 
yüzeylerinin birbirine yaklaşmasını (concavity compresion) sağlamakta ve instabiliteyi 

StabiliteStabilite İİnstabilitenstabiliteStabiliteStabilite İİnstabilitenstabilite

Şekil 5: Kompresif vektör 
translasyona neden olan 
vektörden daha büyükse 
stabilite, daha küçükse 
instabilite meydana gelir. 



önlemektedir. Özellikle kapsüloligamentöz yapıların gevşek olduğu hareket genişliğinin orta 
noktalarında rotator manşet kasları humerus başını uyumlu glenoid fossaya santralize ederek 
stabiliteyi sağlarlar. Kombine subskapularis ve infraspinatus kontraksiyonu “force couple” 
oluşturarak orta aralıktaki elevasyonlarda stabiliteyi sağlarlar. Bazı yazarlara göre ise aslında 
dinamik faktörler sadece orta abdüksiyon pozisyonlarında değil tüm hareket boyunca ve uç 
hareket derecelerinde de glenohumeral eklemi stabilize etmektedirler ve bu etki belkide daha 
etkilidir. Ancak uç noktalardaki stabiliteye katkıları orta derecelerdekinden yaklaşık %20 
daha azdır. Bu kompresyona rotator manşetin yanısıra bisepsin uzun başı, deltoid, pektoralis 
major, latissumus dorsi kasları da destek vermektedir.  
Rotator manşet yırtık miktarı arttıkça humerus başı deplasmanı artmaktadır. EMG çalışmaları 
omuz instabilitesi olan hastalarda rotator manşette anormal fonksiyon göstermiştir. Volenter 
instabilitelerde asenkron kas kontraksiyonuyla omuz sublüksasyon veya dislokasyonuna 
neden olduğu gösterilmiştir. Bu da kordine kas hareketinin stabilitedeki önemini 
göstermektedir. Rotator manşetin force couple şeklindeki hareketi kompresyonu ve stabiliteyi 
artırır. İki tip force couple vardır; (i) koaktivasyon veya agonist ve antagonistlerin birlikte 
aktivasyonu, bu eklem torkunu azaltır ve daha kontrollü bir hareket sağlar. (ii) Kordine 
aktivasyon, agonist aktive iken antagonist inhibe olur. Bu durumda eklem torku ve hareketi 
artar, eklemden kuvvet transferini sağlar. Ayrıca kas kontraksiyonunun statik yapıları 
koruduğu yapılan bir çalışmada teres minör grubunun kasılmasının IGHL kompleksindeki 
gerilmeyi azalttığı gösterilerek, öne sürülmüştür. Rotator manşet ve bisepsin bu kordineli 
çalışması proprioseptif duyu ile yakından ilişkilidir. Çünkü proprioseptif duyular hem 
kordinasyonda hem de aşırı uç hareketleri önleyerek kapsüloligamentöz yapıları 
korumaktadır. Yapılan çalışmada instabil omuzda proprioseptif duyunun azaldığı ve cerrahi 
sonrası bu duyunun geri döndüğü ancak 18 aya kadar normal seviyeye dönmediği 
gösterilmiştir. 

b. Ligament dinamizasyonu: 
Omuz hareketlerinin büyük çoğunluğu sırasında kapsüloligamentöz yapılar gevşektir. Ancak 
rotasyonun uç noktalarına gerilirler ve aşırı translasyon ve rotasyonu önlerler. Rotator 
manşetin kontraksiyonu bağların oriyantasyonunu etkileyerek gerilmeye yani dinamizasyona 
neden olduğu bunun da stabiliteye katkı sağladığı gösterilmiştir.  

c. Skapulotorasik hareketin etkisi: 
Bazı yazarlar omuz instabilitesine skapulotorasik hareket anomalisinin eşlik ettiğini 
göstermişlerdir. Kordine skapulotorasik hareketin olmaması gleonohumeral bağlara aşırı yük 
bindirdiği ve böylece instabiliteye neden olduğu düşünülmektedir.18,42 Bu nedenle omuz 
rehabilitasyonu programlarına rotator manşet kaslarlıyla birlikte skapular kasların da dahil 
edilmesi gerekmektedir. 

d. Negatif Intra-artiküler basınç ve Adezyon-Kohezyon 
Eklem içinde, çevre yumuşak dokuların yüksek ozmotik basıncı nedeniyle suyun omuz 
ekleminden çekilmesinin, negatif basınca neden olduğu bilinmektedir. Kadavra 
çalışmalarında kapsülün delinmesinin inferior instabiliteyi artırdığı gösterilmiştir. Normalde –
42 H2O olan basınç 25N inferior kuvvet uygulandığında –82 H2O’ya düşmektedir ve emme 
etkisi ile stabilizasyon sağlanmaktadır.19 Aşırı kapsül laksitesi, kapsülün yırtılması, aşırı 
eklem volümü negatif basıncı düşürerek etkisini azaltır. Addüksiyonda duran bir omuza 
intraartiküler negatif basınç inferior translasyonu önlemektedir. Ancak bu özelliğini düşük 
kuvvetler sırasında göstermektedir. Aşırı yüklenmelerde etkisi azalmaktadır.43 Negatif 
intraartiküler basıncın inferior stabiliteye katkısı dışında diğer yönlere olan translasyonları 
önlediği gösterilememiştir.18 Negatif intraartiküler basıncın ve kapsüler gerginliğin 20N 
kompresif kuvvette direndiği ve 100N üzeri kuvvetlerde hiçbir rolü olmadığı gösterilmiştir. 
Eklem reaksiyon kuvveti canlıda 600N’a kadar çıkabileceği tahmin edilmektedir.50 



Adezyon-kohezyon etkisinin lam ve lamelin birbirine yapışması gibi eklemde de bu etkinin 
stabiliteye katkısı olabileceği düşünülmektedir.18,19Ancak etkisinin çok az olduğuna 
inanılmaktadır. 

3. Dinamik ve statik 
faktörlerin 
birbirlerine katkısı: 

Omuz stabilitesini 
sağlamada dinamik ve 
statik yapılar daha önce de 
bahsedildiği gibi 
bilinmektedir. Ancak bugün 
için bunların birbirleriyle 
olan etkileşimi tam olarak 
bilinmemektedir.42 Nötral 
rotasyonda stabilizasyon 
için kaslar içinde en önemli 
olanın biseps olduğu, dış 
rotasyonda ise bunun subskapularis olduğu ayrıca statik yapılar içerisinde de SGHL, OGHL 
ve IGHL’in dış rotasyonda en önemli stabilizan faktörler olduğu gösterilmiştir.42Bu ilişki 
halen araştırılmaktadır. 

4. Glenohumeral instabilitenin araştırılmasında anatomik yapıların kesilmesiyle yapılan 
çalışmalar: 

Anterior instabilite de statik yapıların stabiliteye katkılarını ve instabilite geliştirme 
mekanizmalarını ortaya çıkarmada en önemli günümüzde çalışmalar statik anatomik yapıların 
kesilmesinin stabiliteye etkisini araştıranlardır. 

i. Süperior / İnferior instabilite: 
Bu konuda en kapsamlı çalışma Warner ve ark.53 tarafından yapılmıştır. Yapılan çalışm 
kapsüloligamantöz yapıların kolun pozisyonundan oldukça etkilendiğinide ortaya 
koymaktadır. 

• Eklem kapsülünün delinmesi 00 abdüksiyonda iken tüm 
rotasyonlarda rotasyon artmasıyla azalacak şekilde en fazla 10mm 
inferior translasyona neden olmuştur. 

• Süperior glenohumeral igament, nötral rotasyonda ve 
addüksiyonda inferior translasyona direnen en önemli yapı olarak 
bulunmuştur. 

• Korakohumeral ligamantin önemli bir fonksiyonu yoktur. 
• Orta glenohumeral ligament, addüksiyon da ve artan dış rotasyon 

pozisyonlarında daha etkili olmak üzere inferior translasyonu 
önlemede bir rolü olduğu gösterilmiştir. 

• 450 abdüksiyon kapsüloligamantöz yapıların en gevşek olduğu 
pozisyondur ve inferior translasyon en fazla bu pozisyonda olur.  

• 450 abdüksiyon’da nötral ve iç rotasyonda IGHL’in anterior 
bandı, dış rotasyonda ise posterior bandı inferior translasyona 
engel oluşturur. Bu özellikleri 900 abdüksiyonda daha belirgin 
hale gelir (şekil 7 ve şekil 8).   

 
Yapılan bir çalışmda korakohumeral peçe (veil) olarak adlandırılan yapı (korakoakromial 
ligamant, rotator interval kapsül ve korakohumeral ligament), kapsülün delinmesi ve 
akromioplastinin süperior ve inferior translasyon üzerine etkisi araştırılmıştır. Bu çalışmanın 
sonuçlarına göre;47 
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Şekil 7: 90 derece Abdüksiyon ve dış 
rotasyonda IGHL ve OGHL 
gevşekken, IGHL’ın anterior bandı 
gergindir ve anterior translasyonu 
önler. 



• Korakohumeral peçe’nin kesilmesi süperior translasyonu 
artırmaktadır 

• Akromioplastinin buna eklenmesi translasyonu daha da 
artırmaktadır. 

• Korakohumeral peçenin kesilmesi 0 ve 450 abdüksiyonda inferior 
translasyonu artırır. 

ii. Anterior posterior instabilite: 
a. Anterior İnstabilite: 

 
Turkel ve ark.6 Bu konudaki ilk çalışmaları yapmışlardır. Subskapularis, ODHL, IGHL 
kesilerinden sonra anterior translasyonu değerlendirmiştir. 

• 00 abdüksiyon; anterior bandın kesilmesi dış rotasyonu artırmış ve 
anterior sunluksasyon veya dislokasyona neden olmuştur. Ancak 
45 ve 900 abdüksiyonlarda herhangi bir subluksasyon 
izlenmemiştir. 

• Tüm IGHL’in kesilmesi, abdüksiyonun her derecesinde 
subluksasyon ve dislokasyona neden olmuştur. 

• IGHL’in sağlam kalıp diğer yapıların kesilmesinde ise 
subluksasyon ve çıkık olmamış sadece dış rotasyon artmıştır. 

Yapılan bir başka çalışmada ise2; 
• Bankart lezyonu oluşturulan örneklerde 3,4mm’yi geçmeyen 

anterior translasyon izlenmiş ancak posterior band sağlam 
olduğunda çıkık veya subluksasyon tespit edilememiştir. Yazarlar 
çıkık olması için IGHL’de plastik deformasyonunda Bankart 
lezyonuna 
eşlik 
etmesi 
gerektiğin
den 
bahsetmek
tedirler. 

b. Posterior 
instabilite: 

Posterior instabilite çalışmalarında 
ise39; 

• Posterior 
yapılardan 
çok infraspinatus ve teres minörün ilk 450 abdüksiyonda iç 
rotasyona direndiği gösterilmiştir. 

• 45-900 abdüksiyonda ise alt %50 posterior kapsül iç rotasyona 
direnmektedir. 

• Hiçbir omuzda anterior yapılar kesilmeden posterior çıkık 
izlenmemiştir (şekil 1). 

iii. Biseps uzun başı labral tutunma yeri lezyonları: 
Biseps uzun başı ile anterior instabilite ilişkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Yapılan 
çalışmalarda bisepsin yüklenmesi anterior ve inferior translasyonu azaltmıştır. Süperior labral 
ayrılmanın belki de süperior kapsüler yapılarda laksite yaratması nedeniyle özellikle orta ve 
alt derecelerdeki abdüksiyonlarda çok yönlü artmış translasyona yol açmaktadır.47 
Kapsüloligamentöz yapılarda yetmezlik varlığında (örneğin Bankart lezyonu), biseps uzun 
başı stabilitede rotator manşetten daha fazla önemli hale gelmektedir.42 Süperior labral 
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Şekil 8: 900 Abdüksiyon ve iç 
rotasyonda IGHL ve OGHL 
gevşekken, IGHL’ın posterior 
bandı gergindir ve posteriora 
translasyonu önler.  



ayrılma varlığında inferior glenohumeral ligamentte gerilme miktarı artmaktadır, bunun 
anterior instabiliteye katkısı olabilir.42  

iv. Çember Konsepti (circle consept) (şekil 1): 
Bir yöne aşırı translasyon olabilmesi için hem aynı hem de eklemin karşı tarafındaki direnç 
gösteren yapıların hasar görmesi gerekmektedir.39,47   
 
Patoanatomi: 

1. Glenoid Displazisi 
Glenoid hipoplazisi veya displazisi glenohumeral indeksi azaltır veya akonkavite kompresyon 
etkisini azaltarak instabilite gelişmesine neden olabilir. İnstabilite hastalarının %1-3’ünde 
hioplazik glenoid vardır.18 

2. Glenoid Kırığı veya Kemik Bankart: 
Rowe’a göre glenoidin 1/3’ünün kaybında instabilite gelişmektedir.18,19,21 Konkavite 
kompresyon etkisi, kontakt alan ve glenoid konkavitesi azalır. %46’ya Kadar oluşturulan 
glenoid defektlerinde abdüksiyon ve eksternal rotasyonda stabiliteye etkisi olmadığı 
gösterilmiştir. Abdüsiyon ve iç rotasyonda ise stabilite defekt miktarı arttıkça azalmaktadır. 
%21’in Üzerindeki defektlerde kapsüler gerginlik artar ve eksternal rotasyonu kısıtlar, her 
santimetre defekt kaybında 25 derecelik dış rotasyon kaybı olmaktadır.50 

3. Bankart Lezyonu: 
Bankart lezyonu glenoidten anterior inferior kapsül ve IGHL’nin anterior bandının 
ayrılmasıdır.48 Bu laksiteye ve bağlarda plastik deformiteye oluşturarak instabiliteye neden 
olur. Omuz anterior instabilitelerinin %97’sinde Bankart olduğu gösterilmiştir.48 Ancak tek 
başına Bankart lezyonu sadece translasyonu bir miktar artırabilir (<2mm) çıkığa neden olmaz. 
Bu nedenle Bankart lezyonunun anterior instabilite patoanatomisinin bir kısmı olduğu buna 
diğer patolojiler de eşlik edeceği bilinmektedir. Bunlar; kapsüloligamantöz yırtık, GH 
ligamentlerin humerus başından ayrılması (HAGL), osteoariküler defekt, korakoakromial bağ 
yaralanması, eklem propriosepsiyonu, eklem sıvı adesivitesi değişiklikleri, omuz çevresi kas 
lezyonları şeklinde sıralanabilir.57 Eklem reaksiyon kuvvetinin infraspinatus palsisinde ve 
pektoralis major kası yüklenmesinde azaldığı gösteriliştir. Glenoid fossaya kompresif kuvvet 
azalmakla birlikte anterior vektörü artmıştır, bunun da zamanla instabiliteye yol açabileceği 
düşünülmektedir.57  

4. Hill-Sachs Lezyonu:18,28 
Hill-Sachs lezyonu anterior çıkıkta humerus başının glenoid anterior kenarına çarpması 
nedeniyle oluşan posterolateral impresyon kırığıdır. Miktarı çıkık kalma süresi ve anterior 
inferior çıkık olmasıyla artar. Humerus başının %30’dan daha fazla miktarını ilgilendiren bir 
defekte neden olmuşsa bu anterior instabiliteye neden olabilir. 

5. Kapsüler yaralanma: 
Yapılan çalışmalarda humerus başı translasyonunun kapsüler yırtık veya plastik deformasyon 
olmadan mümkün olamayacağını ortaya koymaktadır.21 İnstabiliteye lateral kapsüler 
avülzyon, kapsüler laksite ve labral yaralanma eşlik etmektedir. Bu nedenle sadece Bankart 
lezyonunun tedavisi başarısızlık nedeni olabilir.34 

6. Aşırı kapsüler laksite: 
Konjenital veya kümilatif mikrotravmalar sonrası kazanılmış olarak kapsüler laksite meydana 
gelebilir. Kapsüler laksitenin instabiliteye yol açıp açmadığı tartışmalı bir konudur.2,18,23,24 

7. Rotator Manşet ve Subskapularis injurisi: 
Genelde yaşlılarda (>50yaş) çıkığa rotator manşet (genellikle subskapularis) yırtığı seyrek 
olarak eşlik etmektedir ve bu yaş grubunda reküren instabilite nedeni olabilir.7,9,11,18,29,32 
 
Sonuç: 



Omuz anterior instabilitesi halen bir bilinmeyendir. Bunun nedeni; patoanatomisi tam 
anlaşılamamıştır, rehabilitasyon tedavisi sonuçları tutarsızdır ve bugün halen birçok cerrahi 
tedavi endikasyonu ve cerrahi tedavi yöntemi vardır. 
Bu konuda yapılacak ve, özellikle dinamik ve statik faktörlerin ilişkisini ortaya koyacak 
çalışmalar ileride gerek cerrahi gerekse konservatif tedavi yöntemlerinin seçimini ve 
planlanmasını etkileyecektir. 
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Omuz Sorunlarına Klinik Yaklaşım 
 
Başarılı bir omuz artroskopisi için doğru tanı çok önemlidir. Omuz ağrısı ile gelen hastalarda 
diğer hastalıkların ayırt edilmesi öncelik taşır; 
  
Ayırıcı tanıda; 

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

 
Tanı: 
Ancak sistematik bir yaklaşımla doğru tanı konulabilir. Hikaye, fizik muayene bulguları ve 
görüntüleme yöntemleri kullanılarak tanıya ulaşılmaya çalışmalıyız. 
 
I. Hikaye: 
Hikaye detaylı alınmalıdır. 

• Yaş; örneğin rotator manşet yırtığında genelde tam kat yırtıklar 40 yaş üstü, 30 yaş 
altında yırtık genellikle yoktur. 30 Yaş altında sıklıkla instabiliteye sekonder sıkışma 
sendromu vardır. Bu nedenle gri 
saçlılarda manşet yırtığı, beyaz 
saçlılarda büyük manşet yırtığı 
düşünülmelidir esprisi 
yapılmaktadır (Şekil ). 

• Dominant el; Sporcularda 
önemlidir. Ayrıca rotator manşet 
yırtıkları sıklıkla dominant elde 
izleniyor.  

• Meslek; Günlük işlerine ne kadar 
engel olduğu önemlidir.  

• Sportif aktiviteler; tekrarlayan baş 
üstü aktivitelerde anterior omuz 
instabilitesi görülebilir. Ayrıca 
atıcılarda rotator manşet 
patolojileri de gelişmektedir.  

• Tıbbi geçmişi; Sistemik veya 
romatolojik hastalıklar açısından önemlidir. 

• Aile hikayesi 
 
Hasta şikayetleri; 
Yapılan bir çalışmada ortopedi polikliniklerine başvuran hastalarda omuz şikayetlerinin bel ve 
diz şikayetlerinden sonra üçüncü sırada olduğunu ortaya koymuştur. Hasta bize aşağıdaki 
şikayetlerle başvurur; 

• Ağrı İnstabilite 
• Güçsüzlük 
• Hareket kaybı 

 
Şikayet Paterni; 
Hastalar için öğrenilmeli. Tanı koyarken ve tedavi planlanırken kullanılmalıdır. 

?Yırtık
Büyük yırtık ?Yırtık
Büyük yırtık

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



• Süresi 
• Derecesi 
• Provake eden nedenler 
• Yeri 

 
İstirahat ağrısı veya gece ağrısı önemlidir. Bu ağrının nedeni; sıkışma sendromu, donuk omuz, 
kalsifiye tendinit veya glenohumeral artrit nedeniyle olabilir. Hastalarda travmatik bir olay 
veya atravmatik tekrarlayan mikrotravmalara neden olan sorunlar olabilir. 
Baş üstü aktiviteler sırasında ağrısı olan hastalarda bunun nedeni olasılıkla rotator manşet 
yırtığı veya instailitedir. 
 
Rotator manşet patolojisi; Bursit veya tendonit rotator manşet yırtıklarına eşlik ederek akut 
ağrı oluşturur. Bazı hastalarda tam kat rotator manşet yırtığı olsa bile ağrıya neden 
olmayabilir. Parsiyel yırtıklarda ise ağrı oluşabilir. Rotator manşet hastalığına ağrı, 
kuvvetsizlik, hareket kaybı eşlik edebilir. 
 
Sıkışma Sendromu: 
Kolu ön kısmında yoğun bir ağrı olarak hissedilir. Genellikle ağrı dirseğin altına inmez. 
Deltoid insersiyosunda hissedilir. 
 
Posterior omuz ağrısı; 
Glenohumeral eklem artriti veya anterior omuz instabilitesin de posterior omuz ağrısı olabilir. 
Posterior omuz ağrısı, trapeziusa ve dirsek altına, ele yayılıyorsa servikal radikülopati akla 
gelmelidir. Ağır, epizodik ağrı ve inflamasyon kalsifiye tendonite bağlı olabilir. 
 
Omuz İnstabilitesi; 
Travmatik veya aşırı kullanmaya bağlı olabilir. 
Omuz instabilitesinin hikayesi önemlidir. Hastaya etiyolojiyi, instabilite şeklini, ortaya 
çıkarmada aşağıdaki soruların cevapları sorgulanmalıdır; 

• Yönü 
• Travma 
• İstemli olup olmaması 
• İnstabilite derecesi 
• İnjurinin neden ve provake eden aktiviteler nelerdir? 
• Çıkık hikayesi varsa redüksiyon uygulanmış mı yoksa spontan redükte olmuş mu? 

 
Güçsüzlük: 
Sıklıkla hastanın doktora başvurma nedenidir. Hastalar ağrıyı, güçsüzlük olarak 
yansıtabilirler. 
Rotator manşet yırtıklı hastalarda kuvvetsizlik veya baş üstü hareketlerde erken yorulma 
izlenebilir. Ancak birçok büyük rotator manşet yırtığı olan hastalarda bile iyi hareket genişliği 
ve fonksiyon izlenebilir. 
 
Krepitasyon; 
Çeşitli nedenleri olabilir. Tam kat rotator manşet yırtıkların da (trokanter majusun akromiona 
sürtmesi), glenohumeral artritlerde, akromioklaviküler artritde krepitasyon alınabilir.  
 
Dead arm sendromu; 
İnstabilite ve SLAP mı? Yoksa internal sıkışma sendromuna mı bağlı olduğu tartışmalıdır. 
 



Yansıyan ağrılar; omuza vücudun birçok yerinden ağrı yansıyabilir. 
• Boyun 
• Göğüs kafesi 
• Kalp 
• Sırt 
• Kol 

 
Elde veya dirsek altında olan uyuşukluk, karıncalanma servikal hastalık veya periferik sinir 
sıkışması olabilir.  
 
II. Fizik Muayene; 

• İnspeksiyon 
• Palpasyon 
• ROM 
• Kuvvet testi 
• Provakatif testler 

 
Omuz muayenesine mutlaka boyun muayenesi de eklenmelidir. 
Servikal omurga; 

• ROM; fleksiyon, ekstansiyon, lateral rotasyon 
• Ağrı 
• Krepitasyon 
• Spurling testi; servikal basıyı göstermede yararlıdır. 

 
İnspeksiyon: 
Her iki omuz açık olmalı ve anterior ve posterior’dan kolaylıkla izlenebilinmelidir.  

• Kas atrofisi; Rotator manşet yırtıklarına, supraskapuler sinir sıkışması, biseps uzun 
başı rüptürüne bağlı olabilir 

• Hipertrofi 
• Asimetri 
• Deformite 

Palpasyon: 
Sistematik olarak kas, eklem ve kemik çıkıntılar palpe edilmelidir. 

• Akromioklaviküler eklem 
• Klavikula 
• Anterior-Posterior Akromion 
• Anterior ve posterior eklem çizgisi; Posterior eklem çizgisi ağrısı glenohumeral artritte 

tipiktir. Glenohumeal instabilitede anterior ağrı olabilir 
• Biseps tendonu; Biseps tutulumunu gösterir. Rotator manşet patolojisine eşlik edebilir. 

 
Hareket Genişliği / Kuvvet Muayenesi: 
Hareket Genişliği mutlak ölçülmeli ve karşı asemptomatik ekstremite ile karşılaştırılmalıdır. 
Gözlem; Glenohumeral ritm, skapulotorasik hareket, bunların senkronize olup olmadığı 
gözlenmelidir. Aktif ve pasif ROM ayrı ayrı değerlendirilmelidir.  

• Total elevasyon; supin pozisyonda pasif, ayakta iken aktif elevasyon daha kolay 
değerlendirilir. 

• Eksternal Rotasyon (nötral abdüksiyon, supin pozisyonda); Eksternal rotasyon kuvveti 
kol gövdeye yakınken bakılır (deltoid elevasyonu için), dirsek fleksiyondadır. 

• Eksternal rotasyon (90 derece abdüksiyon da) 



• İç Rotasyon; başparmağın en üstte ulaştığı vertebra ile ölçülür. 
• Hareket sırasında krepitasyon 

o Glenohmeral eklem 
o Subakromial boşluk 
o Skapulutorasik eklem 

 
Motor Muayene: 
ER: 
Eksternal Rotasyon Lag Sign: Rotator manşet yırtıklarında dirsek 90 derece fleksiyon, omuz 
20 derece elevasyon ve hafif ER tutulup bırakılır, hasta ER’da ekstremitesini tutamaz ise 
rotator manşet rüptürü vardır. 
Drop Arm: 90 derece levasyon ve maksium ER’da hastanın kolunu tutması istenir. Tutamaz 
ise rotator manşet rüptürü düşünülmelidir. 
 
İR: 
Subskapularis kası test edilir. 
Lift-off Testi: Subskapularis yırtığı test edilir.  
İR Lag Sign: 
Abdominal Kompresyon Testi: 
 
Skapula Çevresi Kasların Muayenesi: 
Serratus Anterior: N. Torasikus longus tarafından inerve edilir. Yetmezliğinde skapular 
winging bulgusu vardır. Omuz 900 fleksiyonda veya push-off yaparken değerlendirilmelidir. 
Trapezius: Spinal aksesuar sinir tarafından inerve edilir. 
Rhomboid: Pron pozisyonda 900 abdüksiyonda kol ekstansiyonda değerlendirilir. 
 
Ligamentöz laksite: mutlaka değerlendirilmelidir. 
 
Kontraktürler ortaya konulmalıdır: 
Posterior kapsüler kontraktür; anterior 
çıkıklarda, anterior mikrotravmalarda görülür. 
İç rotasyon kısıtlanır. 
 
PROVOKATİF TESTLER: 
 
Sıkışma Sendromu: 
Korakoakromial ark altında rotator manşet ve 
biseps tendonu sıkışır. 
 

i. Neer Bulgusu: 
Kol internal rotasyonda skapula 
sabitlenir ve zorlamalı elevasyon 
yaptırılır (Şekil 2). 
ii. Hawkins Testi: 
900 elevasyonda Addüksiyon ve iç rotasyona zorlanır (Şekil 3). 
iii. Ağrılı Ark:    
60-1200 arasında abdüksiyon’da ağrı olmaktadır. 

 Bu üç bulgu pozitif ise sıkışma sendromu tanısı konulur. 
 
 

Şekil 2: Neer Bulgusu Şekil 3: Hawkins testi



 
Sıkışma Testi: 
10cc %1’lik lidokain enjeksiyonu sonrası sıkışma bulgularının kaybolması testin pozitif 
olduğunu göstermektedir. Bu subakromial sıkışma sendromu varlığını desteklemektedir. 
 

  
 
 
 
Akromioklaviküler eklem patolojileri: 
Subakromial sıkışmayı taklit edebilir. Horizontal addüksiyonda akromioklaviküler eklem 
palpe edilerek ağrılı olup olmadığı test edilir. Akromioklaviküler ekleme yapılacak 
enjeksiyonun tanısal değeri vardır. 
 
Biseps Tendoniti: 
Subakromial sıkışmaya ve glenohumeral eklem 
instabilitesine eşlik edebilir. 
Testler; 
Speed: 900 abdüksiyon, 450 elevasyonda dirsek 
ekstansiyonda ve ön kol supinasyonda iken rezistans 
karşısında ağrı oluşması testin pozitif olduğunu 
göstermektedir.  
Yergeson testi: Aktif supinasyona dirsek 900 elevasyonda 
ve ön kol pronasyonda iken direnme sırasında bisipital 
olukta ağrının olması testin pozitif olduğunu göstermektedir 
(Şekil 5). 
 
 
İnstabilite Testleri: 
Genel ligament laksitesinden ayırt edilmelidir. 
Anterior Endişe Bulgusu: 
Supin veya otururken 900 abdüksiyonda dirsek 900 fleksiyon 
da iken omuz posterioruna direkt olarak kuvvet uygulanır. 
Hasta omzunun çıkacağı korkusunu yaşar. Ağrının olması ise 
anterior instabilite için tipik değildir 
(Şekil 6). 
Relokasyon Testi: 
Supin pozisyonda endişe testi sonrası 
posteriora doğru humerus başı itilirse 
ve ağrı veya endişe geçerse 
relokasyon testi pozitif olarak 

Şekil 4: Sıkışma test 

Şekil 5: Yergeson testi 

Şekli 6: Anterior endişe bulgusu

Şekil 7: Relokasyon testi



değerlendirilir. Spesifik bir test değildir (Şekil 7).  
Posterior Stress Testi: 
Posterior instabilite için kullanılır. 900 Fleksiyon, addüksiyon ve internal rotasyonda 
posteriora doğru omuz zorlanır. 
Sulkus Bulgusu: Kol inferiora çekilerek Akromion ile 
humerus arası mesafe değerlendirilir. 2cm’den Fazla yer 
değiştirme varsa veya asimetrik ise pozitif olarak kabul 
edilir. İnferior omuz instabilitesi değerlendirilir (Şekil 8). 
 
 
 
 
 
 
Labrum Patolojileri: 
Artroskopik girişimlerin yaygınlaşması labral 
patolojilerin fark edilmesine yol açmıştır. Özellikle 
süperior labrum patolojilerinin omuz ağrısındaki 
önemi anlaşılmıştır. Bunlar arasında en sık 
karşılaştığımız SLAP lezyonlarıdır. Aşağıdaki 
testler SLAP lezyonların tanımlamada 
kullanılmaktadır. Özellikle O’Brien testi 
akromioklaviküler eklem patolojileri için 
tanımlanmış olsa da  

• Lateral eklem kompresyonu (Savoie testi) 
• O’Brien Bulgusu (aktif kompresyon testi); 

omuz 90 derece fleksiyon ve 15 derece 
addiksiyonda, dirsek tam ekstansiyonda, ön 
kol supinasyonda iken hastanın inferior 
zorlamaya direnmesi istenir. Ardından aynı 
pozisyonda ön kol supinasyonda iken 
inferior zorlanmaya direnmesi istenir. Ön 
kol pronasyonda iken ağrının olması SLAP 
lezyonu varlığını desteklemektedir (Şekil 9).   

• Labral Klik (Andrews) 
• Labral Crank Testi (Lia) 
• Anterior Slide Test (Kibler) 
• Biseps Load Test (Kim) 

 

Şekil 9: O’Brien bulgusu 

Şekil 8: Sulkus bugusu. 



Görüntüleme: 
 
Omuz sorunlarının tanısında radyoloji özelikle MRG önemli yer tutmaktadır. Tedavi öncesi 
iyi bir görüntüleme ve klinik bulguların bir araya getirilmesi tanıyı ve tdavi sonucunu olumlu 
etkilemektedir. 
 
Direkt Grafi: 
Glenohumeral eklemin görüntülenmesinde dört yönlü omuz grafisi ilk başta yeterlidir. 
Gerekirse diğer özel grafiler de istenebilir. En sık kullanılan grafiler; 

i. AP 
ii. 30 derece Kaudal grafi 
iii. Supraspinatus çıkım grafisi 
iv. Aksiler grafi 
v. Akromioklaviküler eklem grafisi; dejenerasyon ve osteofitler izlenebilir. 

 
Boyun ve omuz ağrısı olanlar hastalarda servikal grafi mutlaka çekilmelidir. 
 
Direkt grafide görülecek patolojiler; 

• Akromiohumeral interval; normalde 7mm’dir. (Şekil 1).  
• Dejenerasyon (Şekil 2) 
• Kalsifiye tendinit 
• Skleroz / Kist 
• Kemik Bankart 
• Hill- Sachs lezyonu (iç rotasyonda ön arka grafide izlenir) 

 
 

 
 
 
 
 
Supraspinatus çıkım grafisi: Akromion 
şeklini belirlenir. Buna göre 
akromionu düz, oblik ve çengel olarak 
üç tipe ayırırız (Şekil 3). 

Şekil 1: Akromiohumeral 
interval. 

Şekil 2: Glenohumeral eklemde 
özellikle rotator manşet hastalığında 
görülebilecek radyolojik bulgular; 1, 
tüberkülüm majusta kistler, skleroz; 2, 
akromion altında skleroz; 3, akromion 
anteriorunda osteofit; 4, 
akromioklaviküler eklemde osteofit; 
akromiohumeral mesafede daralma. 

Şekil 3: Supraspinatus 
çıkım grafisi 



300 Kaudal grafi (Şekil 4); kalsifiye korakoakromial ligament, anterior akromial spurun 
görülmesini sağlar. Ön arka grafide humerus boyun ile glenoid boyun devamlılığının 
bozulması humerus başının süperiora deplase olması veya rotator manşet rüptürünü 
göstermektedir (Şekil 5). Aksiler grafi (Şekil 6); anterior akromial spur, os akromialenin 
görüntülenmesini sağlar 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Akromioklaviküler eklem grafisi eklem dejenerasyonu ile ilgili bilgi vermektedir (Şekil 7).  
 
Ultrasonografi: 
Tam kat yırtıklarda önemlidir. Deneyim gerektirir.  
 
MRİ:  
Günümüzde MRG omuz sorunlarının değerlendirilmesinde en sık başvurduğumuz 
görüntüleme yöntemidir. Omuz MRG’si üç planda önümüze gelir. Bunlar aksiyel (Şekil 9), 
koronal oblik (şekil 10) ve sagital oblik (Şekil 11) planlarıdır. Bu planlarda MR anatomisine 
radyologlar kadar ortopedislerin de hakim olması gerekmektedir.  
 

MezoakromionMezoakromionMezoakromionMezoakromion

Şekil 4: 30 derece 
kaudal grafi 

Şekil 5: Omuzda Shenton hattının 
bozulması rotator manşet yırtığını 
desteklemektedir. 

Şekil 6: Aksiler grafide os 
akromiale daha kolay fark 
edilir. Şekilde bir 

k i

Şekil 7: Akromioklaviküler eklemde 
dejenerasyon ve osteofitler. 
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Aksiyel görüntüler (Şekil 8); 
Humerus başı glenoid ilişkisini gösterir. 
Artiküler kıkırdak ve labrum patolojileri hakkında bilgi verir. 
Parsiyel yırtık, tam kat yırtık, yağlı kas atrofisi, bursalar (subakromial, subdeltoid), rotator 
manşet yırtıklarında retraksiyon miktarı, yırtığın boyutu belirlenir, akromioklaviküler eklem 
dejenerasyonu, Akromion tipi belirlenir. 
Omuz sıkışma sendromu kinik bir tanısı olmasına rağmen MRI’da tanı aşamasında önemlidir. 
Sıkışma sendromunda MRI’ın bize verdiği veriler; 

- Akromial morfoloji; 
Oblik sagital (şekil 10) kesitlerde akromioklaviküler eklemin hemen lateralinden 
değerlendirilir. 
- Subakromial spur; MRG bize subakromial spur ile tip üç akromionun ayrımını 

yaptırır.  
- Akromioklavikular hipertrofi;  
- Os Akromiale  
- Korakoakromial bağda kalınlaşma 

Rotator manşet: 
Yırtıklarında; T2’de sıvı ile benzer sinyal değişikliği, kas tendon bileşkesinde retraksiyon, 
subakromial ve subdeltoid bursa da sıvı izlenir. Kronik ve orta-masif yırtıklarda humerus 
başının proksimale migre olduğu da izlenebilir. 
Kronik yırtıklarda kas da kullanılmamaya bağlı atrofi gelişir. Atrofi ileri düzeyde ise 
yapılacak tendon tamirinden hasta yarar görmeyecektir. Atrofi miktarı MRI ile 
sınıflandırılabilir. 
Oblik Sagital Kesitte (şekil 11) supraspinatus kasındaki atrofi beş evrede incelenebilir: 
Evre 0: Yağ infiltrasyonu yok  
Evre 1: Birkaç yağ çizgisi 
Evre 2: Yağ sinyali < Kas sinyali  
Evre 3: Yağ sinyali = Kas sinyali 
Evre 4: Yağ sinyali > Kas sinyali 
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IGHL Anterior bandı

Subskapularis tendonu
Biseps

Subskapularis tendon insersiyosu
Biseps

Korakobrakialis

Subskapularis tendon insersiyosu
Biseps

Korakobrakialis

Şekil 8 (devamı): 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brakial pleksus

Biseps Labrum kompleksi

Supraglenoid tüberkül

Supraspinatus Supraspinatus

Klavikula
Akromion

Subskapularis Korakoakromial lig

Brakial pleksus

Biseps Labrum kompleksi

Supraglenoid tüberkül

Supraspinatus Supraspinatus

Klavikula
Akromion

Subskapularis Korakoakromial lig

Klavikula

Korakoid

Biseps kısa başı

Subskapularis ve tendonu

Klavikula

Korakoid

Biseps kısa başı

Subskapularis ve tendonu

IGHL

Süperior Labrum
Akromion

Supraskapüler
sinir ve arter

Deltoid

Supraspinatus

Supraspinatus
tendonu

IGHL

Süperior Labrum
Akromion

Supraskapüler
sinir ve arter

Deltoid

Supraspinatus

Supraspinatus
tendonu

İnfraspinatus

İnfraspinatus
tendonu

İnfraspinatus

İnfraspinatus
tendonu

Şekil 9: Oblik koronal kesitlerde 
omuz MRG anatomisi 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korakoid

Spina skapulaKlavikula

Supraspinatus

Subskapularis

İnfraspinatus

Glenoid

Korakoid

Spina skapulaKlavikula

Supraspinatus

Subskapularis

İnfraspinatus

Glenoid

SGHL

Subskapularis
tendonu

MGHL

Korakoid

Subskapularis

Teres minör

Deltoid
İnfraspinatus

Supraspinatus

Pektoralis major

SGHL

Subskapularis
tendonu

MGHL

Korakoid

Subskapularis

Teres minör

Deltoid
İnfraspinatus

Supraspinatus

Pektoralis major

Biseps uzun başı

MGHL

Subskapularis
tendonu

Baş

Biseps uzun başı

MGHL

Subskapularis
tendonu

Baş

Supraspinatus
tendonu İnfraspinatus

tendonu

Subskapularis
tendonu

Biseps uzun başı

Akromion
Supraspinatus
tendonu İnfraspinatus

tendonu

Subskapularis
tendonu

Biseps uzun başı

Akromion

Biseps uzun başıBiseps uzun başı

Şekil 10: Oblik sagital kesitlerde 
omuzun MRG anatomisi 



 

 
 
 
 
Omuz İnstabilitesinin MRG ile Değerlendirilmesi: 
Labral patolojiler MRİ’da kolaylıkla gösterilir. Bazen kontral madde verilerek uygulanan MR 
Artrografi labral ayrılmaları daha belirgin hale getirerek tanıyı kolaylaştırır. Özellikle labral 
patolojilerde labrumun glenoidten uzaklaşmasını sağlamak için abdüksiyon eksternal 
rotasyonda çekilen grafiler tanıyı desteklemektedir. 
Anterior labrumun glenoid ekvatoru üstünde izlenen defektler veya ayrılmalar her zaman 
patolojik değildir. Sublabral foramen veya anterior süpeior labrumun olmaması gibi 
variasyonlar sıklıkla izlenmektedir. Glenoid ekvator altında izlenen labral ayrılmalar ise 
patolojiktir. Süperior labral patolojiler ise MRG ile özellikle MR Artrografi ile 
değerlendirilebilir. 
Anterior instabilite; 
Labral ayrılma ve tipi MRG ile belirlenebilir. Buna göre dört tip labral ayrılma vardır; 
Bankart lezyonu; anterior inferior labrum ayrılmış, periost glanoidten yırtılmıştır. 
Perthes lezyonu; labrum ayrılmış ama periost sağlamdır. 
ALPSA (anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion); periost soyulmuş labrum 
periost ile glenoid arasında medialize olmuştur. 
GLAD (Glenoid Labral Arthicular Distruption); kapsül ve periost sağlamdır eklem 
kıkırdağından ayrılma vardır.  
Bir diğer lezyon ise HAGL’dır (Humeral Avulsion of Glenohumeral Ligament); Süperior 
glenohumeral ligament humerusa yapışma yerinden ayrılmıştır. 
SLAP (süperior labrum anterior posterior) lezyonları; MRG özellikle artroMR ile 
gösterilebilir. Temel olarak dört tipi vardır. 
 
 
 
Diğer Tanısal Yöntemleri: 
Kan Testleri: Romatoid hastalıklar, enfeksiyon, tümör ayırıcı tanılarında kullanılabilir. 
EMG: Periferik nöropati, brakial pleksus hastalığı, servikal radikülopati. 
 

Şekil 11: Supraspinatus 
atrofisinin  oblik sagital 
kesitlerde değerlendirilmesi. 



Anestezi: 
 
Omuz artroskopisi sırasında hipotansif anestezi kanamayı azalttığı ve görüntüyü daha optimal 
hale getirdiği için tercih edilmektedir. Uygulanacak genel anestezi ve buna ek olarak 
hipotansif anestezi verilmesi nedeniyle hastaların medikal öyküleri iyice alınmalıdır. Anestezi 
uzmanı omuz artroskopisi sırasında oldukça önemlidir. Omuz artroskopisi sonrası erken 
dönemde rehabilitasyon önemli olduğundan ameliyat sonrası hastanın ağrısının olmaması 
erken rehabilitasyona izin verir. Bu nedenle interskalen kateter uygulanması veya eklem 
içerisine kateter uygulanması ameliyat sonrası ağrı ile mücadele etmemizi sağlar. Anestezi 
uzmanının hipotansif anesteziye ve interskalen blok gibi bölgesel 
anestezi uygulamalarına hakim olması gerekmektedir. 
 
Supin pozisyonda GAA Muayene ile ROM, instabilite 
değerlendirilmelidir. Sağ ve sol omuz   
ROM ve instabilite açısından karşılaştırılmalıdır.  
GAA (Genel anestezi altında muayene)bulguları ve olası tanılar: 

 Artmış ER: Subskapularis yırtığı 
 Artmış IR: Posterior manşet yırtığı 
 Azalmış ER: Adeziv kapsülit, osteoartrit 
 Azalmış IR: Posterior kapsül kontraktürü 
 Artmış translasyon: instabilite 
 Posterior İnstabilite: 1400 fleksiyonda posteriora 

zorlanır. 
 Anterior instabilte: Abdüksiyon 900 aksiyel ve anterior 

kuvvet uygulanır. 
 Translasyon Miktarı (instabilite): 

 Evre 1: Glenoid kenarı 
 Evre 2: Glenoid kenarı aşan fakat spontan 

redükte olanlar 
 Evre 3: Glenoid kenarını aşan ve spontan redükte olmayan 

 

Şekil 1: İnterskalen blok uygulama 
aşaması 



EKİPMAN: 
 
Tanısal artroskopi için aşağıdaki ekipman yeterli olmaktadır. 

 Video monitör 
 Kamera 
 Soğuk ışık kaynağı 
 Shaver (traşlayıcı) 
 Dijital görüntü kaydedici; dijital kaydedici tercih edilmelidir. Bunların saklanması ve 

işlenmesi daha kolaydır. 
 Artropump 
 Elektrokoter 
 30 Derece skop 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pompa ve Sıvı Sistemleri: 
Omuz artroskopisinin olmazsa olmazı arthropumb veya pompa ve sıvı sistemleridir. 
Görüntünün netleştirilebilmesi için ortam sıvı veya gaz (karbondioksit) ile doldurulabilir. 
Pnömomediastinum riski yüzünden karbondiaksit kullanımından kaçınılmaktadır. 
Kullanılan sıvılar; 

 İzotonik sıvılar: Ringer laktat tercih edimektedir. 
 Glisine; daha iyi görüntü verir. 

 
Kan basıncı 100mmHg ve pompa basıncı 40mmHg ise subakromial kanama kontrol edilir. 
Basıncı artırmak ekstravazasyonu artırır ve omuzun şişmesine bağlı olarak anatomi bozulur. 

Shaver

Dijital Kaydedici

Işık Kaynağı

Kamera

Monitör

Plastik şeffaf örtü

Shaver

Dijital Kaydedici

Işık Kaynağı

Kamera

Monitör

Plastik şeffaf örtü

ArthropumpArthropump

Radiofrekans

Şekil 1: Temel omuz 
artroskopisiiçin gerekli 
teknik ekipman. 



 
Sıvı Dinamiği: 

• Akım (flow)=Basınç / Direnç 
• Akım Hızı=lt/dk 
• Direnç=tüpün ve kanülün çapı ile ilgilidir. 
• Basınç=Kuvvet/cm2 (mmHg) 
• Akım: önemli çünkü alanı temizler, kan ve debrisi uzaklaştırır. Kanamayı kontrol eder 

(distraksiyon yaparak). 
Sıvı sistemlerinde amaç gerekli distansiyonu sağlamak için istenilen basıncı elde etmektir.  
İki şekilde sıvı sistemleri kullanılır; 

i. Pompa sistemi: 
a. Peristaltik pompa 
b. Sentrifugal pompa 

ii. Yerçekimi; 1ft yükseklik=22mmHg 
 



POZİSYONLAR: 
 
Temel olarak iki pozisyon vardır. Genellikle subakromial işlemler için şezlong, instabilite 
içinse lateral dekübit pozisyon önerilmektedir. Bu pozisyonların birbirine göre avantaj ve 
dezavantajları vardır. İşlemler genel anestezi altında yapılır. 
1. Şezlong Pozisyonu: 
Birçok cerrah tarafından tercih edilen pozisyondur. Bunun nedeni kolaylıkla açık cerrahiye 
geçmeye izin vermesidir. Özel bir masa ve pozisyon sağlayıcı ekipman gerektirir. İşlem 
yapılacak omuz masanın kenarında kalacak şekilde yerleştirilir. Skapula medialine bir havlu 
yerleştirilerek sabitlenmelidir. Hasta 800  fleksiyon da oturtularak akromion yere paralel hale 
getirilir. Bu oryantasyonu kolaylaştırır.  
 
2. Lateral Dekübit (Şekil 1): 
Özellikle instabilite ameliyatlarında önerilmektedir. Genel anestezi altında hasta yan olarak 
yatırılarak yanlardan torbalarla desteklenir. Hastanın gövdesi 25-300 posteriora yönlendirilir. 
Bu glenohumeral eklemi anatomik pozisyona yere paralel hale getirir. Ayrıca eklem aralığı 
daha kolay açılır. Lateral traksiyon için omuz sabitleyiciler kullanılmalıdır. Bu amaçla Acufex 
Shoulder Holder kullanılabilir. 
Glenohumeral eklem ve subakromial boşluk girişi için 450 abdüksiyon ve 150 öne fleksiyon 
yeterli olmaktadır. Traksiyon optimal uygulanmalı (4kg), böylece kapsüler ligamentler gergin 
olmamalıdır. 20lb üzeri traksiyon nöropraksiye neden olabilir. Eklemin daha rahat 
gösterilmesi için süperior traksiyon eklenebilir.  
 
Kendi deneyimimiz daha çok lateral dekübit pozisyonunda olduğundan hastanın hazırlanması 
ve pozisyon verilmesi işlemleri bu pozisyon için anlatılacaktır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25-30 derece 

45 derece 

Şekil 1: Lateral dekübit pozisyonunun 
hazırlanması. Hasta 25-30 derece 
posteriora yönlendirilir, kol 45 derece 
abdüksiyonda öne 15 derece fleksiyonda 
dururken glenohumeral ekleme girilir. 
Subakromial bölge için abdüksiyon 10-
20 derece kadar azaltılır. Ameliyatlar 
genellikle sulu geçtiği için hazırlıklı 
olmak gerekebilir. 



El Aletleri: 
 
Genel artroskoskopi el aletleri yanında omuz 
artroskopisine ait, özellikle sütür geçirmek için el 
aletleri vardır. Bu bölümde omuz artroskopisi 
sırasında kullanılan temel el aletlerinden 
bahsedilecektir. 
 

 Skop Kanül ve Trokarı (şekil 2) 
 Skop:  

30 derecelik skop yeterlidir. 70 Derecelik 
skopi gerekli durumlarda, örneğin anterior 
portalden subskpularis tendon yapışma yerini 
görmek için, kullanılabilir. 

 Spinal iğne 
 Probe (Şekil 3);  

Standard artroskopi probu kısa 
kalabileceğinden uzunluğu ayarlanabilir 
teleskopik prob kullanımı daha uygun olabilir. 

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

 
 Sütür Geçiriciler (Şekil 5): 

Çeşitli sütür geçiriciler ve sütür 
geçirme teknikleri vardır. Teknolojik 
gelişme ile birlikte cerrahın işini 
kolaylaştıracak çeşitli el aletleri geliştirilmiş ve sürekli de yenilenmektedir. Temel 
geçirme tekniklerinden delerek sütür alma ve sütür taşıyıcı kullanılarak uygulanan 
teknikler temeldir. Özellikle yeni 
başlayanlar için bu tekniğin bilinmesi ve 
uygulanabilir olması gerekmektedir. Kolay 
tekniklere hızlı adapte olduğumuzdan temel 
tekniklerle ilk eğitime başlanmadığında bu 
teknikleri daha sonra öğrenmemiz güç 
olabilir. Temel sütür geçiricilerin üçünden bahsedilecektir. 
a. Spektrum Sütür Geçirici (Şekil 5) 
b. Arthropierce (Şekil 6) 
c. Caspari Sütür Geçirici 

 
 Düğüm İttirici (Şekil 7): 

Altıncı parmak olarak da bilinir. Düğümün 
içeri gönderilmesinde en önemli yardımcımızdır. 

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

• Yakalayıcı (Şekil 9); içerideki ipleri manüpüle etmemize yardımcı el aletleridir. 
• Shaver, Radipfrekans (Şekil 10); Bu uçlar dokuların abrazyon, kesilmesi, kanama 

kontrolünde bize yardımcı olurlar. 
 
 

Şekil 1: omuz artroskopisinde kullanılan el 
aletleri ve shaver, radiofrekans ve kanül gibi 
dispozibl aletler.

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

Şekil 3: Teloskopik probe. 

Şekil 4: Koparıcı ve kesiciler. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Şekil 5: Spectrum sütür geçirici. Çeşitli eğimlerde 
geçirici olanağı sunmaktadır. Temel mantık, 
dokudan kanüle olan spektrumun geçirilmesi 
ardından bir ip taşıyıcını kanülden geçirip karşı 
portalden yakalanması ve bu taşıyıcı yardımı ile 
kullanacağımız ipin dokudan geçmesini sağlamaya 
dayanır. 

Şekil 6: (a) dikilecek doku sivri uçlu arthropierce tarafından delinerek geçilir, 
önceden hazırlanan ip artropierce’in ağzına yerleştirilerek dokudan geri 
çekilir. Böylece istediğimiz ipi dokudan geçmiş oluruz. (b) Caspari punch, 
ipin geçirileceği doku ısırılarak Casparinin kanullü iğnesi dokudan geçirilir. 
Ardından bir ip taşıyıcı ile istediğimiz ip dokudan geçirilir. 

Şekil 7: Altıncı parmak düğümün eklem 
içerisine gönderilmesine yardımcı olur. 
Ayrıca içerideki manipülasyonları 
yapmamızı sağlar. 

Şekil 8: Delici aletler yerleştireceğimiz sütür ankorlar için yer 
hazırlamamıza yardımcıdır. Özellikle glenoid sert bir kemik 
olduğundan SLAP veya Bankart tamiri için yerleştirilecek 
ankorların yeri delicilerle hazırlanmalıdır.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Şekil 9: Yakalayıcılar, açık, çengel ya 
da kapalı uçlu olabilirler. İplerin 
manipülasyonunu kolaylaştırırlar.  

Şekil 10: Shaver ve radiofrekans doku 
abrazyonu ve kesilmesinde kullanılmaktadırlar. 
Shaver ucuna yerleştirilen burr yardımı ile 
akromioplasti uygulanmaktadır. 



Temel Teknikler: 
 
Temel olarak omuz artroskopisini patolojinin tanımlanması yanında, bir dokunun tamiri, 
gevşetilmesi, gerdirilmesi ve rekonstrüksiyonu için kullanmaktayız.  
Gevşemiş dokuların gerdirilmesin de termal büzüştürme yöntemleri artroskopide sıklıkla 
kullanılmış olsalar da olumsuz nedenlerinden dolayı rutin kullanımdan çıkartılmıştır. 
Rekonstrüktif işlemlerin artroskopik yapılması günümüzde sınırlı iken doku tamirleri en sık 
kullanılan tekniklerdir.  
Kontrakte dokuların gevşetimesi ise 
donuk omuz ve glenohumeral dejeneratif 
artritte eklem hareket genişliğini 
artırmak amacıyla kullanılır. Bu amaçla 
radiyofrekans (RF), shaver veya 
mekanik el aletleri kullanılabilir (şekil 
1).  
 
Dokuların Tamiri: 
Rotator manşet, labrum patolojilerinde 
dokuların iyileşmesini sağlamak için, bir 
araya getirilmesi ve sabitlenmesi 
amacıyla artroskopik düğüm atma 
teknikleri kullanılır.  
Dokular ya birbirine dikilir. Buna 
tendon-tendon, kapsül-kapsül ve labrum-
kapsül dikişlerini örnek verebiliriz. Tendon ve labrum kemik yüzeyden ayrılıldığında bu 
dokuların tekrar kemiğe tutturulması gerekmektedir. Bu amaçla çeşitli ankorlar üretilmişse de 
temel olarak üzerinde dokuyu yaklaştırmaya yarayan ip bulunan ve kemiğe değişik 
mekanizmalarla tutunan ankorlar bulunmaktadır. 
 
Ankorlar: 
İyi bir ankor; 

• Sütürleri kemiğe tespit edebilmeli 
• Kemikten geri çıkmamalı 
• Kolay cerrahi tekniğe izin vermesi 
• Uzun dönemde sorun yaratmaması 
• Biyouyumlu olmalı 
• Güçlü olmalı, erken rehabilitasyona izin vermeli 
• Kolay yerleştirilebilmeli 

 
Ankorlar biyobozunur olup olmamalarına göre temel 
olarak iki kısımda incelenebilir. Ankorlar vida 
olanlar ve vida olmayanlar şeklinde ikiye 
ayrılmaktadırlar (şekil 2). Genellikle metal ankorlar 
yivli veya kemik içerisine yerleştirildikten sonra 
kanatları açılan çiviler şeklinde olabilir. Ankorlar çapına, taşıdıkları ip 
sayısına, ip kalınlığına ve yerleştirme metoduna göre tercih edilebilirler. 
 
Sayıları ve kullanım oranı giderek artan düğümsüz ankorlar dikiş atılması tekniğini 
kolaylaştırmaktadır (şekil 3). Ancak temel tekniklerle başlamak gerektiğini unutmamalıyız. 
 

Rotator interval

Korakoid çıkıntı

Shaver

Rotator intervalin açılması

Orta GH 
ligamentin
gevşetilmesi

Rotator interval

Korakoid çıkıntı

Shaver

Rotator intervalin açılması

Orta GH 
ligamentin
gevşetilmesi

Şekil 1: Donuk 
omuzda rotator 
intervalin gevşetilmesi 

Şekil 2: Titanyum yivli 
ve biyobozunur 
ankorların uyulanması. 



Şekil 3: Düğümsüz 
kilit sistemleri. 
Pushlock 
uygulanması. 

 
 
Sütür Geçirme Tekniği: 
Ankorun kemiğe yerleştirilmesi ile başlar. 
Ankor yerine yerleştirildikten sonra eyeletin 
yönü ankora yaklaştırmak istediğimiz doku 
yönünde olmalı. Bunun için ankor uygulayıcı 
üzerindeki lazer çizgisi yaklaştırmak 
istediğimiz dokuya bakmalıdır. Temel olarak iki 
portal kullanmak iplerin karışmaması için 
uygundur. Ankor yerleştirildikten sonra ipin bir 
bacağı diğer portale alınır. Bunun için çengel 
veya ip tutucu el aletlerin kullanılması 
uygundur. İplerin bir portalden diğerine geçirilişi sırasında ankorun 
boşalmaması (off-load) için dikkat edilmelidir. Bu durum sık karşımıza çıkar ve 
kullandığımız ankorun boşa gitmesine neden olur. Bunun için almak istediğimiz bacak çengel 
ile karşı portalden yakalanıldığında serbest bırakılmalı, diğer bacak ise asistan tarafından 
tutulmalıdır. İplerimizi kaybetmemek için kural olarak transfer edilmeyecek her ipin ucunda 
klemp olmalıdır. Genellikle yapılan hata tutulan ipin gergin olmasına güvenilip karşı ipin 
hareket etmesi bize doğru ipi tuttuğumuzu düşündürmesidir. En güvenilir ankorun 
boşalmasından korunma yöntemi ipin geçişinin izlenmesidir. İp karşı portale geçerken diğer 
bacak sabit olmalı, eğer diğer bacak 
hareketli ise ankorunuz boşalmak 
üzeredir (şekil 4). İp karşı portale 
alındıktan sonra ucuna klemp takılır. 
İpin dokudan geçirilmesi için sütür 
geçiriciler kullanılır. Bu amaçla 
çeşitli el aletleri kullanılmaktadır. 
Burada temel aletlerden bahsetmeye 
çalışacağız. Spektrum sütür geçirici 
temel alınarak anlatılacaktır (şekil 
5). Dokunun üstünden altına veya 
altından üstüne sütür geçiricinizi geçirebilirsiniz. Sütür geçiricinin karşısındaki portal sütür 
geçiriciyi kolay geçirmemiz için dokuda direnç oluşturmak amacıyla kullanılabilir. Bu amaçla 
doku tutucu veya prob kullanılabilir. Dokudan yaklaşık 1 cm sağlam kısım alınmalıdır. 
Geçirilecek ip genellikle örgülü olduğundan bir taşıyıcıya ihtiyaç duyulur. Bunun için özel 
üretilmiş bir taşıyıcı (shuttle) kullanılabileceği gibi basit bir prolen ip de kullanılabilir. Karşı 
portalden bir ip tutucu ile taşıyıcı yakalanır ve kanül içine alınır. Geçireceğiniz ip ankorunuza 
yakın olandır. Geçirilecek ip taşıyıcıya yerleştirilerek karşı portale alınır ve tercihe göre kayan 
veya kaymayan düğümlerden biri kullanılarak doku ankora yaklaştırılır. Düğümün atılacağı 
portal ankorun yerleştirildiği portal olmalıdır. Bu doğru ipin doğru yönde kolay kaymasını, 
daha az direnç görmesini ve kopma riskini azaltmamızı sağlar. Düğüm atıldıktan sonra ipler 
bir ip kesici veya bir punch yardımıyla kesilir.  
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 4: Off-load mekanizması
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Şekil 5: Sütür 
geçirme tekniği. 



Düğüm teknikleri: 
 
Düğümde amaç biyolojik tamir ve iyileşme olana kadar dokuları bir arada tutabilmekdir. 
Uygulanan düğümün boyutu küçük olmalı eklem içinde veya subakromial bölgede sıkışma 
yapmamalıdır. Bir düğümün iki bacağı vardır (Şekil 1). 
Bunlardan biri yaklaştıracağımız dokunun üzerinde olan sabit 
bacaktır (post limb). Diğer uç ise hareketli bacaktır (loop 
limb). 
İki tip düğüm vardır: 

i. Kayan düğümler: 
Kayan düğümler kendi içlerinde iki kısma ayrılır. 

a. Kayan kilitlenmeyen düğümler 
Birçok düğüm tekniği tanımlanmıştır. Bunlardan 
bazıları; Duncan (Hangman), Lafosse, 
Tennessee’dir.  
b. Kayan kilitlenen düğümler 
Daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bunlardan 
bazıları; Snyder slider, Weston, SMC (Samsung 
Medical Center), Field’dir. 

ii. Kaymayan düğümler: 
Doku içinden ip kaymadığından dokuya daha az zarar 
vereceği düşünüldüğünden bazı cerrahlar kaymayan düğümleri tercih etmektedirler. 
Ancak düğüm atarken bunların gevşeme riski vardır. Yumuşak doku veya fiksasyon 
materyaline bağlı olarak iplerin kaymadığı durumda da kaymayan düğümler tercih 
edilebilir. En sık kullanılan kaymayan düğüm Revo’dur. 

Burada bizim de rutin kullandığımız iki düğüm tekniğine yer verilecektir. İsteyenler diğer 
düğüm tekniklerine birçok kaynaktan ulaşabilirler. 
 
SMC düğümü: 
Kauan kilitlenen düğümdür. Düşük profilli olduğundan özellikle labrum tamirinde kolaylıkla 
kullanılabilir. Düğüm tekniği şekilde özetlenmiştir (Şekil 2). 

Şekil 2: Post belirlendikten sonra 
loop parmak etrafında dolandırılır. 
Daha sonra postun üstünden sonra 
kendi altından geçirilerek post 
üzerinde üst ve altından geçirilir. 
Daha sonra proksimal üçgen 
üstünden loop geçirilerek düğüm 
gevşek bir şekilde post ve loop 
çekilerek toplanır. Bu aşamadan 
sonra düğüm kaydırılmaya 
hazırdır. Loop’u tutmadan düğüm 
dokuya ulaştırılır. Bu aşamada 
düğüm itirici de kullanılabilir. 
İstenilen sıkılığa ulaşıldığında ise 
düğüm, ittirici ile sabitlenerek loop 
çekilir ve kilitlenme geçekleşir. Bu 
düğüm bu aşamadan sonra açılmaz. 
Ancak güvenliğini artırmak için 
üzerine bir veya iki basit düğüm 
eklenebilir. 



 
Revo Düğümü: 
En sık kullanılan kaymayan düğümdür. Beş adet ilmek kullanılır. Post bacak değiştirilerek 
düğümlerin kilitlenmesi kaymayan düğümlerde kullanılan bir tekniktir. Revo tekniği şekilde 
özetlenmiştir (Şekil 3).   

 

Şekil 3: Revo 
düğüm 5 adet 
basit 
düğümden 
oluşur. İlk ikisi 
postun 
üstünden loop 
alınır. Üçüncü 
ise postun 
altından 
geçirilir. Son 
iki düğüm ise 
tekrar üstünden 
geçirilir. Alttan 
geçirerek 
attığımız ilmek 
düğümü kilitler 
ve dokunun 
sıyrılmasını 
önler.  



PORTALLER 
 
Giriş açısı oldukça kritiktir. Bu özellikle posterior portal için önemlidir. Bu amaçla anatomik 
noktalar belirlenmelidir. Bu anatomik noktalar şunlardır: 

i. Akromion (anterior / posterior / lateral kenarları belirlenir) 
ii. Klavikula 
iii. Spina skapula 
iv. Akromioklaiküler eklem 
v. Korakoid çıkıntı (akromioklaviküler eklemin yaklaşık 2-3cm inferiorundadır. 

 
Şekilde anatomik noktaların belirlenmesi ve ameliyat öncesi çizim özetlenmiştir (Şekil 1). 
Ameliyat öncesi temel anatomik yapıların çizilerek belirlenmesi önemlidir. Ameliyat 
sırasında ekstravaze sıvı nedeniyle omuz şişmekte ve anatomik belirleyici noktalar 
kaybolmaktadır. 
Şekilde anatomik noktalar ve temel portallerin belirlenmesi özetlenmiştir. 
 
Posterior Portal: 
Omuz artroskopisinin başlangıç portalidir. Hem glenohumeral eklem hem de subakromial 
boşluğa giriş portalimiz posterior portlaldir. İdeal portal yeri şezlong pozisyonunda akromion 
posterolateral köşesinden 2cm inferior lateralde, dekübit pozisyonunda ise akromionun 3cm 
inferior ve 1cm medialindedir. Ancak bu tanım her hasta için geçerli değildir. Bu portal 
ameliyatın geleceği için önemli olduğundan doğru yere açılmalıdır. 
Metod: 
İnfraspinatus ile teres minör arasındaki yumuşak nokta palpe edilerek belirlenir. Başparmak 
yumuşak noktaya yerleştirilerek ikinci parmak ile korakoid çıkıntı palpe edilerek bunun 1cm 
lateraline ikinci parmağımız kaydırılarak, humerus başı anterior posterior yönünde oynatılır 
ve eklem aralığı belirlenir. Başparmağımız posterior portali işaret parmağımız ise anterior 
portali işaret etmektedir. Bu noktalar kalem ile işaretlenir. Cilt No 11 bistüri ile kesilerek 
trokar giriş yeri hazırlanır. Önceden eklemi sıvı ile şişirmeye veya kapsüle kadar bistüri ile 
kesmeye gerek yoktur. Künt uçlu trokar ile ilk olarak posterior portal girişi yapılır. Trokar ucu 
anterior portal için konulan işarete doğru yönlendirilmelidir. Posterior kapsül hastadan 
hastaya farklılık olan direnç gösterir. Aksilladan tutularak abdüksiyon ve distraksiyon 
uygulanarak eklemin daha fazla açılması sağlanabilir. İdeal giriş yeri glenoidin orta ekvator 
bölgesidir. Giriş sırasında kemik direnç olursa bu humerus başı veya posterior glenoide aittir. 
Bu durumda anatomik noktalar tekrar kontrol edilmelidir. Aynı noktadan ısrar edilirse 
kıkırdak hasarı oluşturulabilir. 
Subakromial bölgeye geçiş aynı insizyondan olur. Trokar deltoid kasından çıkartılır ve cilt 
altında iken subakromial boşluğa doğru yönlendirilir. Subakromial bölgeye girildiğinde trokar 
ile aktomionun alt kısmı palpe edilerek doğru bölgede olup olmadığımızı kontrol edebiliriz. 
Subakromial bursa aslında anterior bir yapıdır ve akromionun 2/3 ön kısmında yer alır. 
Posterior bursal sınıra “posterior perde” adı verilmektedir. Subakromial girişin ardından sıvı 
açılır ve bölge su ile şişirilerek daha geniş bir alan izlenebilir. Sıklıkla özellikle rotator manşe 
yırtığı olmayan hastalarda subakromial bölge ağsı bursal yapılara tarafından kapatılmıştır. 
Trokar ucu ve skop bursal dokuların içine gireceğinden görüntü alamayabiliriz. Trokar ucu 
sıyırır tarzda mediolateral ve süperiorinferior yönde oynatılarak önümüze gelen bursal 
dokular uzaklaştırılmaya çalışılır. Lateral portalden girilen bir spinal iğne ile portal yeri 
belirlenir. Ardından uygulanan kanülün içerisinden aspiratörü açık shaver ile bursal dokular 
temizlenir. Shaver’in çalışmasından kısa bir süre sonra subakromial anatomik yapılar ayırt 
edilmeye başlanır. İlk ayırt edilecek anatomik yapı akromiondur. Akromion bize klavuz 
olarak, korakoakromial ligamentin ve rotator manşetin belirlenmesine yardımcı olur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 1: Temel portallerin 
belirlenmesi.   



Anterior Portal (şekil 2): 
Rotator intervale karşılık gelir. Subskapularis, biseps tendonu ve humerus başının yaptığı 
üçgen bölgesindedir. SGHL ve KHL, Biseps uzun başının medial stabilitesini korurlar. 
Supraspinatus ise lateral kısmını korur. Bu portal genellikle korakoid çıkıntının 1cm 
lateralindedir. Kanül spinal iğne ile yeri belirlendikten sonra outside-in tekniği ile oluşturulur. 
Bu bölgenin medialinde muskülokütan sinir yer alır. Sinir korakoid çıkıntının 1cm medialinde 
ve 3cm distalindedir. Portal spinal iğne ile belirlendikten sonra 11No bistüri ile cilt kesilerek 
uygun kanül yerleştirilir. İnstabilite cerrahisinde ikinci bir anterior portale ihtiyaç olduğundan 
anterior portal daha süperiordan ve medialden açılmalıdır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Standard Lateral Portal (şekil 3): 
Subakromial boşluk portalidir. Aksiler sinire yakındır. Aksiler sinir akromion lateral 
kenarından ortalama 5cm distaldedir. Klaviküla ile spina skapulanın oluşturduğu çentikte yer 
alan akromioklaviküler eklemin posteriorundan klavikulaya paralel çizilen çizginin akromion 
lateral kenarının 2cm distalindedir. Spinal iğne ile yeri tespit edilerek istenilen bölgeye 
kolaylıkla ulaşılıp 
ulaşılamayacağı kontrol edilir. 
Özellikle rotator manşet 
yırtıklarında Cilt 11no bistüri 
ile kesilerek kanül uygulanır. 
 
 
 
 
 
 

Şekil 2: Anterior portalin spinal iğne ile belirlenmesi ve 
kanülün yerleştirilmesi 

Şekil 3: Spinal iğne ile lateral portalin yerinin belirlenmesi ve daha önce 
PDS ile işaretlenmiş yırtığa ulaşımı kolay olan portal yerinin belirlenmesi.



Aksesuar Anterior Portal (şekil 4): 
Yapılacak prosedüre uygun portaller spinal iğne kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu portaller 
hem hastanın 
anatomisine hem de 
uygulanacak 
prosedüre spesifik 
olmalıdır. Portaller 
açılırken önemli olan 
nörovasküler 
anatomiye hakim 
olmaktadır. Aksesuar 
anterior portal 
anterior poralin 1 cm 
lateral ve süperiorundadır. Bankart onarımında kullandığımız ek portaldir.  
 
 
Süperior Lateral Portal: 
Akromionun hemen lateralindedir. Laurencin tarafından tanımlanmıştır. Anterior omuz 
prosedürleri için önemli bir portaldir. Özellikle artroskopik 
rotator manşet yırtıklarında kullanılmaktadır. 
 
Neviaser Portali (şekil 5): 
Posterior akromioklaviküler eklem ile spina skapula arasındaki 
çentiktedir. Artroskopik klavikula distal uç rezeksiyonu için ve 
anerior supraspinatus rotator manşet tamiri için uygun bir 
portaldir. Supraskapular sinir ve arter bu portalin 3cm 
medialinden transvers seyreder. 
 
 
Anterior İnferior veya Saat 5 Portali: 
Özellikle glenohumeral eklem labral patolojilerin tamirinde 
önemlidir. Davidson ve Tibone tarafından tanımlanmıştır. 
Anterior inferior labruma ulaşmayı kolaylaştırır. Muskulokütan 
sinir lateralden aksiler sinir ise süperolateralden geçer. 
 
 
Anterolateral (SLAP) Portali (şekil 6): 
Akromion anteriorunun 1cm lateralindedir. Supraspinatus 
tendonuna zarar verebilecek bir portaldir. İntervalin üst 
sınırından açılması tendonu korur. 
 
Posterior Portaller (şekil 7): 
Bu portaller sütür ankor yereştirmek için uygun açı 
sağlayamazlar. 

i. Wilmington Portali: 
Posterior süperior labral tamir gerekli portaldir. Akromion 
posterolateral köşesinin 1cm laterali ve 1cm anteriorundadır. 
ii. Posterolateral veya Saat 7 Portali: 
Posterior labrum tamirinde plikasyon sütürü veya ankor için 
kullanılır. Standard posterior portalin 2cm inferiorundadır. 

Şekil 4: Aksesuar anterior portal

Şekil 5: Neviaser portali 

Şekil 6: Anterolateral portal

Şekil 7: Posterior portaller



ARTROSKOPİK ANATOMİ 
 
Omuz artroskopisinde kilit nokta tanının konulmasıdır. Tanının doğru konulması için omuzun 
normal anatomisinin bilinmesi ve artroskopi sırasında bu yapıların tanınması gerekmektedir. Omuz 
artroskopisi sırasında anatomik yapılar basamaklar halinde tespit edilerek video kaydı ile 
dökümante edilmelidir. 
Omuz ekleminin incelenmesi sırasında çeşitli basamaklar ve noktalar önerilmiştir. Bizim 
kullandığımız ve daha pratik bulduğumuz yöntem eklemi bölgelere ayırarak incelenmesidir.  
 
Glenohumeral Eklemin Artroskopik Değerlendirilmesi: 

Bölümlere ayrılarak glenohumeral eklem incelenmesi; 
1. Anteriorsüperior bölge (rotator interval) 

a. Korakohumeral ligament 
b. Süperior Glenohumeral Ligament 
c. Biseps Tendonu  

2. Süperior bölge 
a. Süperior Labrum 
b. Glenoid süperior artiküler yüzeyi 

3. Posterior bölge: 
a. Posterior Labrum 
b. İnferior Glenohumeal ligamentin posterior bandı 
c. Posterior glenoid eklem yüzü 

4. İnferior bölge 
a. Aksiler poş 

5. Anterior bölge 
a. Subskapularis tendonu ve humerusa insersiyonu 
b. Orta glenohumeral ligament 
c. Anterior labrum 
d.Anterior glenoid eklem yüzeyi 
e. İnferior glenohumeral ligamentin anterior bandı 

6. Humerus 
a. Rotator manşet yapışma yeri 
b. Çıplak bölge 
c. Humerus eklem yüzü 

 
Omuz artroskopisinde giriş portalimiz posterior portaldir. Genellikle lateral dekübit pozisyonunda 
akomion posterolateral köşesinin 2cm inferior 1 cm medialindedir. Sırasıyla cilt, cilt altı, deltoid 
kası, teres minör ile infraspinatus intervali ve kapsül geçilir. Bu bölgenin komşuluğunda 
kuadrangüler ve triangüler boşluk vardır.  
İlk görülecek şey süperior da biseps, lateralde humerus başı ve inferior de subskapularisin 
oluşturduğu üçgendir (Şekil 1). Bu üçgeni oluşturmak eklem içinde yapacağımız ilk iş olmalıdır. Bu 
ekleme oryante olmamızı sağlayarak bundan sonraki anatomik yapıları daha kolay tanımamıza 
olanak sağlar. Üçgen bölgesi rotator intervale karşılık gelir. Bu bölgedeki yapılar, subskapularis 
kasının üst kısmı, orta glenohumeral ligament, süperior glenohumeral ligament, subskapular 
resesdir. 
Komşu nörovasküler yapılara dikkat edilmelidir. Bu nörovasküler yapılar kadrangüler boşluk, 
triangler boşluk ve triangüler inervalde yer almaktadır. Kuadrangüler boşluk teres major, teres 
minör, triseps uzun başi ve humerus cismi tarafından oluşturulur. İçinden aksiler sinir ve posterior 
humeral sirkümfleks arter geçer. Triangüler boşlukta skapular sirkümfleks damarlar bulunur. 
Trangüler aralıktan ise radial sinir geçer. Rotator intervalden açılan ikinci portal ise genellikle 
korakoidin 1cm lateralindedir. Korakoid çıkıntının hemen medialinde 3-5cm inferiorundadır. Portal 
önce spinal bir iğne yardımıyla belirlenerek açılmalıdır.  

Şekil 1: Oryantasyonun sağlanmasında 
üçgenin oluşturulması oldukça 
önemlidir. B; biseps tendonu, SS, 
Sunskapularis tendonu, L; süperior 
labrum veya glenoid süperior kenarı, 
HH; humerus başı. 



Süperior Bölge: 
Süperior bölge anterior süperior ve süperior olarak iki kısımda incelenebilir. Burada göreceğimiz 
temel yapılar süperior labrum ve biseps tendonudur.  
Oriyentasyon amacıyla ekleme ilk girildiğinde biseps tendonu 
belirlenmelidir. İlk belirlenecek bölge rotator interval bölgesidir. 
Bu, üstte biseps tendonu, inferiorda subskapularis ve lateralde 
humerus başinın oluşturduğu üçgenin bölgedir (şekil 1). 
Biseps tendonu supraglenoid tüberküle tutunur. Anteror labruma 
tutunur veya anteriorsüperior veya posteriorsüperior labruma 
tutunur (Şekil 2).  
Biseps tendonu sinovit, dejenerasyon ve yırtık açısından 
değerlendirilmelidir.  
Süperior labrum ise SLAP lezyonları açısından 
değerlendirilmelidir. Bazı hastalarda dejeneratif zeminde veya travma sonrası biseps tendonu rüptür 
olabilir ve ekleme girildiğinde biseps tendonu görülemeye bilir. Bu durumda subskapularis tendonu 
oriyentasyon için klavuz olarak kullanılabilir. 
 
1. Anterior süperior bölge: 
a. Biseps tendonu: 
Biseps tendonu supraglenoid 
tüberküle tutunur. Anteror labruma 
ve/veya anteriorsüperior veya 
posteriorsüperior labruma tutunur. 
Biseps tendonu sinovit, 
dejenerasyon ve yırtık açısından 
değerlendirilmelidir (Şekil 3). Bazen 
biseps tendonu geniş olarak kapsüle 
tutunduğu izlenebilir (Şekil 4). 
Sinovit kısmı bisipital oluk içerisinde 
gizlenmiş olabileceğinden bir probe 
yardımıyla eklem içine çekilerek oluk 

kısmındaki sinovit varlığı görülebilir. Biseps tendonunun oluk 
içerisindeki stabilitesi supraspinatus, subskapularis yapışma 
yerlerinin oluşturduğu askı tarafından sağlanır. Bu yapıya süperior 
glenohumeral ligament ve korakohumeral ligament de tutunur. Bu 
yapı bir pulley gibi davranır. Korakohumeral ligament askının temel 
olarak posterioruna tutunur (Şekil 5). Anterior askı stabilite de 
özellikle önemlidir. Supraspinatus tendon yırtıklarında biseps 
tendonu posterior stabilitesini yitirebilir.  
Bisepse ait görebileceğimiz patolojiler sinovit (şekil 6), 
dejenerasyon (delaminasyon) (şekil 7) 
ve parsiyel yırtıktır (şekil 8). Daha önce 
de bahsedildiği gibi biseps uzun başının 
spontan rüptürü de izlenebilir. Biseks 
instabilitesi de bu sırada karşımıza 
çıkabilir (şekil 9).  
 
 
 
 
 

Şekil 3: Biseps tendonu lateral ısmının eklem içindeki seyri ve bisipital 
oluktan çıkışı izlenmektedir. Oluk çıkışında anterior ve posterior puley 
tarafından stabilize edilmektedir. Kısaltmalar; PBP; posterior biseps 
puley, ABP; anterior biseps puley, BUB; biseps uzun başı. 

Şekil 2: Biseps uzun başının 
tutunması. 

Şekil 4: Biseps uzun başının 
kapsüler yapışıklığı normal 
varyasyon olarak izlenmekte. 

Şekil 5: Biseps uzun başı ile korako humeral 
ligamant (KHL) ve süperior glenohumeral 
ligament (SGHL) ilişkisi. KHL posterior, 
SGHL ise anterior puley’e tutunuyor. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
b. Korakohumeral ligament: 
Biseps’in üzerinde yer alır. 
Korakoid bazisinden başlar, 
bisepsi saran fibrilleri vardır ve 
subskapularis tendon 
insersiyosuna tutunur ve bir 
miktar supraspinatus tendonuna 
karışır (Şekil 10).  
 
c. Süperior Glenohumeral Ligament:  
Supraglenoid tüberkülden orijin alır. Glenoid 
anteriorundan başlayarak tüberkülüm minüs hemen 
proksimalinde fovea kapitise tutunur. Bisipital 
oluğun tabanı gibidir. Rotator intervalin içinde yar 
alır (şekil 11). Anterior translasyonu addüksiyon ve 
eksternal rotasyona direnir. Ayrıca inferior 
translasyonu da önler (inferior instabilitede sulkus 
bulgusu olarak görülür). 
 
2. Süperior bölge 

a. Süperior Labrum: 
Birçok variasyon gösterir (Şekil 12). Bunlar; 

 Sublabral foramen; %60 0ranında izlenir. 

Şekil 6: Biseps uzun başının (BUB) 
eklem içine çekilmesi oluk içindeki 
kısmının sinovitini ortaya çıkarmamızı 
sağlar. 

Şekil 7:Biseps 
uzun başının oluk 
içerisindeki 
kısmında görülen 
delaminasyon 
şeklindeki 
dejenerasyon. 

Şekil 8:Biseps uzun başı parsiyel 
rüptürü.  

Şekil 9:Biseps uzun başı anterior 
dislokasyonu  

Şekil 10: Korakohumeral ligament biseps uzun başının önünde ve üstünde izlenir. 

Şekil 11: Süperior 
glenohumeral ligament 
interval bölgesinde 
biseps uzun başının 
hemen altınd yer alır 
subskapularis ile 
birlikte küçük 
tüberküle tutunur.



%10'u sublabral delik 
şeklindedir. Deliğin 
varlığında bu subskapuler 
resses ile ilişkilidir.   

 Labrumun olmaması, 
 Kord şeklinde orta 

glenohumeral ligament 
varlığında olmaması. Bu 
Buffort kompleksi olarak 
adlandırılır. Buffort 
kompleksinin ayırt edilmesi 
önemli. Bunun nedeni 
Buffort kompleksi 
varlığında SLAP lezyonları 
daha sık karşımıza çıkar. 

 Meniskoid labrum; bazen 
süperior labrum menisküs 
görünümünde olabilir. 

Bu bölgenin patolojik görüntüsü olarak karşımıza SLAP lezyonları çıkmaktadır. Bu 
lezyonlar karşımıza temel olarak dört tip olarak çıkar (Şekil 13). 

 
 
b. Glenoid süperior artiküler yüzeyi: 
Dejenerasyon, kıkırdak kaybı açısından 
değerlendirilir. Santral kısma göre kalındır. 
Santral glenoid kıkırdağı bazen o kadar ince 
olabilir ki kıkırdak defekti olarak izlenebilir 
(Şekil 14). 
 

3. Posterior bölge (Şekil 15): 
a. Posterior Labrum: 
Özellikle çok yönlü instabiliteler de görüntülenip plikasyona hazırlanmalıdır. Skop poster 
portalden anterior portale getirilerek posterior yapılar izlenir. 
b. İnferior Glenohumeal ligamentin posterior bandı: 
Abdüksiyon 900 ve eksternal rotasyonda humerus başının inferioruna translasyonunu önler.  
c. Posterior glenoid eklem yüzü 

4. İnferior bölge 
a. Aksiler poş (Şekil 16): 

Şekil 12: Anterior süperior labrum ve varyasyonları.  

Şekil 13: SLAP (Süperior Labrum Anterior Posteior) 
lezyonları temel olarak karşımıza 4şekilde 
çıkmaktadır. Tip 1; dejenerasyon. Tip 2; biseps 
ankoru ile birlikte glenoidden ayrılma. Tip 3; 
özellikle meniskoid zeminde labrumda kova sapı 
şeklinde ayrılma. Tip 4; labral yırtık biseps 
tendonunun için ilerler.  

Şekil 14: Glenoid eklem yüzü. Santral kısmı o kadar 
ince olabilir ki defekt olarak algılanabilir.  



İncedir ve hemen altında aksiler sinir yer alır. Eklem farelerinin gizlendiği yer olabilir. Ayrıca 
sinovial hipertrofi, sinovit bulguları da bu bölgede izlenir.  

 
 
 
 
 

 
5. Anterior bölge 

a. Subskapularis tendonu ve humerusa 
insersiyonu: 
Subskapularis tendonunun %30'u eklem 
içinden izlenebilir. Rotator intervalin alt 
sınırını oluşturur (Şekil 17). Özellikle 
humerus yapışma yerinin izlenmesi 
zordur ancak yırıklarının 
değerlendirilmesi açısından oldukça 
önemlidir (Şekil 18). Subskapular resses; 
Eklem farelerinin saklanabileceği yer olabilir 
(Şekil 17). 
 
 
 
 

 
 

 
b. Orta glenohumeral ligament 

Subskapularisi 600 açı ile çaprazlıyor. Medial ve süperior glenoid kenardan supraglenoid 
tüberkülden başlayarak tüberositas minör medialine anatomik boyun kısmına tutunur. Oldukça fazla 
variasyonu vardır (şekil 19). Hiç olmayabileceği gibi kord şeklinde de olabilir. Eksternal rotasyonda 
gerilir iç rotasyonda gevşer. 450 Abdüksiyon’da anterior translasyona direnir. 
 
 

Şekil 15: Anterior portalden 
bakılırken posterior 
yapıların görünüşü. 
Posterior labrum (PL) 
izleniyor. Glenoid  (G) 
inferioruna ise inferior 
glenohumeral ligamentin 
posterior bandı 
görülmektedir.  

Şekil 16: Aksiler poş. Oldukça incedir ve hemen altında 
aksiler sinir yer alır. Özellikle eklem farelerinin gizlenmesi 
için uygun bir bölgedir. 

Şekil 17: Subskapularis 
(SSk) tendonunun %30’u 
eklem içinden 
izlenebilmektedir. Hemen 
önünde korakoid çıkıntı 
komuşuluğunda bazen 
subkorakoid bursa ile ilişkili 
de olabilecek subskapularis 
resesi bulunur.  

Şekil 18: 
Subskapularis 
(SSk) tendonu 
humerus yapışma 
yerinde 
dejeneratif yırtık.  



 
 

c. Anterior labrum: 
Yuvarlak görünümdedir ve 
glenoide tutunur (şekil 20). 
Ekvator seviyesinin altında 
glenoidten ayrılmışsa patolojiktir. 
Bankart lezyonu açısından 

değerlendirilmelidir (şekil 21).  
d. Anterior glenoid eklem yüzeyi: 

Dejenerasyon açısından değerlendirilmelidir 
(şekil 22). 

e. İnferior glenohumeral ligamentin 
anterior bandı (şekil 23); 

20-300 Abdüksiyonda traksiyon ile daha kolay 
izlenir. 900 Abdüksiyon ve Eksternal rotasyonda 
humerus başının anterior translasyonunu önler. 
Ayrıca inferior translasyona da direnir. 
Glenoidten anatomik boyna doğru uzanır. 
Anterior bandın humeral tutunması anterior 
portalden en iyi izlenir. HAGL lezyonlarının 
görülmesinde önemlidir. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Şekil 19: Orta glenohumeral ligament (OGHL) subskapularis tendonunu (SSk) çaprazlarken ince, geniş 
veya kord şeklinde görülebilir. 

Şekil 20: Anterior labrum.

Şekil 21: Anterior labrumda ayrılma, Bankart lezyonu. Anterior 
portalden labrumun glenoidten ayrılması anterior portalden  
daha kolay izlenir.  

Şekil 22: Glenoid 
eklem yüzü. 

Şekil 23: İnferior glenohumeral 
ligementin anterior  bandı.  



6. Humerus 
a. Rotator manşet yapışma 
yeri (şekil 24): 
Supraspinatus ve 
infraspinatus tutunma 
yerleri kolaylıkla 
izlenebilir. Eklem yüzü 
rotator manşet yırtıklarını 
izleyebiliriz (şekil 25). 
Rotator kablo yine bu 
bölgede izlenebilir (şekil 

26).  
b. Çıplak bölge; 
Posterior humerusta ise 
çıplak alan (bare area) 
izlenebilir (şekil 27). 
Burada eski vasküler 
kanallar yer almaktadır. 
Çıplak alan infraspinatus 
tendon tutunma yeri ile 
koroledir. İnfraspinatus 
footprinti için önemli bir 
anatomik noktadır.  

c. Humerus eklem yüzü: 
Ostekondral lezyon ve 

dejenerasyon açısından 
değerlendirilir (şekil 28). 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 24: Supraspinatus yapışma yeri izlenmektedir. Eklem kıkırdağı ile devamlılık 
gösterir. Devamlılık yoksa yırtık var anlamı taşır.  

Şekil 27: Çıplak 
bölge fetal 
hayattan kalan 
vasküler 
kanallardan 
oluşmaktadır. 
İnfraspinatus 
yapışma yerine 
karşılık gelir. Hill-
Sachs lezyonu ile 
karıştırılmamalıdır. 

Şekil 25: Supraspinatus parsiyel ve avülzyon tarzı yırtığı izlenmektedir.  

Şekil 26: Rotator kablo.  

Şekil 28: Humerus 
eklem yüzü ve 
dejenerasyonu 
izlenmektedir.  



Subakromial Bölge: 
Posterior portalden subakromial boşluğa girilir. Glenohumeral artroskopi tamamlandıktan sonra 
kanul eklemden ve deltoid kasından çıkartılarak cilt altından subakromial bölgeye doğu 
yönlendirilerek deltoid kası 
penetre edilir ve subakromial 
bursaya girilir. Unutmamamız 
gereken şey subakromial bursanın 
akromionun 2/3 ön tarafında yer 
aldığıdır. Boşluğa ilk girildiğinde 
özellikle rotator manşet yırtığı 
olmayan hastalarda ve gençlerde 
ağsı yapılar dışında bir şey 

göremeyebiliriz (şekil 29). 
Lateral portalin yeri spinal iğne 
ile belirlenerek kanül yerleştirilir 
ve bir shaver ile bursal yapılar 
debride edilir. Shaver'in ucu 
yukarıya yani akromiona 
yönlendirilmeli ve gövdesi 
bursanın ortasında yer almasına 
dikkat edilmelidir. Bu rotator 
manşetin hasar görmesini önler. Debridman sonrası ilk görülecek yapı akromiondur ve bu bizim 
subakromial bölgedeki kılavuz anatomik yapımızdır (şekil 29). Subakromial bölgede izlenecek 
yapılar; 
 

 Akromion; 
İlk izlenecek yapıdır. Alt kısmında 
yer alan korakoakromial ligamentin 
dejenerasyon miktarı 
değerlendirilmeli (Şekil 30). 
Subakromial bölgeyi daraltıp 
daraltmadığı izlenebilir (şekil 31). 
 

 Korakoakroromial ligament (şekil 
30): 
Lateral kısmı dejenerasyon açısından 
değerlendirilmelidir. 
Korakoakromiaal ligament takip 
edilerek korakoid çıkıntıya ulaşılır. 
 

 Rotator manşet 
Bütünlüğü, dejenerasyonu, yırtık 
varlığı ve yırtığın şekli açısından 
değerlendirilmelidir (şekil 32. 
 

 Akromioklaviküler eklem; 
Akromioplasti sonrası medial akromionun alınması ile 
birlikte daha kolay izlenir. Eklemin görülmesi için inferior 
eklem kapsülünün açılması gerekir (şekil 33). Bu eğer 
akromioklaviküler ekleme yönelik bir girişim 
yapılmayacaksa gerekli değildir. 

 

Şekil 29: Subakromial bölgeye ilk 
girdiğinizde ağsı bursa dışında 
hiçbirşey göremeyebilirsiniz. Lateral 
portal açıldıktan sonra bir shaver ile 
bursal yapı debride edilerek 
subakromial boşluğun görünür hale 
gelmesi sağlanır. Oryantasyon 
açısından ilk göreceğimiz anatomik 
yapı akromiondur.  

Şekil 30: Akromion 
vekorakoakromial 
ligamant ( KAL) 
görülmekte. Akromion 
altındaki KAL dejenere 
olabilir. Bunun bir sıkışma 
göstergesi olduğunu kabul 
eden cerrahlar vardır.  

Şekil 31: Subakromial 
boşluğu daraltan tip üç 
akromion.  



 
 Os akromiale 

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

 Subakromial plika: 
Sıkışma sendromunda 
subakromial plika 
araştırılmalı ve eksize 
edilmelidir (şekil 35). 
 
 
 
 
 

Şekil 32: Rotator manşet. Hafif 
fibrilasyondan tam kat yırtığa 
kadar değişen patolojilerde 
karşımıza çıkabilir.  

Şekil 33: Akromioklaviküler eklem.  

Şekil 34: Mezo-akromion.  

Şekil 35: Subakromial plika. 



Rehabilitasyon: 
 
Ortopedinin tüm alt dallarında ameliyat sonrası rehabilitasyonun önemli olduğunu biliyoruz. 
Ancak omuz cerrahisi sonrası rehabilitasyon iyileşme döneminin olmazsa olmazıdır. 
Rehabilitasyon mümkünse ameliyat öncesi başlanmalı ve ameliyatın hemen sonrası birinci 
günde devam edilmelidir. Bu nedenle 
omuz hastalıklarının tedavisinde hekim 
fizyoterapist ve hasta kordine bir şekilde 
çalışmalıdırlar (şekil 1). 
Ameliyat sonrası uygulanan cerrahiye 
göre çeşitli rehabilitasyon protokolleri 
vardır. Tüm hastalar postoperatif 
dönmede askı ve bandaj ile 
ameliyathaneden çıkarlar. Hasta ayağa 
kalkmaya hazır olduğunda ise bandaj 
mutlaka açılıp ayakta iken tekrar 
sarılmalı ve pandüler egzersizlere başlanmalıdır. Burada bizim tercih ettiğimiz rehabilitasyon 
protokollerinden bahsedilecektir. Hastaların ev programına uyumunu artırmak için mutlaka 
yanlarına basılı egzersiz programı verilmelidir (Şekil 2).   
 
I- Basit Akromioplasti Sonrası Rehabilitasyon: 
1-7 gün; Pandüler egzersizler, pasif normal eklem harekeleri (NEH) egzersizleri 
8-15 gün; Aktif yardımlı NEH 
15 gün – 6 hafta; Askı sonlandırılır, aktif NEH başlanır. 
6. Haftadan sonra; ağırlıkla çalışma ve güçlendirme egzersizlerine başlanır. 
 
II-  Rotator Manşet Tamiri Sonrası Rehabilitasyon: 
1-15 gün; Pandüler egzersizler ve pasif NEH uygulanır.  
16-30 günler; aktif yardımlı NEH 
30. Gün; askı sonlandırılır ve aktif NEH uygulanır. 
3. Aydan itibaren kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır. 
 
III- İnstabilite Cerrahisi Sonrası Rehabilitasyon: 
 
1-3 Hafta; deltoid kası için izometrik egzersizler ve el-el bileği egzersizleri. 
3-5 Hafta; Pandüler egzersizler ve pasif NEH. 
5-7 Hafta; Aktif yardımlı NEH 
7. Hafta; askı sonlandırılır ve aktif NEH başlanır. 
12. Haftadan sonra kuvvetlendirme egzersizlerine başlanır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HastalHastalııkk

HekimHekim

FizyoterapistFizyoterapist HastaHasta
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HekimHekim
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ŞŞekil 1ekil 1

1- Ayakta belden itibaren öne doğru 
eğilerek tüm kol kaslarını
serbest bırakıp omuzdan 
itibaren kolu;

a) Gövde önünde sağdan sola 
doğru sallamak

b) Gövde yanında önden-arkaya 
doğru sallamak

c) Gövde önünde içten-dışa ve 
dıştan-içe daire çizmek

ŞŞekil 2ekil 2

2- sırtüstü yatarken dirseği düz tutarak 
kolu omuzdan itibaren yukarıya doğru 
kaldırmak

ŞŞekil 3ekil 3

3- sırtüstü yatarken kolu yataktan 
kaldırmadan yana doğru açmak

ŞŞekil 4ekil 4

4- sırtüstü , omuz 90 derece yana açık 
,dirsek 90 derece bükük yatarken ön kolu 
başparmak ve küçük parmak yönünde 
yatağa doğru çevirmek

ŞŞekil 5ekil 5

5- makara sistemi ile kolu öne ve yana 
doğru açmak

ŞŞekil 6ekil 6

6- koltuk altına bir yastık koyarak üst kol 
kaslarıyla yastığı sıkıştırmak

ŞŞekil 7ekil 7

7- kolun üst kısmı duvara temas edecek 
şekilde yan durup dirsekten kolu duvara 
doğru itmek ve 10 sn kasılmayı korumak 
aynı şekilde sırt duvara dönük durarak 
dirsekten kolu arkaya doğru itip 10 sn 
kasılamayı korumak

-------------------------------------
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-------------------------------------
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-------------------------------------

Gazi Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji A.D.
OMUZ REHABİLİTASYON PROGRAMI
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serbest bırakıp omuzdan 
itibaren kolu;
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OMUZ REHABİLİTASYON PROGRAMI

ŞŞekil 8ekil 8

8- dirseği bükmeden kolu 
yere paralel tutarak  öne ve 
yana doğru parmak merdiveni 
ile çalışmak (duvarda kolu 
yukarı kaldırdıkça duvara 
yaklaşarak)

ŞŞekil 9ekil 9

ŞŞekil 10ekil 10

10- masa arkada kalacak şekilde 
ellerle tutunup dizleri bükerek 
omuzda ağrı ve gerginlik 
hissedinceye kadar çömelmek 

ŞŞekil 11ekil 11

ŞŞekil 12ekil 12

12- uzun bir sopa veya havlu yardımıyla etkilenen 
taraf eli kalça üzerinden sırtın ortasına doğru 
çekmeye çalışmak

ŞŞekil 8ekil 8

8- dirseği bükmeden kolu 
yere paralel tutarak  öne ve 
yana doğru parmak merdiveni 
ile çalışmak (duvarda kolu 
yukarı kaldırdıkça duvara 
yaklaşarak)

ŞŞekil 9ekil 9

ŞŞekil 10ekil 10

10- masa arkada kalacak şekilde 
ellerle tutunup dizleri bükerek 
omuzda ağrı ve gerginlik 
hissedinceye kadar çömelmek 

ŞŞekil 11ekil 11

ŞŞekil 12ekil 12

12- uzun bir sopa veya havlu yardımıyla etkilenen 
taraf eli kalça üzerinden sırtın ortasına doğru 
çekmeye çalışmak

Şekil 1: Omuz 
rehabilitasyonu 
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