TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARI

TEKRARLAYAN OMUZ ÇIKIKLARINDA KAPALI YÖNTEM

Omuz çıkığı özellikle kol üzerine düşme, aşırı dışarı çevirme hareketi sonrası bazı kişilerde
görülmektedir. Bu genellikle genç hastalarda oluşur ve çok ağrılı pozisyon acil polikliniklerde
omuzun yerine oturtulmasıyla çözülür. Ama oluşan kılıf yırtıklarının iyileşmesi için en az 3-4
hafta hareketsiz bırakmak gereklidir. Çoğu zaman kendilerini iyi hisseden hastalar bu iyileşme
dönemini erken bitirerek yaşamlarına devam eder ama çoğu zaman yeterli iyileşme olmadığı
için ilerleyen zamanlarda tekrarlayan omuz çıkıkları meydana gelebilir. Her tekrarlayan omuz
çıkığında yırtık ilerler ve omuz başının oturduğu yuvaya takıldığı bölgede çökme ve buna bağlı
omuz başında şekil bozukluğu oluşur. Tekrarlayan omuz çıkıklarının yıllar içinde artan ve daha
kolay çıkan hale gelmesinde bu yırtığın ilerlemesinin etkisi vardır.

Son yıllarda teknolojik gelişmelerle birlikte ince çubuk şeklinde kamera sistemleri geliştirilmiş ve
bu sayede eklem içindeki yapıların daha rahat görülebilir hale gelmesi sağlanmıştır. Eklem
üzerinden açılan 3-4 adet küçük delikten sokulan kamera ve yardımcı aletler ile yırtıklar tamir
edilebilmektedir. Tedavi hastaya daha az zarar vererek etraf dokulara hiç yara açılmadan
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yapılabilmektedir. Omuz yuvasına yerleştirilen küçük vidalar üzerinde olan iplerle omuz kılıfında
olan yırtıklar omuz yuvasına tespit edilmektedir. Hasta çok daha az ağrı hissetmekte ; açık
cerrahiye göre daha rahat eklem hareketleri açılmakta ve daha çabuk günlük hayatına geri
dönmesi sağlanmaktadır. Omuzda belirgin bir yara izi görülmemekte bu da görünümün
bozulmamasını sağlamaktadır. Ameliyattan sonra 3 haftalık hareketsiz kalma süreci sonrası
hasta kısa süreli fizik tedavi almakta ve daha sonrasında 6 ay süre ile aşırı gergin omuz
hareketlerinden kaçılması istenmektedir. Kapalı kamera yöntemiyle yırtık tamiri hastaya en az
zarar vererek en etkili şekilde yapılan tedavi yöntemidir.

Eğer uzun dönem tekrarlayan omuz çıkıklarına izin verilirse omuz başında şekil bozuklukları
oluşur. Bu durumun oluşması tedaviyi açık yönteme çevirmeyi gerektiri. Bu yüzden yırtıkların
kapalı cerrahi ile çözülemez hale getirilmesi sonuçları kötüleşmesine yol açmaktadır. Mümkün
olduğu kadar erken cerrahi müdahale gereklidir.

Omuz Eklem Yapısı Nasıl Değerlendirilir ?
{youtube}rldLGbLG6Kc{/youtube}
Omuz Ağrıları Hangi Yaşlarda Görülür ve Tekrarlayan Omuz Çıkıkları Neden Oluşur ?
{youtube}9RZdPYmrfpA{/youtube}
Omuz Kemik Yapısı
{youtube}XpV9iWHEyhU{/youtube}
Kıkırdak Hasarlanmaları Tedavisi Nasıl Yapılmaktadır ?
{youtube}XfrJsMmIMD4{/youtube}
Kapalı Eklem Ameliyatları Nasıl Yapılmaktadır ?
{youtube}NLsssbch2L0&t=19s{/youtube}
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