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HUMERUS PROKSÝMAL BÖLGE KIRIKLARINDA
HEMÝARTROPLASTÝ
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ÖZET
Giriþ: Çalýþmamýzda humerus proksimal bölge
deplase çok parçalý kýrýk ve kýrýklý çýkýklarýnda parsiyel
artroplasti uygulamalarýmýzý retrospektif olarak
deðerlendirdik.
Hastalar ve Yöntem: Kliniðimizde 1995-1999
yýllarý arasýnda, 3-4 parçalý kýrýk ve kýrýklý-çýkýklý 13
olguya omuz hemiartroplastisi uygulandý.
Olgularýmýzýn ortalama yaþý 61.5 ve ortalama takip
süremiz 18 ay idi. Olgularýmýzýn birine sekonder,
diðerlerine ise primer hemiartroplasti uygulandý.
Sonuçlar: Compito'nun fonksiyonel deðerlendirme
skalasýna göre, sonuçlarýmýzý deðerlendirdik. Buna göre
1 olguda (%7.7) mükemmel, 8 olguda (%61.5) tatminkar
ve 4 olguda (%30.8) yetersiz sonuç elde ettik.
Tartýþma: Humerus proksimal bölge çok parçalý
kýrýklarýnda; uygun hasta seçimi yapýlýrsa,
hemiartroplasti tedavisinin daha fazla fonksiyon ve
daha az aðrý oluþturduðunu düþünmekteyiz.
Travmadan hemen sonra primer hemiartroplasti
uygulanmasý, cerrahi tecrübe ve hastanýn
postoperatif rehabilitasyona uyumunun iyi olmasý
baþarý oranýný arttýran baþlýca faktörlerdir.
Anahtar Kelimeler: Omuz, Hemiartroplasti,
Humerus Proksimal Bölge Kýrýklarý.
SUMMARY
HEMIARTHROPLASTY IN PROXIMAL HUMERAL
FRACTURES
Introduction: In this study, we evaluate the results
of humeral replacement prosthesis for 3-4 part
fractures and fracture-dislocations.
Materials and Methods: Between 1995-1999 we
performed 13 humeral prosthesis in these patients.
The mean age of the patients was 61.5 and the
avarage follow-up time was 18 months.

Results: They were reveluated according to
Compitos functional evaluation criterias. Only one
of the patients have had seconder hemiartroplasty
for failed open reduction, the others were primer
hemiartroplasty. The postoperative results were
excellent in 1 (%7.7), satisfactory in 8 (%61.5),
unsatisfactory in 4 (%30.8) of the patients.
Discussion: In order to obtain better results;
operation must be done with an appropriate
sellection of patients with humeral unstable
fractures and fracture-dislocations.
Key Words: Shoulder, Hemiartroplasty, Proximal
Humeral Fractures.
GÝRÝÞ
Humerus proksimal bölge kýrýklarý sýk olarak
görülmektedir. Büyük bir kýsmýný (%85) ise nondeplase veya minimal deplase kýrýklar
oluþturmaktadýr. Konservatif yöntemlerle baþarý oraný
oldukça yüksektir1-3.
Bununla birlikte deplase Neer tip 3 ve tip 4 kýrýk ve
kýrýklý çýkýklarýnýn tedavisi ortopedistler için hala
büyük bir sorun oluþturmaktadýr. Kýrýðýn yerine,
parça sayýsýna, deplasmanýna, hasta faktörlerine
göre çok çeþitli cerrahi yöntemler uygulanmaktadýr.
Omuz hemiartroplastisi de bunlardan biridir. Omuz
hemiartroplastisi uygulanmasýna ilk kez 1950li
yýllarda baþlanmýþ ve son 25 yýlýn en çok kullanýlan
tedavi seçeneklerinden biri olmuþtur4-9.
Çalýþmamýzda kliniðimizde omuz hemiartroplastisi
uygulanan 13 hasta retrospektif olarak
deðerlendirilmiþtir.
HASTALAR VE METOD
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Kliniðimizde Ocak 1995-Mayýs 1999 tarihleri
arasýnda, omuz hemiartroplasti ameliyatý yapýlan 13
olgu çalýþmaya alýndý. Olgularýn 6'sýnda 4 parçalý
kýrýk (%46.2), 4'ünde kýrýklý çýkýk (%30.8), 1'inde
opere psödoartroz (%7.7) ve 2'sinde 3 parçalý kýrýk/
kýrýklý-çýkýk (%15.3) mevcuttu. Olgularýn yaþlarý 49
ile 71 arasýnda (ortalama 61.5) ve takip süresi en
az 7 ay, en çok 38 ay (ortalama 18 ay) idi. Olgularýn
5'i (%38.5) kadýn, 8'i (%61.5) erkek idi. Yedi olguda
sol, 6 olguda sað humerus proksimal bölge kýrýðý
vardý.
Preoperatif ve postoperatif takipte düz anteroposterior
ve 40 derece oblik gerçek anteroposterior grafi çekildi.
Sekonder hemiartroplasti yapýlan olgumuz hariç, diðer
olgularýmýz travmadan ortalama 4 (2-8) gün sonra
ameliyata alýndý.
Cerrahi olarak uzun deltopektoral yaklaþým kullanýldý.
Humeral protezler; sementli, 30-40 derece retrovert
ve humerus uzunluðunun korunmasýna dikkat
edilerek uygulandý. Hastalarýn 11'ine (%84,7)
modüler, 2'sine (%15,3) klasik tip humeral protez
uyguladýk. Ameliyat esnasýnda sefalik venin
ekartasyonuna, rotator kaslarýn korunmasýna, özen
gösterildi. Kaslarýn rekonstrüksiyonu genelde
tüberkülüm majus ve minüsten tendon-kemik birleþim
yerinden tel yerine, non-adsorbable süturlarla yapýldý.
Dört olguda süperiordan rahatlatmak için
korakoakromiyal ligamentin anterior demetine
minimal rezeksiyon uygulandý. Travmadan 1 hafta
ve üstünde zaman geçmiþ 3 olguda korakoidin
altýnda belirgin adezyonlar olduðu görüldü.
Postoperatif dönemde velpau bandaja, 7. günde ise
slinge alýndý. Ortalama 6 hafta sonra slingden
çýkarýlarak kol serbest býrakýldý. Resim 1 ve 2'de bir
olgumuzun preoperatif ve postoperatif grafileri
görülmektedir. Resim 3-6'da pseudoartroz sonrasýnda
sekonder hemiartroplasti uyguladýðýmýz olgumuzun
grafileri ve fonksiyonel hali görülmektedir.
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durumlarýnda verildi.
Mükemmel sonuç; (140 dereceden fazla aktif
elevasyon, 50 dereceden fazla dýþ rotasyon, aðrý yok,
kuvvet normale yakýn) 1 olguda (%7.7) mevcuttu.
Tatminkar sonuç; (90 dereceden fazla aktif elevasyon,
30 dereceden fazla dýþ rotasyon, arasýra aðrý, tam
günlük kullaným ve en az %30 güç) 8 olguda (%61.5)
mevcuttu.
Yetersiz sonuç 4 olguda (%30.8) mevcuttu. Bu olgular
sekonder hemiartroplasti uygulanan, rehabilitasyona
uyumu iyi olmayan ve ameliyatý geç dönemde
yapýlan hastalardý. Komplikasyon olarak 2 olguda
posterior instabilite, 2 olguda inferior instabilite ve
heterotopik ossifikasyon görüldü. Ýnstabilitenin
sebebini büyük tüberositin ayrýlmasý olarak tesbit ettik.
Olgularýmýzda infeksiyon ve aseptik gevþeme ile
karþýlaþmadýk.
TARTIÞMA

Rehabilitasyon programýmýzda Wiater ve Flatowunda
öneriði gibi; 7. günden itibaren erken pasif egzersize
baþlandý. Subskapularis kasý iyileþene kadar, 4 hafta
süre ile 40 dereceden fazla ekstansiyon ve dýþ rotasyon
yaptýrýlmadý. Dirençli iç rotasyon hariç aktif egzersizlere
6. haftada baþlandý10.
Olgularýmýzýn sonuçlarýný Amerikan Omuz ve Dirsek
Topluluðu'nun modifiye omuz skorlama skalasýna
göre deðerlendirdik11. Aðrý düzeyi deðerlendirmesini
0 ile 5 arasý; 0 puan tüm hareketi engelleyecek
kadar aðrý, 5 puan aðrý yoksa verildi. Günlük
hayattaki kullanýmýna göre 0-4 arasý; 0 hiç hareket
yapamýyorsa, 4 puaný tüm hareketleri yapabilmesi

Resim 1: O.Þ., 70 yaþýnda, erkek preoperatif omuz
ön-arka grafisi.
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Resim 2: Postoperatif 12. aydaki omuz ön-arka grafisi.

Resim 3: HK, 65 yaþýnda, kadýn preoperatif omuz ön-arka grafisi.

Resim 4: Postoperatif 8. aydaki omuz ön-arka grafisi.

SURGERY

3

4

ARTROPLASTÝ

ARTROSKOPÝK

CERRAHÝ

/

JOURNAL

OF

ARTHROPLASTY

ARTHROSCOPIC

SURGERY

Resim 5: Postoperatif 8. aydaki fonksiyonel görünümü.

Resim 6: Postoperatif 8. aydaki fonksiyonel görünümü.

Humerus proksimal bölge çok parçalý kýrýk ve kýrýklýçýkýklarýnýn konservatif tedavisi ile ilgili yapýlan bir
çalýþmada, farklý yayýnlardan elde edilen 5 seride 97
hastanýn %5'inde tatminkar, 56 hastaya uygulanan
açýk redüksiyon internal fiksasyonun 17'sinde (%30)
tatminkar sonuç elde edilmiþtir7. Humerus proksimal
bölge kýrýk ve çok parçalý kýrýk-kýrýklý çýkýklarýn
tedavisinde, son yýllarda cerrahiye doðru kayma
gözlenmektedir12,13.
Omuz hemiartroplastisi sonuçlarý pek çok cerrah
tarafýndan uygulanmýþ ve yayýnlanmýþtýr. Neer
43 hastasýnýn 39'unda tatminkar veya mükemmel
sonuç bildirmiþtir2,6,14. Serimizdeki olgu sayýsýnýn 13
olmasý, karþýlaþtýrma yapmayý güçleþtirmektedir.
Tanner ve Cofield psödoartroz, kronik posterior kýrýklý

çýkýklarý içeren heterojen daðýlýmlý olgularý
yayýnlamýþtýr. Erken primer hemiartroplastiyi tavsiye
etmelerine raðmen, geç hemiartroplasti sonuçlarýnýn
neden daha iyi olduðunu açýklayamamýþlardýr. Bizim
serimizde ise; primer hemiartroplasti uyguladýðýmýz
olgularýmýzýn sonuçlarý, sekonder hemiartroplasti
uyguladýðýmýz olgumuza göre daha baþarýlýdýr. Yine
Tanner ve Cofield, aðrý açýsýndan tatminkar sonuçlar
elde etmelerine raðmen, fonksiyonel sonuçlarýn o
kadar yüz güldürücü olmadýðýný belirtmiþlerdir15.
Serimizde fonksiyonel sonucu iyi olan olgularýmýzda,
aðrý bakýmýndan da baþarýlý sonuçlar elde ettik.
Stableforth ise omuz hemiartroplasti ile iyi sonucun
sadece 4 parçalý kýrýk-kýrýklý çýkýklarda elde
edilebileceðini öne sürmüþtür. Sekonder
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hemiartroplasti ile infeksiyon, tüberkülüm majus ve
minus'te psödoartroz ve buna baðlý fragman
deplasmaný ile sýk karþýlaþýldýðýný belirtmiþlerdir3.
Humerus proksimal bölge çok parçalý kýrýklarýnda ve
kýrýklý çýkýklarýnda uygun hasta seçimi ile
hemiartroplastinin öncelikli tedavi seçeneði olmasý
gerektiðine inanýyoruz. Sonuçlarýn daha iyi olmasýný
etkileyen faktörlerin baþýnda, hastanýn postoperatif
rehabilitasyona uyumu ve bunun ardýndan cerrahi
sýrasýnda tüberosit ve rotatör manþet
mekanizmasýnýn çok dikkatli tamiri gelmektedir10.
Tüberosit ayrýlmasý veya tüberositlerin doðru
yerleþtirilmemesi; komplikasyonlarýn ve özellikle de
instabilitenin en sýk nedenidir16. Ayrýca serimizdeki
büyük tüberositas ayrýlmasý komplikasyonunun;
total omuz artroplastisi sonrasý uygulanan þekilde
14. günden itibaren faz 2 egzersizlere geçilmesinden
kaynaklanýp kaynaklanmadýðýnýn daha fazla
araþtýrýlmasý gerektiði kanýsýndayýz. Bu
komplikasyonu azaltmak için greftleme yapýlmasý
daha uygun olabilir. Posterior instabiliteye yol
açabilecek diðer bir sebep de humeral komponentin
fazla retrovert yerleþmesi olabilir. Cerrahi; travmayý
takiben mümkün olan en kýsa zamanda primer
olarak yapýlmalýdýr. Bu sayede skar oluþumu,
kontraktür, kemik deformitesi ve heterotopik
ossifikasyon gibi komplikasyonlar daha da
azaltýlabilir 17 . Bizim olgularýmýzda da benzer
sonuçlar elde ettik.
Sonuç olarak; özellikle 50 yaþ üstü hastalarda; 3
ve 4 parçalý kýrýk ve kýrýklý-çýkýklarýn tedavisinde
primer hemiartroplastinin sonuçlarý cerrahi zamana,
tekniðe ve rehabilitasyona göre deðiþmektedir. Bizim
serimizde elde ettiðimiz sonuçlar ve literatürle
karþýlaþtýrýldýðýnda özellikle aðrý açýsýndan %69.2'lik
tatminkar sonuç ile bu bölge çok parça kýrýk ve kýrýklý
çýkýklarýnýn tedavisinde düþünülmesi gereken bir
alternatif olduðunu düþünmekteyiz.
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