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                                         1.  ÖZET 

        Trombositten Zengin Plazmanın Rotator Manşet Tamirine Etkisi  

                                   Biyomekanik Deneysel Çalışma 

    Rotator manşet cerrahisinde istenen fonksiyonel kapasitenin yeniden 

sağlanabilmesi için sağlam kemik tendon tamiri elde etmek gerekir. Tamire biyolojik 

destek sağlanması son yıllarda üzerinde en çok durulan konulardan biridir. Rotator 

manşet tamirine trombositten zengin plazmanın etkisini incelemek için bu çalışma 

planlandı. Çalışmada 48 adet canlı rat tedavi amaçlı ve 6 adet rat da trombosit elde 

etmek için toplamda 54 rat kullanıldı. Standardizasyon amaçlı benzer ağırlıkta, benzer 

yaşta ve aynı cinsten ratlar seçildi. 12’şer rattan 4 grup oluşturuldu. Birinci gruba 

sadece supraspinatus tenotomisi yapıldı, herhangi bir tedavi uygulamadı. İkinci gruba 

tenotomi sonrası sadece tamir yapıldı. Üçüncü gruba tamir sonrası tamir sahasına 

trombositten zengin plazma enjeksiyonu yapıldı. Dördüncü son gruba ise trombositten 

zengin plazma uygulaması tamir sonrası taşıyıcı (emilebilir jelatin) aracılığı ile 

yapıldı. Tedavi sonrası 8.haftada feda edilen ratların her grupta 10 tanesine materyal 

test cihazında  biyomekanik çekme deneyi yapılırken , 2’şer tanesi histolojik 

değerlendirmeye alındı. Çekme uygulanan örneklerin yük-uzama eğrileri çizdirildi, 

ulaşılan en yüksek nokta ve en yüksek dayanma kuvveti belirlendi. Elde edilen 

değerleri istatistiksel olarak incelemek için  Mann-Whitney U testi ( 2 bağımsız grup 

arasında nonparametrik verilerin karşılaştırılması için) , Kruskal Wallis testi ( 3 

bağımsız grup arasında nonparametrik verilerin karşılaştırılması için) kullanıldı. 

İstatistiksel açıdan anlamlı olabilmesi için p değerinin 0.05’ten küçük olması 

gerekmekteydi.  

     Trombositten zengin plazma uygulanan gruplar ( 3 ve 4),  uygulanmayan diğer 

gruplara göre anlamlı daha dayanıklı olarak bulunurken , trombositten zengin 

plazmanın uygulanım şekilleri ( enjeksiyon- taşıyıcı aracılıklı) arasında anlamlı 

farklılık bulunmadı.       
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                                         2. GİRİŞ 

 

 

    Vücudun, hareket açıklığı en geniş eklemi olan omuz, günlük hayatta ve sportif 

aktivitelerde önemli görevler üstlenir. Üst ekstremitenin uzaydaki konumunun 

belirlenmesinde ve vücutla uyumlu şekilde hareket edebilmesinde anahtar rol omuz 

eklemine aittir. Dört kastan( subskapularis, supraspinatus,infraspinatus, teres minör) 

oluşan rotator manşet, hem omuz eklemine iç ve dış rotasyon hareketlerini yaptırırken 

hem de omuz stabilitesine ve dengesine katkıda bulunur. 

Humerus başı ve akromion arasındaki dar aralıktaki seyri sırasında değişik yönlerden 

de yüklere maruz kalan rotator manşette dejenerasyon ve sonrasında yırtık meydana 

gelme ihtimali yüksektir. 

    Özellikle genç hastalarda rotator manşet yırtıklarının artroskopik olarak cerrahi 

tedavisi  , yöntemin az invaziv oluşundan dolayı son 10 yılda giderek sık tercih edilir 

olmuştur. Yırtık oluşum süreci, mekanizması giderek daha iyi anlaşılmış ve cerrahi 

tedavi metodları hızla geliştirilmiş olsa da  halen rotator manşet tamirinde başarısızlık 

oranları literatürde %20 ile %90 arasında değişmektedir1-2. Bu yüksek başarısızlık 

oranları; araştırmacıları, tendon – kemik iyileşmesinde mümkün olan  en sağlam tamir 

dokusunu elde etmek için ileri araştırmalar yapmaya yönlendirmiştir. Bu amaçla 

geliştirilen yeni dikiş materyalleri, düğüm yöntemleri ve çift sıra dikiş gibi yeni 

cerrahi yöntemlerle, rotator manşet tamirlerinin tamir sonrası ilk andaki dayanıklıkları 

ve güçleri belirgin olarak arttırılmıştır. Fakat yapılan histolojik değerlendirmelerde  

kemik-tendon iyileşme sahasında, gap formasyonu, fibröz skar dokusu ile iyileşme , 

tam olmayan iyileşme gibi fizyolojik olmayan bulgular ortaya çıkmıştır. Bu durumda 

kemik-tendon iyileşmesindeki biyolojik süreci ve faktörleri destekleyecek yeni tedavi 

ve yöntemler mutlaka geliştirilmelidir. Ancak bu şekilde kemik-tendon iyileşmesi 

daha kaliteli ve fizyolojik kemik-tendon birleşmesine yakın olabilir. Bu amaçla 

yapılan çalışmalarda BMP, osteoinduktif büyüme faktörleri gibi biyolojik ajanlar 

kulanılmış , daha güçlü tamirler elde edilmiş fakat normale yakın bir tamir dokusu 

elde edilememiştir. 

   Bu çalışmada kullanılan Trombositten Zengin Plazma , trombositlerin yoğun kemik 

oluşumu ve yumuşak doku rejenerasyonunu etkileyebilecek içeriklerinden dolayı son 

yıllarda kullanılmaya ve yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak trombositten zengin 
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plazma ile yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda bile  etkileri ile ilgili birbiriyle çelişen 

bulgular vardır. Çalışmamızda amaç trombositten zengin plazmanın rotator manşet 

tamiri üzerindeki etkilerinin ortaya koyulması ve kemik-tendon iyileşmesindeki 

biyolojik sürece katkıda bulunması muhtemel, kolay uygulanabilir bir yöntemin 

geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır. 

Bu çalışmanın genel bilgiler bölümünde rotator manşet anatomisi, histolojisi, 

biyomekaniği, yırtık patogenezi ve tedavi yöntemleri,kemik tendon iyileşmesi, 

trombositten zengin plazmanın özellikleri , ortopedide kullanım alanları üzerine 

yapılan araştırmalar ve güncel görüşler özetlenmiş, çalışmaya ait deney gruplarında 

mekanik faktörler standardize edilmiş ve  trombositten zengin plazmanın 2 farklı 

uygulama şekli , tromositten zengin plazma uygulanmayan tamir dokularıyla 

karşılaştırılmıştır. Trombositten zengin plazma ile daha önce yapılan çalışmalar 

olmakla beraber rotator manşet üzerine etkilerinin değerlendirilmesi ilk kez deneysel 

bir çalışmaya konu olmaktadır.    
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3. GENEL BİLGİLER ve AMAÇ  

 

3.1 Makroskopik Anatomi 

 

       Rotator manşet yırtık tedavisini etkileyen pek çok faktör olmasına rağmen , 

rotator manşet anatomisini ve anatominin fonksiyonlara etkisini anlamak tedavinin 

başarısında önemli rol oynar. Hem kemiksel hem de yumuşak dokuların rotator 

manşet fonksiyonlarına etkileri vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda, rotator 

manşet kadar korakoakromiyal ark , omuz çevresi bursalar ve nörovasküler yapıların 

da üzerinde durulmaktadır.   

 

         Rotator manşet ; orijinleri skapulada olan ve tendonarı humerus tüberküllerine 

yapışan dört kastan oluşur.( Şekil I)    

              

 

                                         Şekil I: Rotator manşet kasları  

 

       Subskapularis:  Skapulanın ön yüzünü kapayan üçgen şekilli kastır ve humerusun 

küçük tüberülüne yapışır . Subskapuler sinirden innerve olur . Omuz eklemine iç 
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rotasyon yaptırır. Omuzun öne çıkmasına engel olmaya çalışan stabilizan yapılardan 

biridir. 

 

       Supraspinatus: Skapuanın arka yüzünden, supraspinat fossadan orijin alır , 

akromionun altından geçerek humerusun büyük tüberkülüne yapışır . Supraskapuler 

sinir tarafından innerve edilir. Omuz abduksiyonunun ilk 15 derecesinde anahtar rolü 

oynar , 30 dereceden sonra abduksiyonda görevli temel kas deltoid kasıdır. Aynı 

zamanda  humerus başını mediale doğru bastırarak omuz stabilitesinde de katkı 

sağlar.Rotator manşet kasları arasında yırtığı en sık görülendir.     

 

         İnfraspinatus:  İnfraspinat fossayı dolduran temel yapıdır. Humerusun büyük 

tüberkülüne yapışır. Supraskapular sinir tarafından innerve edilir . Omuz eklemine dış 

rotasyon yaptırır ve abduksiyonuna katkıda bulunur. 

 

         Teres Minör:     Skapulanın aksiller yüzünün dorsal kısmından orijin alır, oblik 

şekilde superior ve laterale doğru seyreder ve humerusun büyük tüberkülüne yapışır. 

Aksiler sinirin posterior dalından innervasyonunu alır. İnfraspinatus kası ile beraber 

omuz eklemine dış rotasyon yaptırır. 

 

 

 

    Rotator manşeti oluşturan dört kasın anatomi kitaplarında yapışma yerleri ayrı gibi 

anlatılsa da , bu dört tendonun bir kompleks meydana getirerek humerus başına 

yapıştıkları gösterilebilmiştir.  Korakohumeral bağ bu kompleksi supraspinatusun ön 

kısmından destekler. Rotator manşetin humerus başına yapıştığı alana rotator 

manşetin ‘ayak izi’ denir3 ve anatomik rotator manşet tamirinin temelini oluşturur. Bu 

alanın anatomisine en yakın şekilde tekrar yapılanması rotator manşet iyileşmesinin 

en fizyolojik şekilde olmasını ve rotator manşet normal fonksiyonlarının geri 

kazanılmasını sağlar3. 

   Rotator manşetin kalınlığı, yapılan bir çok çalışmaya göre 10-14 mm kadardır4-6. 

Artiküler kıkırdak ve supraspinatus yapışma yeri arasında 1,5mm’lik bir kemik alan 

mevcuttur. Bu kemik alanın anteroposterior ve mediolateral planda ölçülmesi, yırtıkta 

supraspinatus ayak izinden kaybedilen tendon alanının belirlenmesini sağlar.  



11 
 

 Biseps kasının uzun başı da rotator manşetin fonksiyonel elemanı olarak kabul 

edilebilir. Bu tendon humerusta bisipital olukta seyreder ve superior labruma ulaşarak 

supragenoid çıkıntıya yapışır.  Korakohumeral bağlar tendonun bisipital oluk 

içerisinde hareket etmesini sağlar. Bu tendon humerus başını glenoide doğru 

bastırarak  eklem stabilitesine katkıda bulunur. 

 

Rotator Aralık : Subskapularis ve supraspinatus tendonları arasındaki üçgen alanda 

superior glenohumeral ve korakohumeral bağlar bulunur. Bu iki yapı biceps 

tendonunu bisipital olukta tutan temel yapılardır.  

 

Korakoakromiyal Ark: Korakoakromiyal ark; akromiyon, korakoakromiyal bağ, ve 

korakoid çıkıntıdan meydana gelir. Omuz ekleminin tavanını oluşturur ve rotator 

manşet elemanları bu arkın içinden kayarak hareket eder.  Bu hareketi arkın alt 

yüzünde bulunan subakromiyal bursa kolaylaştırır. Arkın kemik elemanı olan 

akromion üç kemikleşme çekirdeğinin ( metaakromion, mezoakromion, preakromion) 

birleşmesiyle 22 yaş civarında tamamlanır. Bu oluşumda meydana gelen bir anomali 

os akromiyale oluşumuna neden olur. Bu anomali genel populasyonun %8 inde 

mevcuttur.   

Korakoakromiyal bağ, korakoid çıkıntının distal 2/3’ünde, geniş bir yüzeyden 

başlayan ve  akromiyonun anteromediyal ve anteroinferiyoruna yapışan geniş bir 

bağdır. Yapılan kadavra çalışmalarında anterolateral ve posteromedial iki ayrı 

bandının olduğu gösterilmiştir7. Anterolateral bandında kemik çıkıntı oluşumu daha 

sık görülür ve sıkışma sendromu oluşumuna katkısı daha fazladır. Cerrahın ameliyat 

sırasında sadece  posteromedial bandı görmesi , anterolateral bandı 

değerlendirmemesi eksik subakromiyal dekompresyon yapılmasına neden olabilir.  

  

 

3.2 Vasküler Anatomi 

 

     Diğer tendonlardan farklı olarak , rotator manşet tendonları sinoviyal kılıftan veya 

paratenondan damarlanmaz.  İnfraspinatus ve teres minör posterior sirkumfleks 

arterden beslenir. Supraspinatus ve subskapularis kasları ise önde anterior sirkumfleks 

arter ve torakoakromiyal arterin oluşturduğu bir anastamoz aracılığı ile kanlanır. 

Yapılan çalışmalarda; rotator manşetin yapışma yerinden 1 cm kadar proksimalde 
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hipovasküler bir alanın ‘ kritik bölge’ olduğu gösterilmiştir8. Yine yapılan farklı 

çalışmalar , bursal yüzeyin artiküler yüzeye göre daha iyi kanlandığını , artiküler 

yüzeyin hipovasküler olduğunu göstermiştir9. Yaşlanmayla birlikte rotator manşet 

kanlanmasında azalma olduğu da yapılan çalışmalarda gösterilmiştir8.   

Subakromiyal alanın vasküler anatomisini bilmek , artroskopik cerrahi sırasında 

kanamaların kontrol edilebilmesine ve görüntünün korunmasına yardımcı olur. 

Akromiyoplasti sırasında kanama çoğunlukla torakoakromiyal arterin akromiyal 

dalından kaynaklanır10.     

 

 

 

3.3 Rotator Manşet Biyomekaniği 

 

      Rotator manşetin temel 3 görevi vardır: 

 

1- Rotasyon : Rotator manşet adını bu görevinde alır , humerusu glenoid 

içerisinde döndürür. 

 

 

2- Stabilite: Rotator manşet , omuz ekleminin en önemli dinamik stabilizanıdır. 

 

3- Denge: Omuz eklemi çok geniş sınırlar içerisinde hareket edebilen , çok 

eksenli bir eklemdir. Ekleme pek çok kas , pek çok yönde etki eder. Hareketler 

ise bu farklı yönlerde etki eden kasların belli oranlarda beraber kasılması ile 

oluşur. Aynı zamanda omuz çevresi kaslar genellikle pek çok harekete 

katıldıkları için , bazı hareketleri yapabilmek için belli momentlerin 

dengelenmesi ve nötralize edilmesi gerekmektedir.  Ancak kasların doğru 

oranda ve doğru zamanda kasılması ile mükemmel omuz hareketleri elde 

edilebilir.Fakat kasın oluşturduğu kuvvet eklem pozisyonu ile sürekli değişim 

göstermektedir. Kuvvetin yönü de eklem pozisyonuyla değişmektedir.  

Böylesine karmaşık görevleri olan rotator manşet kaslarının tek tek 

biyomekanik analizinin yapılması oldukça zordur. Öncelikle en sık yaralanan 

supraspinatus tendonu ile ilgili çalışmalar yapılmış olsa da11-12 , son yıllarda 

rotator manşet kompleksi bir bütün olarak ele alınmıştır13-16. 
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Supraspinatus ve infraspinatus kaslarını etkileyen kuvvetler incelendiğinde, 

kuvvetlerin büyük tuberositasın lateral yapışma yerinde yoğunlaştığı ve kolun 

abduksiyonu ile daha da laterale kaydığı görülmektedir14. Daha detaylı sonlu 

elemanlar ile yapılan incelemede , supraspinatus tendonunun artiküler yüzde  

maksimum stres alanının 60º abduksiyonda yapışma yerine yakınlaştığı 

görülmektedir17.    

 

 

 

 

 

 

 

3.4.  Rotator Manşet Yırtığı Patogenezi  

 

    Rotator manşet lezyonu terimi, tendon dejenerasyonundan rotator manşet 

artropatisine kadar geniş bir patoloji spektrumunu kapsar. Rotator manşet 

yırtığından bahsedildiğinde tam kat yırtıktan söz edilir. Rotator manşet lezyonu, 

patogenez açısından intrinsik ve ekstrinsik faktörler ayrı ayrı ele alınarak daha 

kolay açıklanabilir.   

 

          

 3.4.1. İntrinsik Faktörler 

 

       Tendonların kendi içinden başlayan süreçlere intrinsik faktörler denir. Travmatik, 

inflamatuar ve dejeneratif lezyonlar bu tanım içerisinde yer alan en önemli 

faktörlerdir. 

 

   Travmatik Lezyonlar  

 

       Gençlerde kemik-tendon kompleksi kemikten daha sağlamdır ve yeteri kadar 

yüksek enerjiye maruz kaldığında kemikten bir parça ile avülse olur. Bu durumda 

rotator manşet sağlamdır ve kemik kaynamasını takiben herhangi bir soruna neden 
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olmaz ancak avülse olan kemik fragman yer değiştirir ve olması gereken yerden farklı 

bir yerde kaynama olursa rotator manşetin humerusa etki ettiği yer değişmiş olur .  

 

         

İnflamatuar Faktörler 

 

   Bu gruptaki en nemli lezyon henüz etiyolojisi tam olarak bilinmeyen kalsifik 

tendinittir. Kendi kendini sınırlayan bu lezyon 3 dönemde incelenir: Prekalsifikasyon, 

Kalsifikasyon ve Rezorbsiyon .  Kalsifikasyon tendonun kemiğe yapışma yerine yakın 

yerlerinde meydana gelir. Hareket ağrıyı arttıracağından omuz hareketlerinde ileri 

derecede kısıtlanmaya neden olur. Postkalsifikasyon döneminde ise ağrı azalır18-19.  

 

            

 

 Dejeneratif Faktörler 

 

Tendinit olarak da tarif edilen bu durumun patogenezi iyi anlaşılmıştır. Kemik tendon 

yapışma yerinde düzensizlikler , kemik yüzey kalsifikasyonunda bozulma ilk 

bulgulardır. Vücudun bu duruma cevap vermesi inflamasyona neden olur . 

İnflamasyon tendonda ödeme sebep olur. Hem mekanik zayıflama hem de 

inflamasyonun yarattığı ağrı rotator manşetin doğru çalışmasını engeller. Tendon 

dejenerasyonu yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucudur ve rotator manşet tendonları da 

yaşlamayla birlikte özelliklerini kaybedeceklerdir. Bu süreç sonucunda kollajen 

dizilimi bozulacak, tip 3 kollajen miktarı artacak20,hücre miktarı azalacak,yapışma 

yerinde fibrokartilaj miktarı azalacak,kemikte osteopeni meydana gelecektir21-25 .Bu 

değişimlerle rotator manşet zayıflayacak ve koparmak için gerekecek kuvvet 

azalacaktır. Bu bulgular eşliğinde rotator manşet yırtıklarının gençlerde daha nadir 

görüleceğini söylemek yanlış olmaz. Özellikle 50-60 yaş arası grupta rotator manşet 

yırtığı yoğunlaşırken , 70 yaş üzerinde ise fizyolojik kabul edilir. Rotator manşet 

yırtığı olan hastaların çoğunun herhangi bir travma tarif etmemesi ve lezyonların 

hastaların yarısında bilateral görülmesi dejenerasyonun rotator manşet yırtıklarındaki 

rolünü güçlendirir26-27.  
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  3.4.2 Ekstrinsik Faktörler  

 

     Rotator manşet haricindeki kemik ve yumuşak dokular patogeneze katılan 

ekstrinsik faktörlerdir. Kortikosteroid enjeksiyonu da iatrojenik bir ekstrinsik 

faktördür.   

 

  Kemiksel Nedenler 

      Rotator manşet ile en yakın ilişkideki kemik yapı akromiyondur. Daha önce de 

bahsedildiği gibi 20li yaşlarda akromiyon kemikleşmesi tamamlanması gerekir. 

Kemikleşme tamamlanamaz ise os acromiale adını alır ve en sık mezoakromion 

seviyesinde ortaya çıkar. (Şekil II) Distalde kalan serbest fragman deltoid kasılması 

ile aşağıya kayar ve supraspinatus çıkışını daraltır. Burada meydana gelen sürtünmeye 

bağlı olarak yırtık gelişme ihtimali artar. Rotator manşet yırtığı olan kişilerde %6 

oranında os acromiale bulunmuştur normal bireylerde bu oran %2.7 dir28.   

 

                       

 

                                     Şekil II: Akromiyon Kemikleşme Merkezleri 

 

 

Akromiyonun şeklinin de rotator maşet üzerinde etkilerinin olduğu ilk kez Neer 

tarafından ortaya konmuştur29. Neer yaptığı çalışmalarda subakromiyal sıkışma 
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sedromunun ve bunu takip eden rotator manşet yırtıklarının nedeninin akromiyonun 

ön ucundaki kemik oluşumunun ( osteofit ) olduğunu öne sürmüştür29.   Bigliani 

yaptığı kadavra çalışmalarında akromiyonu incelemiş ve 3 morfolojik tipe ayırmıştır: 

Tip 1 (düz) %17, Tip 2 ( kıvrık) %43, Tip 3 ( çengel) %40 30.   Biglianinin bu 

çalışmasındaki kadavraların ortalama yaşının yetmişin üzerinde olması tip 3 

akromiyon yüzdesinin bu kadar yüksek çıkmasına neden olmuştur, çünkü 

akromiyonun çengel şeklinde olmasının doğumsal olmadığı ve yaşla birlikte sıklığının 

arttığı bilinmektedir31. Neer tarafından akromiyal çengel oluşumunun tekrarlayan 

traksiyona bağlı olduğu görüşü ortaya atılmıştır. Oluşan çengel hemen her zaman 

korakoakromiyal bağın içerisinde ve korakoidi gösterecek şekildedir32-33. Zaten 

yaşlanmaya bağlı dejenerasyonun meydana geldiği bir rotator manşette yine 

yaşlanmaya bağlı akromiyon morfolojisinin değişmesi ve subakromiyal alanda 

daralmaya sebep olması yırtık gelişme ihtimalini arttırmaktadır. Flatow, yaptığı 

kadavra çalışmasında tip III akromiyon ile rotator manşet arasında temasın belirgin 

olarak arttığını göstermiştir34. Wang ve arkadaşları ise akromiyon morfolojisi ile 

konservatif tedaviye yanıt  ilişkisini araştırmışlar ve tip I ve II akromiyon varlığında 

rotator manşet yırtıklarının konservatif tedaviye yanıt oranlarının tip III akromiyon 

varlığındaki rotator manşet yırtıklarına göre anlamlı yüksek bulmuşlar ve tip III 

akromiyon varlığında cerrahi tedavi olasılığının belirgin olarak arttığı sonucuna 

varmışlardır35. Bunun aksini düşündüren çalışmalar da yapılmıştır ; artiküler yüzden 

başlayan yırtıkların dejenerasyona bağlı olduğu ve akromiyon morfolojisiyle ilişkili 

olmadığı , bursal yüze ulaşan yırtıkların akromiyon morfolojisi ile bağlantılı olduğu 

gösterilmiştir36-37.  Son dönemde tip IV (Konveks) akromiyon da tanımlanmıştır38, 

fakat tip IV akromiyon ile rotator manşet patolojisi arasında bir bağlantı olduğunu 

gösteren bir veri bulunamamıştır. (Şekil III) 
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                            Şekil III: Akromiyon Morfolojik Tipleri 

 

Yumuşak Dokulara ait Ekstrinsik Faktörler  

       Korakoakromiyal bağ ve subakromiyal bursa rotator manşet lezyonunda rol 

oynayabilecek temel ekstrinsik yumuşak dokulardır. Kezmezacar ve arkadaşları 

korakoakromiyal bağın beş anatomik varyasyonu olduğunu göstermişlerdir39. En sık 

görülen varyasyon Y şeklinde korakoakromiyal bağdır ve korakoakromiyal bağ ile 

rotator maşet patolojisi arasında herhangi bir bağlantı tespit edilmemiştir39. Yapılan 

diğer çalışmalarda rotator manşeti yırtık omuzlarda korakoakromiyal bağın kesitsel 

alanının genişlediği gösterilmiştir32.  Kollajen liflerinin sayısının artması ve 

diziliminin düzensizleşmesi, rotator manşeti yırtık omuzlarda, korakoakromiyal bağın 

farklı yönlerde artmış yüklenmesini göstermektedir40-41.  

     Subakromiyal bursanın inflamasyonu da rotator manşet hareketlerini engelleyerek 

rotator manşet lezyonuna zemin hazırlayabilir. Voloshin ve arkadaşları, yüksek 

inflamatuar sitokin ve enzim salgısının bursada katabolik bir ortama neden olduğunu 

göstermişlerdir42. Rotator manşet yırtığı tedavisinde bursektomi, inflamasyonun ve 

ağrının giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.  
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Kortikosteroid enjeksiyonunun etkileri: Yapılan çalışmalarda subakromiyal olarak 

yapılan steroid enjeksiyonunun 3 defadan fazla yapılmasının tendon rüptürü ihtimalini 

arttırdığı gösterilmiştir43. 

 

3.5 Rotator Manşet Yırtıklarının Sınıflanması 

 

   Rotator manşet yırtığı sınıflamasında kullanılan temel ayrım parsiyal ve total olarak 

yırtıkları iki temel gruba ayırmaktır. (Şekil IV) 

 

 

                 Şekil IV    Normal Rotator Manşet ve Rotator Manşet Yırtıkları Tipleri 

 

 

Parsiyal Yırtıklar: Tendonun tümkatlarını içermeyen yırtıklardır. Glenohumeral eklem 

ile subakromiyal bursa arasında ilişki yoktur. Yerleşim yerine ve deriniğine göre alt 

sınıflara ayrılabilir5: 

Yerleşim yerine göre :    A- Artiküler yüzde 

                                        B- Bursal yüzde 

                                        C- Tendon İçi ( İntertisyal)  
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Tam Kat ( Total) Yırtıklar: 1944 yılında ilk kez McLauglin44 tarafından vertikal, 

transvers ve retrakte olarak yapılan geometrik sınıflandırma çok fazla kabul 

görmemiş, yırtığın boyutuna veya yırtılan tendonlara göre yapılan sınıflamalar ön 

planda tutulmuştur. De Orio ve Cofield tarafından yırtık büyüklüğüne göre  rotator 

manşet yırtıkları 4 gruba ayrılmıştır45. 

                                 A Küçük: yırtık çapı < 1 cm  

                                 B Orta : yırtık çapı 1-3 cm arası 

                                 C Büyük: yırtık çapı 3-5cm arası  

                                 D Masif :  yırtık çapı > 5 cm  

De Orio ve Cofield  tarafından 5 cm’nin üzerindeki yırtıklar için kullanılan masif 

rotator manşet tanımı üzerinde tam bir uzlaşma sağlanamamıştır. Gerber ve Harryman 

tarafından ayrı ayrı yapılan sınıflandırmalarda en az iki tendonun tamamen yırtılması 

masif rotator manşet yırtığı olarak değerlendirilmiştir46-47.   

2010 yılında Burkhart tarafından yapılan geometrik sınıflamada yırtık geometrisi ve 

tedavi metodu ,prognoz arasında ilişki ortaya koyulmuştur48. Özellikle MR 

görüntülerine dayanan bu sınıflama rotator manşet yırtıklarını 4 tipe ayırmaktadır:  

Tip 1(Şekil V) Kresent şekilli yırtık, kısa ve geniştir. Genellikle yırtık tendonun direkt 

kemiğe dikilmesi ie tamir edilir. 

                                 

Şekil V: Medial-Lateral uzunluğun anterior-posterior uzunluktan fazla olduğu kresent 

şekilli yırtık (A) ve direkt kemiğe dikilmesi ile elde edilen tamir(B)48 
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Tip 2 (Şekil VI) Longitudinal ( U ve L şekilli) yırtık, uzun ve dardır. Yandan yana 

dikiş tekniği ile tamiri yapılır48.  

                                           

Şekil VI:  U şekilli longitudinal yırtık (A) ve tamir edilmiş görüntüsü( B,C)48 

 

Tip 3( Şekil VII), masif ve kontrakte yırtıktır. Boyu ve genişliği 2X2 cm’den 

büyüktür. 

                                        

Şekil VII: Masif, kontrakte yırtık (A,B) ve interval kaydırma yöntemi kullanılarak 

yapılmış tamir işlemi (C,D,E)48 
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Tip 4, rotator manşet  yırtığı artropatisi; belirgin glenohumeral artroz vardır, 

akromiyohumeral alan tamamen kaybolmuştur. Yırtık tamiri mümkün değildir, 

artroplasti gerektirir.  

 

  

                                 

 

 

3.6 Rotator Manşet Yırtıklarının Doğal Seyri 

 

Şimdiye kadar bahsedilen tüm bilgiler eşliğinde söylenebilir ki; rotator manşet yırtığı 

sebep ne olursa olsun bir dejenerasyon ile başlar. Tüm dejenerasyon sebepleri 

içerisinde en kaçınılmaz olanı yaşlanmadır.Klasik literatürde , dejenerasyon sonucu 

öncelikle supraspinatus artiküler yüzünde parsiyal yırtık meydana gelir. Buradan 

başlamasının nedeni artiküler yüzeyin vaskülaritesinin daha az olmasıdır. 

Supraspinatus yapışma yerinin ön yarısı en çok yük alan yer olduğu için yırtık 

başlama yeridir49. (Şekil VIIIa) 
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      Şekil VIIIa:  Rotator Manşet Yırtık Başlangıç Yeri 

 

  Yırtık başlangıcından sonra kalan liflere binen yükün artması , kemik yapışma yerine 

gelen kanlanmanın azalması ve eklem sıvısının bulunması iyileşmeyi engelleyen 

faktörlerdir ve bir kısır döngünün meydana gelmesine neden olur . Tedavi edilmediği 

takdirde parsiyal yırtık tam kat yırtığa ilerler. Supraspinatustan başlayan yırtık 

posteriora doğru ilerleyerek infraspinatusu içine alır. Öne doğru ilerleyen yırtık 

subskapularisi etkilediğinde tranvers humeral bağ etkilenmiştir ve biseps tendonu 

stabilitesi bozulur.(Şekil VIII b) 
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                              Şekil VIII b: Rotator Manşet Yırtığının İlerlemesi 

 

 

 

 Gelenekselleşen bu görüşe karşın son yıllarda yapılan bazı çalışmalarda bu doğal 

seyrin her zaman bu şekilde olmadığı , yırtığın infraspinatus tendonundan 

başlayabileceği gösterilmiştir50. Yamaguchi ve arkadaşlarının çalışmasında tam kat ve 

parsiyal rotator manşet yırtığı olan omuzlar ultrason ile değerlendirilmiş ve rotator 

manşet yırtığı başlangıç noktasının  geleneksel olarak bilinenden daha posteriorda      

( biseps tendonunun yaklaşık 15 mm posterioru) olduğu gösterilmiştir51-52. Bu 

bulguyu açıklayabilmek için   rotator hilal ve rotator kablo kavramları kullanılabilir.  

Burkhart ve arkadaşlarına göre biseps tendonundan infraspinatus tendonunun inferior 

sınırına kadar olan alan’ rotator hilali’ oluşturur. Bu alanın sınırlarında ise ‘rotator 

kablo’ adı verilen kalın lifler bulunur. Rotator kablonun  , asma köprü gibi rotator 

hilali yüklerden koruduğu düşünülür53. (Şekil 9) Yaşlanmayla beraber rotator hilal 

giderek incelir ve rotator kabloya binen yük artmaya başlar. Yamaguchi ve 

arkadaşlarının çalışmalarında buldukları biseps tendonunun 15 mm kadar 

posteriorunda olan nokta yaklaşık olarak rotator hilalin merkezine denk gelmektedir 
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ve yaşlanmayla rotator manşeti diğer yapışma yerlerine göre daha fazla dejenere 

olmaktadır51. 

     Gerber ve arkadaşlarının 2007 yılında yaptıkları bir araştırmada , cerrahi olarak 

tedavi edilmeyen masif rotator mabnşet yırtıkarının ilerlediği fakat eklemde 

dejeneratif değişiklikler olmasına rağmen dört yıl boyunca omuz fonksyonlarının 

yeterli seviyede kaldığı gösterilmiştir54. 

    Humerus başı üzerindeki yer kaplayıcı etki ortadan kalktığından , deltoid 

kasılmaları ile humerus başı superiora migre olur , akromiyona sürtünmeye başlar ve 

glenohumeral eklemde artroz meydana gelir. Bu duruma rotator manşet artopatisi 

denir55.     

 

 

       

                                         Şekil IX: Rotator Hilal ve Rotator kablo 
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3 7  Rotator Manşet Yırtıklarının Tedavi Yöntemleri 

 

      Omuz ekleminin insan hayatındaki önemine daha önceki bölümlerde değinilmişti. 

Rotator manşet yırtığına bağlı omuz eklemini aktif kullanamayan insanın hayat 

kalitesinde belirgin azalma olur. Kişinin hayat kalitesini etkileyen rotator manşet 

yırtıkları tedavi edilmelidir. Tedavi yöntemlerini ise konservatif ve cerrahi olarak 2 

ana başlıkta incelemek doğru olur. 

 

 

 

3.7.1  Konservatif Tedavi 

 

      Daha önce anlatıldığı gibi rotator manşet yırtıkları tedavi edilmediği takdirde 

kendiliğinden iyileşemezler56,  istisnai durumlar haricinde cerrahi tedavi öncesinde 

hastalara konservatif tedavi uygulanması gerekir. Yapılan çalışmalarda konservatif 

tedavi süresi 6 hafta ile 1 yıl arasında değişmektedir. Konservatif tedavinin etkileri 

beklenmeksizin cerrahi tedavinin ön plana çıktığı istisna grup ise travmatik rotator 

manşet yırtığı olan genç erişkin hastalardır57-58.  Konservatif tedavi ile amaçlanan 

hastanın ağrısının giderilmesi ve günlük aktivitelerinin yeniden kazandırılmasıdır.  

    Öncelikle ağrının giderilmesine yönelik tedaviler yapılır. Ağrı giderilmesine 

yönelik; aktivite kısıtlanması, non-steroid antiinflamatuar tedavi ve TENS, sıcak-

soğuk uygulama, ultrason gibi fizik tedavi modaliteleri uygulanır. Hareket kısıtlaması 

uygulamasında, özellikle 40-60 yaş bayanlarda ve diyabetik hastalarda tam 

hareketsizlik önerilmez ve uygulanmaz çünkü bu hastalarda kısa süreli mutlak 

hareketsizlik bile donuk omuz gelişmesine neden olabilir59. 

    Ağrının giderilmesinin ardından rehabilitasyon sürecine geçilir. Burada amaçlanan 

ağrısız tam hareket açıklığının sağlanması ve yırtık olmayan rotator manşet 

elemanlarının güçlendirilmesi ile ağrının tekrarlanmasının engellenmesidir. 

Yırtılmayan rotator manşet elemanları güçlendirilerek daha önce rotator manşet 
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yırtıklarının doğal seyri bölümünde anlatılan kısır döngünün kırılması ve yırtık 

ilerlemesinin durdurulması amaçlanır59-60.  

    Fizik tedavi programı 3 fazdan oluşur. Faz I de amaç pasif olarak tam hareket 

açıklığının sağlanmasıdır. Codman’ın sarkaç egzersizleri, posterior kapsül germe ve 

sopa ile dış rotasyon bu fazın temelini oluşturur. Özellikle 70 derecenin üzerinde aktif 

abduksiyon kısıtlanır. Bu dönem yaklaşık 4-6 hafta kadar sürer ve ağrısız tam hareket 

açıklığının sağlanması ile faz II’ye geçilir.   

    Faz II de amaçlanan sağlanmış hareket açıklığının korunması ve sağlam rotator 

manşet elemanlarının,skapula sabitleyicilerinin( serratus ve rhomboidler) ve deltoid 

kasının aktif egzersizlerle güçlendirilmesidir. Ağrının tekrar başlaması durumunda 

egzersiz temposu düşürülmelidir. Tedavinin bu aşaması yaklaşık 3 ay kadar sürer.  

    Faz III te ise hastanın iş, hobi ve spor gibi aktiviteleri düzenlenir ve kontrol altına 

alınır. Hasta faz I ve II de yaptığı egzersizlere devam eder.  

Boynton ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada , hem tam kat hem de parsiyal rotator 

manşet yırtıkları konservatif tedavi ile takip edilmiş ve 60 yaşın üzerindeki hastalarda 

tam kat yırtık ve yağlı dejenerasyon varlığında, yırtığın konservatif tedaviye olumlu 

cevap vermediği ve  ilerleme gösterdiği gösterilmiştir60. 

Belli bir süre sonucunda fizik tedaviden hastanın ve cerrahın amaçladığı kadar 

faydalanılmadığı durumlarda cerrahi tedavi düşünülür.  

 

3.7.2 Cerrahi Tedavi 

3.7.2.1  Cerrahi Öncesi Hastanın Değerlendirilmesi 

 

Anamnez 

    Hastaların anamnezinde çoğunlukla bir travma öyküsü vardır. Travma öncesi, uzun 

süreli müphem şikayetlerin varlığı ve travmanın düşük enerjili oluşu , yırtığın 

dejeneratif zeminde gelişmiş olma ihtimalini düşündürmelidir. Bu tarz yırtıklarda  

tendonun kalitesinin düşük olacağı ve yapışıklıklara bağlı retrakte olmuş olabileceği 

unutulmamalıdır.  

Genç hastalarda ise yüksek enerjili travmalar sonucunda akut rotator manşet yırtıkları 

meydana gelebilir. Tendon daha sağlıklı olduğundan cerrahi sonrası prognoz daha 

iyidir.  

 

 



27 
 

Fizik Muayene 

       İnspeksiyon ile supra ve infraspinat fossalardaki atrofi görülebilir. Rotator manşet 

kuvveti iç ve dış rotasyon hareketlerine bakılarak değerlendirilmelidir.  Dış 

rotasyondaki belirgin zayıflık yırtığın infraspinatus kasına uzanmış olabileceğini 

gösterir. Bu tip yırtıkların tedavisi daha zordur.  İç rotasyon kuvvetinin 

değerlendirilmesinde Gerbel ve Krushell tarafından tariflenen  subskapularis lift-off 

testi kullanılır61-62.  

Öne fleksiyonda zayıflık, kronik biseps uzun başı yırtığı, deltoid atrofisi, aktif 

elevasyonda humerus başının proksimale migre olması ‘masif rotator manşet yırtığı’ 

olma ihtimalini arttırır. 

Rotator manşetin posterosuperiorunda yırtık meydana gelen hastalarda abduksyon, 

öne fleksiyon ve aktif dış rotasyon zayıflarki bu 2 klasik bulgunun ortaya çıkmasına 

neden olur; pozitif eksternal rotasyon lag bulgusu, ki bu dirence karşı dış rotasyon 

yapamamaktır,  pozitif borazancı işareti. Yapılan çalışmalarda pozitif borazancı işareti 

olan hastalarda %100 duyarlılık ve %93 seçicilikle tamir edilemez teres minör yırtığı 

olduğu gösterilmiştir63.    

Rotator manşetin anterosupeiorunda yırtık olan hastalarda yine abduksiyon ve aktif 

fleksiyon azalmıştır. Subskapularis lift-off testi pozitiftir.  

Tamir edilemez rotator manşet yırtığında alternatif cerrahi yöntemler düşünülmelidir.  

 

Lokal Anestezik Uygulamaları 

     Subakromiyal bölgeye uygulanan lokal anestezik sonrası ağrıda azalma ve hareket 

açıklığında artış görülmesi hastanın şikayetlerinin rotator manşete bağlı olma 

ihtimalini arttırır. Ağrının azalması rotator manşet kaslarının güçlerinin 

değerlendirilmesini kolaylaştırır.  

 

Görüntüleme Yöntemleri 

     Görüntüleme yöntemleri direkt röntgen incelemelerini, bilgisayarlı tomografi 

incelemelerini ve manyetik rözenans görüntülemelerini içerir.  

Humerus başının pozisyonu, dejeneratif değişiklikler, akromiyoklaviküler eklemin 

durumu direkt röntgenler ile değerlendirilebilir.   

Bilgisayarlı tomografi incelemeleri özellikle rotator manşet kaslarındaki atrofiyi ve 

yağlı dejenerasyonu değerlendirmede kullanılır. Goutallier ve arkadaşları  yağlı 

dejenerasyon oranını ; 
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0 - yağlı dejenerasyon  yok 

1-  minimal yağ infiltrasyonu  

2– kas yağdan fazla 

3 -    kas ve  yağ eşit oranda 

4  -   yağ oranı kastan fazla olarak  sınıflamışlardır64. 

 

 Günümüzde rotator manşeti görüntülemede; rotator manşet yırtıklarını %100 

duyarlılık ile tespit edebilen, %77 güvenirlilikle yırtığın genişliğini ve %63 

güvenirlilikle retraksyon miktarını gösterebilen manyetik rözenans görüntüleme 

bilgisayarlı tomografinin yerini almıştır 65. Daha da önemlisi yağlı infiltrasiyonun  

miktarını belirlemede bilgisayarlı tomografiden üstündür. Rotator manşet kaslarındaki 

yağlı infiltrasyonun cerrahi sonrası prognoz ve yeniden yırtık oluşma ihtimali ile direk 

bağlantılı olduğu gösterilmiştir46 66. Tip 3 ve 4 yağlı infiltrasiyon olan omuzlarda 

cerrahi sonrası istenen düzelme olmayacaktır46 66. Yine aynı şekilde ,manyetik 

rözenans görüntüleme; supraspinatus atrofisini değerlendirilebilir ve cerrahi 

planlamada önemli yol gösterir.  Koronal oblik görüntülemede sağlam kas alanı ile 

supraspinatus çukur alanı karşılaştırılır. Bu oranın %40 ın altında olması yırtığın tamir 

edilemez kabul edilmesine neden olur67.  

 

 

  

 

3.7.2.2 Açık Rotator Manşet Tamiri 

      1911’de Codman’ın ilk açık rotator manşet tamirini tariflemesinden günümüze 

kadar pek çok yeni teknik tarif edilmiştir. 20.Yüzyılın ilk yarısında akromiyonun 

omuz fonksiyonlarındaki önemi tam olarak anlaşılmamış olduğundan 

akromiyonektomi önerilmiş ve uygulanmıştır fakat deltoid kasının yapışma yeri 

ortadan kalktığında ciddi omuz fonksiyon bozulmaları görülmüştür. Neer tarafından 

tariflenen anterior akromiyoplasti ile açık rotator manşet tamirlerinin başarı oranları 

artmıştır29. Akromiyoplasti ile rotator manşeti sıkıştıran en önemli yapı olan çengelli 

akromiyon ucu ortadan kaldırılırken rotator manşete ulaşmak ve değerlendirmek de 

kolaylaştırılmış olur. Bu teknikte deltoid lifleri akromiyondan subperiostal olarak 

kaldırılır ve  yapışma yeri korunmuş olur. Korakoakromiyal ligament ise cerrahın 

tercihine göre kesilebilir veya korunabilir. Birçok otör tarafından rotator manşet 
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tamirine akromiyoplastinin eklenmesi standart tedavi protokolü olarak 

benimsenmiştir.  

1934 yılında Codman tarafından akromiyoplasti yapılmaksızın rotator manşet tamiri 

tarif edilmiş ve bazı hastalarda mükemmel sonuçlar bildirilmiştir68. Günümüzde de   

özellikle anteroinferior  akromiyoplasti sonrası deltoidin akromiyondan detaşe 

edilmesine bağlı deltoid gücünde azalma ve postoperatif avülsiyon riskinde artış 

olduğu görüşü de savunulmaktadır29 69. Matsen III ve arkadaşlarının yaptığı prospektif 

bir çalışmada 70 yıl önce Codman’ın tariflediği akromiyoplasti yapılmaksızın açık 

rotator manşet tamirine çok  benzer bir cerrahi yöntem uygulanmış ve omuz konfor ve 

fonksiyonlarında belirgin düzelme olduğu gösterilmiştir68.   

 

3.7.2.3. Artroskopik Rotator Manşet Tamiri 

      Son 20 yılda artroskopik cerrahinin omuz eklemi hastalıklarında kullanımı giderek 

yaygınlaşmış ve popüler olmuştur. Çok küçük insizyonlar kullanılarak yapılabilmesi, 

yumuşak doku disseksiyonunun minimal oluşu, buna bağlı olarak postoperatif ağrının 

ve hastanede kalış süresinin  çok az oluşu  ve deltoidin yapışma yerinden 

ayrıştırılmasına gerek duyulmaması ,artroskopik cerrahinin  öncelikli tercih edilir 

yöntem oluşunun temel nedenleridir. Bir çok karşılaştırmalı çalışmada artroskopik 

cerrahinin sonuçlarının da  açık cerrahi ile  eşit olduğu gösterilmiştir70-71.  Demirhan 

tarafından yapılan çalışmalar artroskopik yapılan rotator manşet tamirlerinde omuz 

hareket açıklığının tekrar kazanılmasının mini açık veya açık yöntemlere göre daha 

hızlı olduğunu, ameliyat sonrası ağrı ve morbiditenin daha az olduğunu 

gösterilmiştir72.  Buna karşın , Galatz ve arkadaşlarının ultrasonografi yardımıyla 

yaptıkları değerlendirmeler, semptomlarda düzelme sağlanmış olsa bile yüksek tamir 

sahası yetersizliği olduğunu göstermiştir73. Bishop ve arkadaşları ise rotator manşet 

cerrahisi sonrası tendon bütünlüklerini manyetik rözenans görüntüleme ile 

değerlendirmişler ve artroskopik cerrahide açık cerrahiye oranla daha yüksek yırtık 

tekrar oranları bulmuşlardır1. Bu yüksek başarısızlık oranlarının nedeni olarak 

artroskopik cerrahinin gelişmesindeki erken dönemde kullanılan dikiş tekniklerinin 

supraspinatusu tuberkulum majus’ta olan anatomik  yapışma yerine tam tespit 

edemediği , buna bağlı olarak yetersiz anatomik iyileşmeye sebep olduğu 

gösterilebilir74. Bu nedenlerden 2000’li yıllarda artroskopik uygulanabilen  yeni 

cerrahi teknikler geliştirilmiştir. Özellikle erken cerrahi başarısızlığının nedeni olarak 

düğüm ve dikiş çapası düşünüldüğünde , çalışmalarda en çok üzerinde durulan 
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konuların düğümler ve uygulanış teknikleri olmuştur. Erken cerrahi başarısızlığının en 

temel nedenlerinin dikişin tendondan sıyırması ve zayıf ilk tespit ve gerginliğine bağlı 

gap oluşması ve yetersiz tendon – kemik iyileşmesi olduğu gösterilmiştir46 75. Açık 

rotator manşet tamirinde kolaylıkla uygulanabilen modifiye Mason – Allen dikişin , 

basit ve horizontal mattress dikişe göre daha dayanıklı olduğu , en az gap 

formasyonuna izin verdiği ve en yüksek tensil yüklenmeye sahip olduğu 

gösterilmiştir76, ancak açık cerrahide kolaylıkla uygulanabilmesine rağmen 

artroskopik olarak uygulanabilmesi zordur. Artroskopik cerrahide daha kolay 

uygulanabilen basit  veya horizontal mattress dikiş tercih edilir. Otis ve arkadaşlarının 

tariflediği ve artroskopik olarak da uygulanabilen ‘masif rotator manşet dikişi’nin 

modifiye Mason-Allen dikiş ile karşılaştırılabilir dayanıklılıkta olduğu , mattress 

dikişlerden ise anlamlı derecede üstün olduğu gösterilmiştir77. 

Benzer şekilde , düğüm çeşitleri gibi düğüm uygulama teknikleri de son yıllarda 

artroskopik rotator manşet cerrahisi ile ilgilenen araştırmacıların en çok ilgilendiği 

konuların başında gelmektedir. Demirhan ve arkadaşlarının, tek tranosseöz sütür, 

sütür ankor ve her iki tekniğin beraber kullanıldığı hibrid tekniğinin karşılaştırıldığı 

çalışmada , hibrid tekniğin diğer iki tekniğe göre anlamlı üstün olduğu ortaya 

koyulmuştur78.  Özellikle ‘ Çift sıra düğüm ‘ yönteminin fizyolojik rotator manşet 

ayak izini daha iyi sağladığı ve yine daha yüksek temas alanı yaratarak iyileşmeye 

daha fazla şans tanıdığı düşünülmektedir79-80. Özbaydar ve arkadaşlarının tavşan 

rotator manşet tamirlerinde tek sıra ve çift sıra düğümü karşılaştırdıkları biyomekanik 

çalışmada 4. ve 8. haftada çift sıra düğüm grubunda daha sağlam tamir dokusu elde 

edildiği, bu durumunda daha yüksek temas alanı elde edilmesiyle sağlandığı tespit 

edilmiştir.80   Puttlitz ve arkadaşlarının, iki basit dikiş, artroskopik Mason-Allen, 

masif manşet dikişi ve çift sıra dikiş yöntemlerini karşılaştırdıkları insan kadavra 

çalışmasında çift sıra dikiş yönteminin diğer yöntemlere göre daha dayanıklığı olduğu 

bulunmuştur81. Andrews ve arkadaşları ise mini-açık ve artroskopik uygulanan çift 

sıra düğüm yöntemini karşılaştırmışlar ve artroskopik çift sıra düğümün mini açık çift 

sıra düğüm ile aynı sağlamlıkta olduğunu göstermişlerdir82.  

Tüm sağlanan mekanik gelişmelere rağmen rotator manşet tamirlerindeki başarı 

oranlarının istenen seviyelerde olmaması, araştırıcıları kemik-tendon iyileşmesinin 

biyolojisini anlamaya ve daha önceleri değiştirilemez kabul edilen biyolojik faktörleri 

iyileştirme yönünde çalışmalar yapmaya yönlendirmiştir.  
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3.8. Tendon- Kemik İyileşmesinin Biyolojik Süreci ve Bu Süreci Etkileyen 

Faktörler 

 

      Tendon-kemik iyileşme sürecini anlayabilmek için öncelikle sağlam tendon ve 

bağların kemiğe bağlanma özelliklerini bilmek gereklidir. Bağ ve tendonların kemiğe 

2 tip tutunma şekli vardır: 1) Direkt  2) İndirekt 

Direkt tutunma tipinde birbirinden morfolojik olarak ayırt edilebilen 4 farklı bölge 

bulunmaktadır: Bağ( Tendon)-  Fibröz Kıkırdak-  Mineralize fibröz kıkırdak- Kemik  

 Bu tutunma şekline örnek olarak ön çapraz bağ ve ya patellar tendon yapışma 

bölgeleri gösterilebilir. 

Daha sık rastlanan indirekt tutunma tipinde ise fibröz kıkırdak geçiş alanları yoktur. 

Yüzeyel katman bağlantıyı sağlarken, derin katmanlar Sharpey lifleri ile kemiğe 

tutunurlar.(Şekil X) 

 

    

                          Şekil X: İndirek Tendon-Kemik Tutunma ve Sharpey Lifleri 

                                       (Mason-Trikrom boyama, x32 büyütme) 

  

 Diz medial kolletaral ligamanının femoral tutunma yüzeyi direkt tutunmaya örnek 

oluştururken, tibial tutunma yüzeyi indirekt tiptir.  

Tendon, vücuttaki en yüksek gerilim kuvvetine sahip yumuşak dokulardan biridir. Bu 

özelliğini, temel içeriğinin en güçlü fibröz protein olan kollajen olması ve kollajen 

liflerinin gerilme kuvvetine paralel dizilmiş olması ile sağlar.  Kollajenin mekanik 

özellikleri liflerin dizilimine bağlı olduğu gibi, liflerin ekstraselüler matriks ve 

proteoglikanlarla olan ilişkisine de bağlıdır. Kemik-tendon-kas kompleksinin yapısal 

özellikleri tendon cisminin, kemik tutunma yüzeyinin ve tendon-kas bileşkesinin 

mekanik özelliklerinden etkilenir. Bu yapısal özelliklerin değerlendirilmesi , tek 
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eksende çekme testi sırasında elde edilebilen yük-uzama eğrisi ile yapılabilir. ( Şekil 

XI)   

 Bu eğrinin ilk kısmında tendon rahatlıkla küçük kuvvetler ile bile gerilebilir , bunun 

nedeni esnek durumdaki liflerin uzayıp yüklenme yönünde dizilmiş olmasındandır. 

Bu ilk  kısım tendonlarda bağlara oranla daha kısadır. Bu eğri ile tendonun sertliği ve 

kopma yükü belirlenebilir. Tendonun kesit alanının ve uzama miktarının bilinmesi ile 

tendonun mekanik özelliklerini gösteren gerilme-uzama ( stres-strain) ilişkisi tespit 

edilebilir.  Stres , tendonun birim alanına düşen yükü gösterir. Gerilimin artması ile 

stres-strain eğrisinde yük-uzama eğrisine benzer lineer bir alan oluşur. Bu lineer 

çizginin eğimi tendonun elastik modülünü verir. Gerilimin daha da artması ile 

yükselen eğri zayif bölgeden kopma meydana gelmesi ile düşüşe geçer.  

 

  Şekil XI   Tendon ve bağlar için yük-uzama eğrisi örnekleri. Eğrinin eğiminden 

sertlik     hesapanabilmektedir83. 

 

   

 

 1922 de Gallie ve arkadaşları yaptıkları hayvan deneylerinde tendonun kemiğe 

tutunmasının iyileşme sürecinde meydana gelen tendonun ossifikasyonu ile 

sağlandığını göstermişlerdir84.  Bazı araştırmacılar ise kemik tünel içine nakledien 

tendonların etrafında bağ dokusu şeklinde kallusun oluştuğunu ve tendonun içine 

migre olan fibroblastlar aracılığı ile tendonun kemiğe tutunduğunu bildirmişlerdir.   

Rodeo ve arkadaşları ise tendon-kemik iyileşmesinde immobilizasyonun 

gerekmediğini gösterdikleri çalışmalarında , kemik tünel içine yerleştirilen tendon ile 

kemik arasında kollajen liflerden ara yüzeyin geliştiğini ve bu gelişmeye paralel 

olarak zaman içinde kopma yükünün arttığını tespit etmişlerdir85.  Grana ve 

arkadaşları ise tendonun kemiğe tutunma alanlarında , normal tendonların tutunma 
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alanlarında gözlenen 4 bölgeli yapının oluştuğunu gözlememişlerdir86.  Bu yapıda 

yumuşak doku sertliğinden kemik sertliğine geçerken gerekli olan tedrici artışı sağlar. 

Böylece ara yüzeyde oluşan gerilme yığılımını azaltarak yırtılma ve kopma etkilerini 

azaltır. Aynı araştırıcılar, tendonların kemiğe sıkıca tutunmasında kemiğin tendon 

içine büyümesinin ya da tendonun kalsifiye olmasından değil Sharpey lifi benzeri 

yapılardan kayaklandığını göstermişlerdir.  Sharpey87 tarafından bir tahta içerisine 

çakılarak ilerletilen çivilere benzetilen bu lifler  , tendondan kortikal kemiğe doğru 

dik açıyla girerler. Bu yapılar tendonun kemiğe sıkıca tutunmasını sağlayan primer 

yapılardır.  

 

Tendon ve bağların kemiğe tutunma sürecinde oluşan ara yüzeyin biyomekanik 

özellikleri , büyük ölçüde hücre dışı matriksin özelikle de kollajen ağının moleküler 

organizasyonuna bağlıdır. Zarar görmemiş insersiyon bölgelerinin matriks içeriği 

immünohistokimyasal yöntemlerle ortaya konulduktan sonra tenodez bölgesinde ilk 6 

haftada gerçekleşen süreci ilk kez Liu ve arkadaşları tarafından incelenmiştir88.  Bu 

incelemeye göre kemik tünel içerisine tespit edilen tendon modelinde haftalara göre 

şu değişiklikler meydana gelmiştir: 

 

1. hafta : Tendon kemik içerisinde rahatça hareket ettirilebilmektedir. 

Hematoksilen- Eozin boyamada inflamatuar hücreler vardır. 

 

2. hafta : H&E boyamada ara yüzeyi oluşturan skar dokusu kemikle diğer 

taraftan da tendonla devamlılık halindedir. Baskın hücre fibroblast olmakla 

beraber makrofajlar ve kapiller damarlanmalar da görülmektedir. Antikollajen 

antikorlarla yapılan boyamada Tip I için kemik ve tendon orta derecede , ara 

yüzeydeki granülasyon dokusunda ise yoğun boyanma gözlemlenmektedir. 

Tip II kollajen görülmezken, tip III kollajen için tendonda hafif boyanma 

gözlenir.  

 

4. hafta: Ara yüzeydeki skar dokusu organize olup yoğun bağ dokusu kemik ve 

tendonla belirgin devamlılık gösterir. İltihabi hücreler azalmış fibroblast 

hakimiyeti belirginleşmiştir. Kemikte ve tedonun uzun ekseninde Tip I kollajen 

için yoğun boyanma vardır fakat insersiyon bölgesinde Tip I kollajen 

görülmemektedir. Ara yüzeydeki Tip I kollajen içeren kemik adacıkları tutunma 
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bölgesine doğru ilerlemektedir. Ara yüzey matriksinde Tip II ve III kollajen için 

yoğun boyanma vardır. Tip II kollajen sadece insersiyon bölgesinde 

gözlemlenebilirken, Tip III kollajen tüm tendon boyunca mevcuttur.  

 

6. hafta:  Yine ağırlıklı olarak fibroblast hakimiyeti vardır. Ara yüzey belirgin  

olarak daralmıştır. Kollajen liflerinin uzunlamasına dizilimi artmıştır. Ara 

yüzeyde fibröz kıkırdaktan oluşan bir katman yine görülmemektedir. Yeni 

oluşan matrikste Tip I kollajen yoktur. Ara yüzeyde Tip II kollajen 

belirginken , Tip III de az miktarda görülebilmektedir. Tip III kollajenden 

oluşan Sharpey lifleri tendonun kemiğe tutunduğu yüzey boyunca 

dizilmişlerdir.  

 

 

Bu bulgulara göre , erken dönemde kırık iyileşmesine benzeyen süreçte , ara 

yüzeydeki kollajen sentezi ve organizasyonu sayesinde 4. haftada yeterli  kuvvete 

ulaşan kemik-tendon kompleksi 6. haftada indirekt tutunma özellikleri 

göstermektedir.Fibröz kıkırdaktan oluşan ve yükün yumuşak dokudan kemik 

dokuya aktarılmasında rol oynayan  bir ara katmanın olamaması , iyileşmenin 

fibrovasküler bir skar ara doku üzerinden olmasının  anlaşılmasıyla birlikte daha 

kuvvetli tutunma sağlamaya yönelik araştırmalara hız verilmiştir.  

 

 

 

     2.9  Tendonun Kemiğe Tespitini Etkileyen Faktörler 

 

 

 

İdeal tendon tespit yönteminin ilk andaki tespit kuvveti yeterli sağlamlıkta  

olmalıdır. Aynı zamanda bu yöntem yumuşak doku iyileşmesini engellememeli , 

vücutla uyumlu olmalı ve reaksiyon yaratmamalıdır. Kolay çıkarılabilir ya da 

mümkünse emilebilir olmalıdır. 
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1. Non-Biyolojik Faktörler: Fiksasyon tipi, implantasyon anında tendonun 

kemiğe tespitini etkileyen en önemli faktördür. Literatürde ,çok çeşitli 

fiksasyon yöntemleri ile yapılmış biyomekanik çalışmalar mevcuttur24 78 81 89. 

Kılıçoğlu ve arkadaşlarının 3 farklı tenodez yönteminin zaman içindeki 

değişimini karşılaştırdıkları biyomekanik çalışmada, tenodez vidası ile 

yapılan tendon-kemik tespitinin özellikle ilk 3 haftada daha sağlam olduğu 

belirlenmiştir83.     

2.  Rijid fiksasyon, tünel içindeki boyunun uzun olması ve tünel çapının tendon 

çapına yakın olması tespitin sağlamlığını etkileyen diğer faktörlerdir.  

 

 

3. Biyolojik Faktörler: Kemik-tendon iyileşme sürecinde kemik tendona doğru 

büyüyerek ilerlediği için kemik kökenli büyüme faktörlerinin süreci olumlu 

etkileyebileceğini ilk olarak Rodeo ve arkadaşları ortaya koymuşlardır. Düşük 

dozda rekombinant insan BMP-2 ile yaptıkları çalışmada iyileşmenin 2. 

haftasında bu proteinin kullanılmadığı kontrol  grubuna  göre tespit 

kuvvetlerinde anlamlı farklılıklar bulunmuştur90. Fakat rhBMP-2’nin uygun 

dozu ve kullanım şekli belirli olmadığından klinik kullanımı oldukça 

sınırlıdır. Yine kemik tünele tespit edilen tendon modeli ile yapılan deneysel 

çalışmada erken dönem iyileşme sahasındaki makrofaj birikiminin 

engellenmesi ile kemik-tendon ara yüzeyinde morfolojik ve biyomekanik 

olarak belirgin iyileşme sağlanmıştır91. Aynı araştırmacının , osteoklast 

aktivitesinin kemik tünel içerisideki kemik oluşumuna etkisini 

değerlendirmek için yaptığı hayvan deneyinde osteoprotegerin-RANKL-

RANK Sistemi üzerinden yapılan osteoklast inhibisyonu ile tendon-kemik 

bağlanma bölgesinde iç içe geçmeyi ( interdigitasyon) arttırabileceği 

değerlendirilmiş ve osteoprotegerinin kemik-tendon sertliğini kontrol grubuna 

göre geliştirdiği gösterilmiştir92. 
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  3.10 Rotator Manşet İyileşmesi ve Biyolojik Faktörler 

 

 

    Rotator manşet tamir ameliyatları en çok yapılan yumuşak doku ameliyatlarından 

biri olsa da başarı oranları yüksek değildir. Galatz ve arkadaşlarının , ultrason ile 

yaptıkları kronik  rotator manşet tamiri değerlendirmesinde iyi klinik sonuçlara 

rağmen tamir sahasında %90 vakada geride defekt kaldığı gösterilmiştir73. Başlangıç 

fiksasyonunun kuvvetini arttırmaya yönelik çalışmalardan daha önce bahsedilmiştir. 

Rotator manşet iyileşmesinin kalitesini ve sağlamlığını arttırmaya yönelik biyolojik 

çalışmalar ise sınırlıdır. Rotator manşet tamir sahasındaki iyileşmenin kemiğin tendon 

içine ilerlemesi ( bone ingrowth) ile olduğu gösterilmiştir93. Bu kemik ilerlemesi 

başlangıcında kemik ile tendon arasında fibrovasküler bir ara yüzey dokusu oluşturur. 

Kemik bu fibrovasküler ara yüzey üzerinden tendona ilerlerken zaman içerisinde 

tamir sahasının sağlamlığında artış meydana gelir. Rodeo ve arkadaşları bu biyolojik 

süreçte osteoinduktif ajanların kemik-tendon bağlama sahasına olumlu etkilerinin 

olacağını düşünerek yaptıklar çalışmada, sığır kortikal kemiğinden elde edilen kemik 

protein özütünün, koyun rotator manşet tamirleri üzerine etkileri değerlendirilmiş ve 

kemik protein özütü ile tamir yapılan grupta daha fazla yeni kemik, fibrokartilaj ve 

yumuşak doku oluştuğu ve buna bağlı olarak kemik-tendon iyileşme sahasında 

sağlamlığın arttığı , sertliğin ise azaldığı gösterilmiştir94. 2007 yılında bu alanda 

yapılan bu ilk çalışmadan sonra bu alandaki çalışmalar hız kazanmıştır. Gulotta ve 

arkadaşları kemik iliği kökenli mezenkimal hücrelerin rotator manşet tamirine olan 

etkisini araştırdıkları ve sıçan ile yapılan hayvan deneyinde, mezenkimal kök 

hücrelerin rotator manşet iyileşmesine herhangi bir etkisiin olmadığını 

göstermişlerdir95.  

Seeherman ve arkadaşları , daha spesifik bir ajan olan insan rekombinant bone 

morphogenic protein-12  (rh-BMP-12) ‘in farklı taşıyıcılarla koyun rotator manşet 

tamir sahasına  uygulanmasından sonra meydana gelen değişiklikleri incelemişler, ve 

rh-BMP-12’in kollajen sünger taşıyıcı ile uygulanmasının rotator manşet tamirinde 

iyileşmeyi hızlandırdığını tespit etmişlerdir90.  

Warren ve arkadaşlarının 2010 yılında rotator manşet iyilemesine metalloproteinaz 

inhibitörlerinin etkisini araştırdıkları çalışmalarında histolojik olarak tendon-kemik 
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yapışma yerinde değişiklikler görülse bile anlamlı bir olumlu sonuç elde 

edememişlerdir96.  

Rotator manşet iyileşmesini olumlu etkileyebilecek biyolojik ajanlar gibi olumsuz 

etkileyebilecek faktörler üzerine de çalışmalar yapılmıştır. Galatz ve arkadaşlarının , 

sıçan ile yaptıkları hayvan deneyinde nikotinin kronik inflamasyona ve hücre 

sayısında azalmaya neden olarak rotator manşet iyileşmesini yavaşlattığı 

gösterilmiştir97.         

 

3. 11 Trombosit 

Trombositler çok sayıda granül ihtiva eden renksiz hücre parçalarıdır. Çapları 1.5-3.0 

µm arasında değişir. İnsanlarda eritrositler (alyuvarlar) gibi, anükleer (çekirdeksiz) ve 

disk şeklindedirler (diskoid). (Resim 1) Hücre zarının sitoplazma içine doğru parmak 

şeklinde girmesi sonucu oluşan ve yüzeye açılan bir kanal sistemine sahiptirler. Bu 

kanal sistemine kanaliküler sistem adı verilir. Ayrıca RNA ve birkaç farklı granül tipi 

içerirler 

    

Resim I:  Diğer kan hücreleri ile beraber Trombosit  ( Gram Boyama, x16 büyütme)   
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 Trombosit Granülleri 

       Trombosit lizozomları veya Lambda granülleri: asit hidrolazlar  içeren, 175-200 

nm çapındaki granüller. 

• Delta granülleri: ADP, ATP, kalsiyum iyonları, pirofosfat ve serotonin 

(plazmadaki serotonini alarak depolarlar) içeren, 250-300 nm çapındaki 

granüller. 

• Alfa granülleri: fibrinojen, faktör V, vitronektin, trombospondin ve von 

Willebrand faktörü ve trombosit kaynaklı büyüme faktörlerini  içeren, 300-500 

nm çapındaki granüller. 

Granüllerin içerdikleri maddeler iltihaplara verilen tepkide ve hemostazda rol alırlar. 

 

  Trombosit Yapımı  

Trombositler kemik iliğinin megakaryosit diye adlandırılan büyük ve multinükleer 

olan hücrelerinin parçalarından oluşur. Megakaryosit parçaları sistemik dolaşıma 

girince trombosit olarak adlandırılırlar. 

Başlıca karaciğer tarafından üretilen trombopoietin (trombopoetin olarak da anılır) 

hormonu trombosit yapımını uyarır ve çoğalmasını kontrol eder. 

Dolaşım 

Trombositlerin dolaşımdaki ömrü 9-10 gündür. Daha sonra dalakta ayrıştırılır. 

Hiposplenizm (dalağın fonksiyonunda azalma veya yok olma) yüksek trombosit 

sayımlarına, hiperslepnizm (dalağın aktivitesinde anormal artış) düşük trombosit 

sayımlarına neden olabilir. 
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Görevi  

       Trombositler kollajen ile temas ettiklerinde aktive olurlar. Damarın içindeki 

endotel bir şekilde hasar gördüğünde altındaki kollajen (bağ dokusu) açığa çıkar, 

aktive olan trombositler kollajene bağlanır. Hasarlı bölge üzerine trombositler 

kümelenir ve trombotik tıkaç oluştururlar. Bunun (oluşan tıkacın) sonucu olarak da 

ihtiva ettikleri granüllerin içeriğini ortama boşaltırlar. Ortama boşaltılan bazı 

maddeler yüzünden trombositler birbirlerine bağlanırlar, yeni gelen trombositler 

hasarlı yüzeye bağlanmış trombositlere bağlanır. Ayrıca granüllerin içeriği ortama 

boşaldığında ortaya çıkan serotonin salınımı damar duvarındaki düz kasların 

kasılmasına neden olarak hasarlanmış bölümden kan akımını engeller. Bunun nedeni 

serotoninin vazokonstrüktör olmasıdır. Ayrıca agregasyon sırasında trombositlerde 

yüksek oranda bulunan miyozin ve aktin filamentleri kasılarak oluşan tıkacı 

güçlendirirler. Trombositler plazmada bulunan fibrinojene ilave olarak fibrinojen 

salgılar. Bunun sonucu olarak pıhtılaşma sırasında daha çok fibrinojen fibrine 

dönüşerek, daha çok (trombosit ve diğer) kan hücrelerinin tutunacağı fibröz ağ 

oluşturur. 

Von Willebrand faktörü hasarlı damar duvarına yapışarak trombositlerin buraya 

tutunmasını kolaylaştırır. Bu nedenle koagülasyon için önemlidir ve Von Willebrand 

faktörü eksikliği veya bozukluğunda koagülasyon bozuklukları görülür. Von 

Willebrand faktörünün eksikliğinden kaynaklanan hastalığa Von Willebrand hastalığı 

denmektedir. 

Damar duvarı prostasiklin (PGI2) isimli, kuvvetli bir trombosit agregasyon inhibitörü 

(engelleyici) sentezler. Böylece trombosit tıkacı sadece hasarlı bölgede oluşur, 

yayılamaz. 
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Aktivatörler  

Bilinen birçok trombosit aktivatörü (etkinleştirici) vardır. Bunlardan bazıları: 

• Kollajen, özellikle Von Willebrand faktörü ile beraber 

• Trombin 

• Tromboksan A2 

• ADP 

• Konvulksin 

İnhibitörler  

• Prostasiklin 

• Nitrik oksit 

 

Trombositlerin Doku İyileşmesinde Rolü 

İn vitro veriler , trombositlerin ve içeriklerinin kemotaktik, migrasyonu hızlandırıcı, 

mitojenik etkileri ile doku iyileşmesinde rol oynadıklarını göstermektedir. Hücre 

seviyesinde bu süreçte nasıl etkili oldukları bilinmese de içerdikleri granüllerden 

salınan büyüme faktörleri üzerinde durulmaktadır.  

Daha önce belirtildiği gibi trombositlerde bulunan alfa granülleri çok sayıda büyüme 

faktörü içerir. Bu büyüme faktörlerinin başlıcaları TGF-Beta ( Transforming Growth 

Factor Beta), PDGF (Platelet Derivated Growth Factor), IGF-1( Insuline Like Growth 

Factor-1), VEGF( Vascular Endothelial Growth Factor) ve BFGF ( Basic Fibroblast 

Growth Factor) dür. Bu büyüme faktörlerden en iyi bilineni olan  TGF-Beta  kollajen 

sentezini ve depolanmasını uyaran en önemli uyaranlardan biridir ve doku iyileşmesi 

ve fibrozis gelişmesinde önemli rol oynar98.  Potent fibrinojenik sitokinlerden biri 

olan TGF-Beta ‘nın yüksek seviyelerinin patolojik fibrozis oluşumuna neden 

olabileceği düşünülmektedir99.   

Bu özellikleri nedeniyle trombositlerin  lokal uygulanmasının ortama salınan büyüme 

faktörleri aracılığı ile  tendon iyileşmesini de olumlu etkileyeceği düşünülmektedir.   
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Trombositten zengin plazma , çok miktarda trombosit ve dolayısıyla büyüme faktörü 

elde edilmesine yarayan ucuz, kolay ve minimal girişimsel yöntemlerle  elde 

edilebilen bir kan ürünüdür ve gerek klinik uygulamlarda gerekse de deneysel 

çalışmalarda büyüme faktörü uygulanması amacıyla kullanılır. 

 

3.12 Trombositten Zengin Plazma 

       Trombositten zengin plazma ile ilgili ilk tanımlamalar ve  araştırmalar 1990’lı 

yılların başında  ’ biyolojik yapıştırıcılar ‘ adı altında yapıldı. Yüksek fibrin 

konsantrasyonu nedeniyle potansiyel doku yapıştırıcı olarak maksillofasiyal cerrahide 

kullanıma girdi. Araştırıcılar, yaptıkları çalışmalarda  trombositten zengin plazmanın 

kemik yapımını arttırıcı , antiinflamatuar hatta antibakteriyal etkilerinin olduğunu 

gözlemlediler100. Bu etkilerden sayıca artmış trombositlerin alfa granüllerinden 

salgılanan PDGF,EDGF, trombospondin, angiopoetinler gibi iyileşme 

mekanizmalarında da rol alan faktörlerin sorumlu olduğu düşünülmektedir. Analjezik 

etkilerinden ise proteaz ile aktive olan reseptör 4 peptidi sorumludur100-101.  

Trombositten zengin plazmada, trombositlere ek olarak fibrin ve büyüme 

faktörlerinden zengin plazma da bulunmaktadır. Fibrin ; bölgeye migre olan ve 

diferansiye olacak olan kök hücreler için yapı iskelesi  görevi görür ve biyolojik 

yapıştırıcı fonksiyonu sağlar102.   

Günümüzde trombositten zengin plazma elde edilmesinde  kullanılan çeşitli ticari 

ürünler bulunmaktadır. Bu ürünler arasında küçük olmakla beraber biyolojik etkileri 

değiştirebilecek farklar bulunmaktadır. Özellikle santrifüj hızı ve süresi farklı 

trombosit konsantrasyonuna sebep olur. Kullanılan antikoagülan ve aktivatör, 

hazırlanan trombositten zengin plazmada lökosit varlığı veya yokluğu da biyolojik 

etkileri değiştirebilir103. Piyasada bulunan ticari trombositten zengin plazma 

ürünlerinin karakteristik özellikleri tabloda görülmektedir. ( Tablo I) 
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Sistem Kan 

Hacmi 

İşlem Süre Son 

Hacim 

Son 

Trombosit 

Kons 

Lökosit Akt. 

ACP-DS 

(Arthrex,Naples,FL) 

9 ml Tek santrifüj 5 dak. 3 ml X2-3 Yok yok 

Fibrinet  

(Cascade,MTF) 

9-18 Tek santrifüj 6 dak. 4-9 ml X1-1,5 Yok CaCl2 

GPS(Biomet) 27-110 Tek Santrifüj 15 dak 3-12 ml X3-8 Var CaCl2 

Magellan 

(Meditronic,MN) 

30-60 Çift Santrifüj 4-6 dak 6 ml X3-7 Var CaCl2 

PRGF 

(BTI,Biotechnology 

Institute) 

9-72 Tek Santrifüj 8 dak. 4-32 ml X2-3 Yok CaCl2 

SmartPrep(Harvest 

Technologies,MA) 

20-120 Çift Santrifüj 14 dak. 3-20 ml X4-6 Var CaCl2 

      Tablo I : Kullanılabilen ticari Trombositten Zengin Plazma ürünlerinin özellikleri  

     

Yapılan araştırmalarda, her zaman en yüksek trombosit konsantrasyonunun biyolojik 

olarak en aktif ürün olmadığı gösterilmiştir. Kemik rejenerasyonu için tromositten 

zengin plazmada bulunması gereken  optimal trombosit sayısının 503 000 – 1 729 000 

trombosit/ mikrolitre olduğu tespit edilmiştir104. 380 000 trombosit/mikrolitre 

değerinden düşük konsantrasyonun etkisinin yeterli olmayacağı, 1 800 000 

trombosit/mikrolitre’den yüksek değerlerin ise paradoksal inhibitör etkilerinin 

olabileceği gösterilmiştir104.   

    Daha önce de belirtildiği gibi trombositlerin etkilerinin ortaya çıkabilmesi için 

bulundurdukları alfa granül içeriklerinin ortama salınması gerekmektedir ve bu 

salınım için trombositlerin aktive olması gerekmektedir. Piyasada bulunabilen 

trombositten zengin plazma ürünlerinin bir kısmında aktivatör kullanılırken bir 

kısmında kullanılmamaktadır. Aktivatör kullanılmayan ürünlerde istenen, 

trombositlerin cerrahi sahaya ulaşıp doku ile temas ettiklerinde aktive olmalarıdır. 

Diğer ürünlerde ise endojen veya ekzojen trombin , ürün in vivo uygulanmadan 

aktivatör olarak kullanılır. Ekzojen trombin kullanımının immunoljik yan etkileri 
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bulunabilmektedir, bu yan etkileri engellemek için kalsiyumklorid ( CaCl2) de 

aktivatör olarak kullanılabilir. 

     Hazırlanan ürünün lökosit içeriği de tartışmalı bir konudur. Nötrofillerden salınan 

proteinazların biyolojik yıkıcı etkileri iyi bilinmektedir105. Dahası nötrofiller 

ürettikleri aşırı miktardaki oksijen radikalleri ile yaralanmanın inflamatuar evresinde 

doku hasarını arttırabilirler105.  

 

       3.13 Trombositten Zengin Plazmanın Ortopedi Alanında Kullanımı 

 

Trombositten zengin plazma, implantolojiden vasküler ülserlerin tedavisine kadar pek 

çok tıp alanında kullanılmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir106-107. Ortopedik 

cerrahide , özellikle spor yaralanması geçiren hastalarda; yaralanma öncesi aktivite 

seviyesine dönüşünde trombositten zengin plazma uygulamasının tendon, bağ, kas ve 

kıkırdak hastalıklarında iyileşmeyi hızlandırıcı etkisi olduğu düşünülmektedir.  

Tendonların bazal metabolizma seviyeleri düşüktür ve buna bağlı olarak yavaş 

iyileşmeleri beklenmektedir107. Tenosit kültürü ile yapılan çalışmalarda büyüme 

faktöründen zengin ortamda üretilen tenosit kültürlerinde VEGF ve hepatosit kaynaklı 

büyüme faktörü üretiminde artış olduğu gösterilmiştir108.  Yapılan başka bir 

çalışmada, koyun aşil tendonuna yapılan tekrarlayan trombositten zengin plazma 

enjeksiyonu sonrası angiogenezin hızlandığı, fibrozisin ise azaldığı görülmüştür109. 

Kültür ve hayvan çalışmalarındaki olumlu sonuçları göz önüne alan Sanchez ve 

arkadaşları , atletlerde meydana gelen aşil tendon rüptürlerinde intraoperatif PRGF 

uygulanan grup ile sadece cerrahi yapılan grubu karşılaştırmışlar ve cerrahiye ek 

olarak PRGF enjeksiyonu yapılan grupta daha hızlı iyileşme olduğunu ve tedaviden 

18 ay sonra yapılan kontrolde fibrotik tendonun kesit alanının daha küçük olduğunu 

göstermişlerdir110.   

     Trombositten zengin plazmanın , kronik tendinoziste de etkili olduğu 

bilinmektedir. Mishra ve arkadaşlarının tenişçi dirseği olan hastalarda yaptığı 

çalışmada,  trombositten zengin plazma enjekte edilen grup, tedavi edilmeyen grup  
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karşılaştırıldığında  8 haftada tenisçi dirseği semptomlarında belirgin azalma elde 

edilmiştir107. Gosen’in önderliğini yaptığı Hollanda kökenli grubun tenisçi dirseği 

hastalarında yaptığı çalışmada, trombositten zengin plazma enjeksiyonu  

kortikosteroid   enjeksiyonu ile karşılaştırılmış ve trombosit enjekte edilen grupta 

daha hızlı ve daha iyi fonksiyonel düzelme elde edilmiş , 6 ay sonunda ağrının ise 

anlamlı olarak azaldığı gösterilmiştir111.   

    Son dönemde Rizzoli Enstitüsünden Marcacci ve arkadaşlarının çalışmasında , 

klasik tedavilere olumlu yanıt vermemiş  kronik tekrarlayıcı patellar tendinopati          

(atlayıcı dizi) hastalarında trombositten zengin plazma enjeksiyonu ile anlamlı 

derecede düzelme elde edilebileceği sonucuna varılmıştır112.  

    Tendon yaralanmaları gibi kas yaralanmaları da trombositten zengin plazma ile 

tedavi edilebilir. Burada amaçlanan , oluşan kan pıhtısını perkütan olarak  ultrason 

kontrolünde yaralanan sahaya uygulamak ve oluşmuş olan boşluğu trombositten 

zengin plazma ile doldurmaktır. Sanchez ve arkadaşlarının 20 atletle yaptıkları 

çalışmada beklenen zamanın yarısında tam iyileşme elde edilmiştir. Dahası uzun 

dönem takiplerde fibrozis meydana gelmemiş ve yeniden yaralanma görülmemiştir106.  

    Fibrokartilaj doku araştırmalarında, trombositten zengin plazmanın tavşan 

menisküsünün avasküler alanında yapılan menisküs tamirlerinde 12. haftada  hem in 

vitro hem de in vivo olarak tamir dokusunu olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir113.  

Klinik uygulamada , Sgaglione ve arkadaşları , 40 menisküs yırtığı olan genç hastada 

trombositten zengin plazma ile desteklenen menisküs tamirlerinde %80 oranında tam 

ve başarılı tamir elde etmişlerdir106. Yine SLAP lezyonarında da trombositten zengin 

plazma ile desteklenen tamirlerde iyileşmenin hızlandığı ve ağrının azaldığı 

gösterilmiştir106. 

    Son dönemde kıkırdak defektleri, osteokondritis ve osteoartrit vakalarında da 

trombositten zengin plazma kullanımı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Sanchez ve arkadaşları, dizde  2cm’den büyük kondral eklem içi serbest cisimlerin 

artroskopik yerine tutturulmasında trombositten zengin plazma kullanmışlar ve 

beklenenden daha hızlı tam iyileşme sağlamışlardır114. Yine İspanya’dan Sanchez ve 

Cugat’ın grupları osteoartrit vakalarında intraartiküler trombositten zengin plazma 

uygulaması yapmışlar ve intraartiküler hiyalüronikasit uygulaması ile 
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kıyasladıklarında hayat kalitesinde anlamlı artış ve ağrıda anlamlı azalma elde 

edilebileceğini göstermişlerdir115.  Bunun nedeninin, angiogenezisin dengelenmesi ve 

hiyalüronikasit seviyesinin düzenlenmesi olduğu düşünülmektedir. Osteoartrit ile 

yapılan hayvan deneylerinde trombositten zengin plazmanın, glikozaminoglikan ve 

kıkırdak matriks sentezini arttırdığı gösterilmiştir116. Dahası , trombositten zengin 

plazmanın, ön çapraz bağı rezeke edilmiş tavşan modelinde, osteoartrit gelişimini 

histolojik ve morfolojik olarak yavaşlattığı tespit edilmiştir117.  

     Spor cerrahisinde en sık yapılan ameliyatlardan biri olan ön çapraz bağ 

cerrahisinde amaç hastanın en kısa zamanda spora eski aktivite seviyesinde geri 

döndürülmesidir. Bunu daha hızlı sağlayabilmek için  trombositten zengin plazma 

kullanımı araştırılmıştır. Ön çapraz bağ rekonstruksyonunda tünel içerisindeki 

tendonun inkorpere olmasını hızlandırmak ve kalitesini arttırmak için tromositten 

zengin plazma kullanımı araştırılmıştır. Fanelli ve arkadaşları , allogreft ile yapılan 

ÖÇB rekonstruksiyonunda trombositten zengin plazma uygulaması sonrasında daha 

az tünel genişlemesi ve osteoliz olduğunu göstermişlerdir106. Aynı çalışmada 

trombositten zengin plazma uygulaması yapılan hastalarda insizyon sahasındaki cilt 

gerginliğinin ameliyat sonrası 5. günde normal değerlere döndüğü tespit edilmiştir106. 

Yine aynı çalışmada trombositten zengin plazma kullanılan 70 hastada enfeksiyona 

rastlanmamıştır106.    

Radice ve arkadaşlarının yaptıkları prospektif randomize çalışmada  , Ön çapraz bağ 

rekonstruksyonunda kemik-tendon-kemik otogrefti kullanılan vakalarda , 

trombositten zengin plazma uygulamasının greft homojenizasyonunu ve 

maturasyonunu anlamlı derecede hızlandırdığı tespit edilmiştir106.  Buna karşın Silva 

ve arkadaşları benzer bir çalışmayı hamstring otogrefti kullanılan ön çapraz bağ 

rekonstruksiyonlarında sürdürmüşler ve trombositten zengin plazmanın iyileşme 

sürecine herhangi bir etkisinin olmadığını öne sürmüşlerdir118.   

Trombositten zengin plazmanın , kemik yapımına ve kaynamaya olan etkileri de son 

yıllarda  araştırmacıların odaklandığı konulardan olmuştur. Özellikle demineralize 

kemik matriksinin osteoinduktivitesine olan etkisi incelendiğinde , ancak trombin ile 

aktive edilen trombositten zengin plazmanın, osteoinduktiviteyi arttırıcı etkisi olduğu 

görülmüştür119.   Hatta aktive edilmemiş trombositten zengin plazmanın kemik 

yapımını inhibe ettiğini gösteren araştırmalar mevcuttur120.   
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Bu çalışmanın konusu olan rotator manşet tamirinde trombositten zengin plazma 

kullanımı  ile ilgili de sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Anderson ve 

arkadaşlarının çalışmasında rotator manşet cerahisi ile beraber trombositten zengin 

fibrin matriks kullanımının postoperatif kullanılan narkotik analjezik düzeyini anlamlı 

düzeyde azalttığı gösterilmiştir106.   

 

3.14 Çalışmanın Amacı 

Tüm tıbbi ve ortopedik tedavi metodlarında amaç hastanın ve dokunun hastalık öncesi 

durumunun geri kazanılmasıdır. Buna göre rotator manşet cerrahisinde de, yırtılmış 

olan tendonun humerus proksimalindeki yapışma  yerinde iyileşmesinin sağlanması 

esas hedeftir. Böylece ağrının gerilemesi ve fonksiyon kapasitesinin geri kazanılması 

beklenmektedir. Cerrahi müdahale ile tendon yapışma yerine tespit edilir , bu sırada 

tendonun çıkışını daraltan faktörlere de müdahale edilir. Tespitin sağlanmasından 

sonra kemik tendon iyileşmesinin gerçekleşmesi beklenir. İstenen bu iyileşmenin, 

fibrozis ve skar oluşumuyla değil fizyolojik tendon-kemik geçişiyle oluşmasıdır. 

Bunun sağlanabilmesi için sağlam bir mekanik tespite ek olarak biyolojik faktörlerle 

desteklenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada, trombositten zengin plazma ile yapılan biyolojik desteğin rotator 

manşet tamirine olan etkisi araştırıldı. Çalışmada, bakımının kolay ve ucuz olması , 

korakoakromiyal arka sahip olmasıyla insan omuz anatomisine benzerlikler 

göstermesi nedeniyle Wistar-Albino rat omuzları örnek olarak seçildi. Standart 

deneklerde , trombositten zengin plazmanın iki farklı uygulama yöntemi ile 

desteklenen rotator manşet tamirleri hem birbirleri ile hem de trombositten zengin 

plazma kullanılmayan klasik rotator manşet tamiri ile karşılaştırıldı. Çalışmamızda 

daha önce yapımış çalışmalardan farklı olarak, 

• Trombositten zengin plazmanın , rotator manşet tamiri üzerine olan etkisi 

biyomekanik ve histolojik olarak değerlendirildi 

• Trombositten zengin plazmanın rotator manşet tamiri üzerine etkisinin iki 

farklı yöntemle uygulanmasının  karşılaştırılması hedeflendi.             
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4.    GEREÇ ve YÖNTEMLER 

 

4.1 Deneyde Kullanılan Gereçler 

    Bu çalışmada deneysel model olarak canlı Wistar-Albino ratların sağ omuz 

eklemleri kullanıldı. Ratların tamamı , erişkin erkek Wistar-Albino ırkındandı ve 

ağırlıkları 300-350 gr idi. Gerçekleştirilen deneyin protokolü İstanbul Üniversitesi 

Hayvan Deneyleri Etik Kurulu tarafından onaylandı. Deneklerin ameliyatları ve 

ameliyat sonrası bakımları İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü 

ameliyathanesi ve hayvan bakım salonlarında yapıldı. Deneyde ,toplam 54 adet rat 

kullanıldı. 48 canlı ratın sağ omuzlarında açık rotator manşet cerrahisi uygulanarak, 

dört farklı grupta trombositten zengin plazmanın etkileri araştırıldı.Her gruptan 10 

adet omuz biyomekanik karşılaştırmada kullanılırken  2’şer adet omuz histolojik 

değerlendirme amacıyla kullanıldı.  6 adet rat ise trombositten zengin plazma elde 

edilebilmesi amacıyla sakrifiye edildi. 

 44.2 Deney Planı 

Bu deneyde ,trombositten zengin plazma ile desteklenmiş rotator manşet tamirinin iki 

farklı şekilde uygulanması , standart rotator manşet tamiri ve tamir yapılmaksızın 

sadece  rotator manşet tenotomisinin ( kontrol grubu)  biyomekanik ve histolojik 

olarak karşılaştırılması planlandı.  

Kullanılan  trombositten zengin plazma uygulama yöntemleri : 

Tamir sahasına enjeksiyon : Elde edilen trombositten zengin plazmanın deneklerin 

rotator manşet  tamir sahalarına enjektör ile eşit oranda enjekte edilmesi. (Resim 13) 

Tamir sahasına taşıyıcı aracılığı ile tatbik: Elde edilen trombositten zengin plazmanın 

0.5cm * 0.5 cm ebatlarında hemostatik jelatin sünger ( Spongostan) (Resim 14) 
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üzerine eşit miktarda emdirilmesi ve emdirilmiş jelatin süngerlerin rotator manşet 

tamir sahasına cerrahi olarak  uygulanması (Resim 15)  

10 adet deneğin rotator manşet sahalarına trombositten zengin plazma enjekte edildi. 

10 adet deneğin rotator manşet tamir sahalarına trombositten zengin plazma 

emdirilmiş jelatin sünger konuldu. Kontrol grubu oluşturmak için; 10 adet deneğe 

rotator manşet tamiri yapıldı ve 10 adet deneğe ise rotator tamir yapılmadan sadece 

rotator manşet tenotomisi yapıdı ve bu 40 denek karşılaştırmalı biyomekanik çekme 

deneyi yapılması amacıyla 8. haftada sakrifiye edildi. Toplam 48 adet olan deneklerin 

geri kalan 8 adeti ise histolojik incelemede kullanıldı. 

 4.3 DENEYİN YAPILMA AŞAMALARI    

4.3. 1. Trombositten Zengin Plazma Hazırlanması 

                                            

 Resim II  Çalışmada kullanılan BIOMET firmasına ait GPS Mini sistem 
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Trombositten zengin plazma elde edilebilmesi için piyasada bulunan ürünler 

arasındaki farklılıklardan daha önce bahsedilmişti. Bu çalışmada GPS III ™  Mini     

( Gravitational Platelet Separation System, Biomet Biologics, USA) cihazı kullanıldı.   

( Resim II)  Trombositten zenginleştirme işlemi sırasında en belirleyici parametre elde 

edilen plazmada trombositlerin hangi oranda bulunacağıdır. Örneğin 60cc kandan 3 cc 

plazma elde edilirse içerisinde bulunan trombositler istenen değerden çok daha 

konsantre olurken, aynı miktarda kandan 20cc plazma elde edildiğinde trombositler 

istenen seviyenin altında kalır. Çalışmamızda kulanılan GPS III ™ Mini sisteminde 

standart olarak başlangıç kan miktarının  %10’u kadar trombositten zengin plazma 

elde edilir ve bu plazma  mevcut trombositlerin %90’ını ihtiva eder  . Böylece 

başlangıç tromosit seviyesinin ortalama 9.3 katı trombosit, başlangıç lökosit sayısının 

ortalama  5 katı lökosit elde edilir. Çalışmada kullanılan sistemde 27 cc tam kan 3cc 

antikoagülan(sitrat) ile karıştırılarak sonuçta 3cc trombositten zengin plazma edildi.   

Trombositten zengin plazma hazırlama aşamaları 

 

1-Kan alımı 

    Çalışmamızda kullanılan GPS III ™ Mini sisteminin kullanılabilmesi için gereken 

minimum kan miktarı olan 27cc kan tek bir rattan elde edilemeyeceği için çapraz 

reaksiyon gelişme ihtimali çok düşük singeneik ratlardan elde edilen kanların 

birleştirilmesiyle elde edildi. Ratlara cerrahi kısmında anlatılacak olan genel anestezi 

işlemi uygulandıktan sonra sternotomi yapılarak kalp ekspoze edildi ve intrakardiyak 

olarak alınabilecek tüm kan (8-11cc) alınarak sakrifiye edildi. (Resim III )  Gerekli 

olan 27 cc kan 3 adet rattan elde edilmiş oldu. Çalışmamız sırasında 2 farklı seansta 

trombositten zengin plazma elde etme işlemi uygulanmış olup toplam 6 rat bu 

işlemler sırasında tüm kanları alınarak sakrifiye edilmiştir 

 

 



50 
 

                 .        

 

 

                         

 

 Resim III   Genel anestezi sonrası sternotomi yapılarak intrakardiyak  aspirasyon kan 

alınması 
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2-Alınan Kanın Cihaza Aktarılması 

 

     Alınan kan sonraki işlemler için özel olarak hazırlanmış olan cihazın bölmesine( 

Resim IV) yavaş bir şekilde aktarılır. İşlemin yavaş yapılması travmatik hemolizi 

engellemek için önemlidir. 

 
  

                      

 

Resim IV: Alınan kanın aktarıldığı ve santrifüj sonrası tabakalara ayrıştığı bölme  
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3-Dengeleme 

 

    Santrifüj cihazına yerleştirilen kanın karşısına santrifüj işlemi sırasında cihaz 

içerisinde dengenin bozulmaması için 30cc serum fizyolojik olan ikinci bir enjektör 

yerleştirilir. 

 

4-Santrifüj 

     Santrifüj cihazının kapandığından emin olunduktan sonra dakikada 3200 devirde 

15 dakika santrifüj yapılır. Santrifüj sonucunda 3 farklı tabaka elde edilmiş olur: 

Trombositten fakir plazma, trombositten zengin plazma ve kırmızı kan hücre tabakası, 

Trombositten zengin plazma tabakasını içeren kısma adapte olan enjektör yardımı ile 

27 cc tam kandan elde edilen 3cc trombositten zengin plazma (Resim V) diğer 

tabakalarla karışmadan alınmış olur.  

        

                      

 

Resim V   İşlem sonrası elde edilen kullanılmaya hazır Trombositten Zengin Plazma 

 

    4.3.2 Deneklere Uygulanan Cerrahi Girişimler  

 

    Wistar-Albino ırkından ( Resim VI) , ağırlıkları 300-350 gr olan 48 adet rata 

uygulanacak olan ameliyatlar steril koşullar altında ve 1 mg/kg dozunda sefazolin 

proflaksisi altında yapıldı. Ratlara 0,6 Mg/kg dozunda ksilasin ( Rompun , Bayer İlaç 
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Türkiye) uygulanarak premedikasyon yapıldıktan sonra 0,8 mg/kg dozunda ketamin 

hidroklorid ( Ketanest, Alfasan Türkiye) ile genel anestezi sağlandı.   

 

Resim VI: Çalışmada kullanılan Wistar-Albino ırkından rat   

Anestezi sonrası operasyon bölgesi traşlanarak temizlendi ve batikon solüsyonu ile 

silinerek hazırlandı. Ratların sağ skapulohumeral eklemleri palpe edildi ve 

kraniolateral planda yaklaşık 2 cm’lik cilt insizyonu yapıldı.(Resim VII)   

 

 

Resim VII: Yapılan cilt insizyonu  

 Cilt, cilt altı geçilerek deltoid kasına ulaşıldı. Deltoid kası anterior, lateral ve 

posterior planlarda akromiondan keskin bir şekilde sıyrıldı ve split olarak distale 

doğru ayrıldı. Supraspinatus kası ortaya koyulmuş oldu (Resim VIII)  ve humerus 

büyük tüberkülüne yapışma yerinden keskin diseksiyonla kaldırıldı. (Resim IX )  
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Resim VIII: Ortaya koyulan supraspinatus kası 

 

Resim IX  Keskin diseksiyonla humerus başından kaldırılan supraspinatus kası 
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Sadece supraspinatus tenotomisi yapılan grupta bu aşamada herhangi bir tamir 

yapılmadı ve cilt 3-0 ipek dikiş materyali ile dikilerek işleme son verildi. 

 Rotator manşet tamiri yapılacak gruplarda humerus proksimaline 0.5 mm çapında 

delik açıldı. Yapışma yerindeki her türlü fibrokartilaj yapı temizlendi. Tendon 4-0 

prolen dikiş materyali ile Mason-Allen yöntemi ile tutuldu (Resim X) , dikiş 

humerusa açılmış olan delikten geçirildi ve anatomik yerine tespit edilmiş oldu. 

(Resim XI) Böylece sadece rotator manşet tamiri yapılacak grup ayrıldı. Deneklerin 

diğerlerine 2 farklı yöntemle trombositten zengin plazma uygulaması yapıldı 

(ResimXII) ve 3-0 ipek dikiş materyali ile cilt dikilerek cerrahi işleme son verildi.  

Ameliyat sırasında aşırı kanama veya benzeri bir komplikasyonla karşılaşılmadı. 

Anesteziden uyanmalarını takiben bakım odalarına alınan deneklerin eklem 

hareketleri hiçbir şekilde kısıtlanmadı. Deneklerin beslenme ve yürüme 

fonksyonlarının etkilenmemesi için sadece sağ omuzları opere edildi ve ameliyat 

sonrası deneklerde herhangi bir fonksiyon kısıtlılığı görülmedi. Ameliyat sonrası 

herhangi bir antibiyotik proflaksisi uygulanmayan deneklerde herhangi bir 

enfeksiyona rastlanmadı. Deneklerin günlük gıda ve su ihtiyaçları ameliyat 

öncesindeki gibi devam ettirildi.  

                      

                     Resim X Supraspinatus kası 4/0 prolen dikiş ile Mason-Allen      tekniği 

ile tutuldu 
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               Resim XI  Fizyolojik yerine dikilen supraspinatus kası 
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       Resim XII  Trombositten Zengin Plazmanın tamir sahasına enjeksiyonu  

   

Resim XIII Trombositten Zengin Plazma emdirilmek üzere hazırlanan emilebilir 

jelatin sünger ( Spongostan) parçaları 
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Resim XIV Trombositten zengin Plazma emdirilmiş jelatin süngerin tamir sahasına 

uygulanması 

 

 

Her bir deney grubundaki ratlar bekleme süreleri dolduktan sonra intrakardiyak 

ksilasin uygulaması ile sakrifiye edildi. Daha önce ameliyat edilen sağ üst 

ekstremiteler skapulotorasik olarak dezartiküle edildi. Tamir yapılmış olan 

supraspinatus kası haricinde tüm kas ve yumuşak dokular skapula ve humerustan 

temizlendi. (Resim XV,XVI) Örnekler elde edildikten sonra  oda sıcaklığında 

bekletilmeye alındı ve aynı gün içerisinde çekme deneyi yapıldı.  
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                     Resim XV    Çekme deneyi için hazırlanan örnekler 

 

 

                 Resim XVI:  Hazırlanan örneğin yakından görünümü 
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4.4 Mekanik İnceleme 

4.4.1 Çekme Deneği Düzeneğinin Hazırlanması,Ölçüm ve Veri Kaydı    

    Ölçülecek kuvvetin büyüklüğüne, kuvvetin statik veya dinamik oluşuna ve 

kullanılacağı konuma bağlı olarak değişik tasarımlarda kuvvet transduserleri yapılır. 

Mesela, eksenel yüklenmiş düzgün bir çubukta şekil değişimi kuvvet ile doğru 

orantılıdır. Elastisite modülü ve çubuğun dik kesit alanı biliniyorsa şekil değişimi 

kolayca hesaplanabilir. ( Hooke Kanunu) Ayrıca çubuk , bilinen yüklerde birim 

uzamaların ölçülmesiyle kalibre edilebilir.  

    Tabii ki , kuvvet ile deformasyon arasındaki oranın daima sabit kalabilmesi için 

yüklemenin elastik bölgede yapılması gerekir. Tasarımcı, ölçülecek kuvvetin 

kapasitesine göre yüklemenin elastik bölgede kalacağı boyutları hesaplayarak 

tasarımını gerçekleştirir. Farklı firmalar tarafından , farklı tipte, çeşitli amaçlar için 

birçok kuvvet ölçücü ( Load Cells, Force Transducres) üretilmektedir.  

    Testler, omuzlar 90 derece abduksiyonda materyal test cihazı (Universal Material 

Testing Machine , MTS 858 Bionix II) kullanılarak yapıldı. Deney numunelerini 

materyal test cihazına mesnetleyebilmek için humeruslar, uygun boyutlarda kesilmiş  

aluminyum potalar içerisinde poliyester macun ile donduruldular ve horizontal planda 

uzun eksenlerinde cihaza tutturuldular. Proksimalde , suprapinatus tendonu skapula 

ile beraber iki zımpara kağıdı arasına sıkıştırıldı ve zımpara kağıdı-tendon beraber bir 

şekilde yumuşak doku tutucusu ile tutuldu. (Resim XVII-XVIII) 
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                                    sim XVII    Hazırlanan Çekme Düzeneği               
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                         Resim XVIII: Hazırlanan Çekme Düzeneği 

 

       Deneklerden alınan örnekler, 0,2 Newton’luk ön germe uygulandıktan sonra  

5mm/dakika sabit hızında çekmeye maruz bırakıldı. Çekme işlemi ,  kemik –tespit 

yöntemi- tendon kompleksinde tendonun kopması gerçekleşene kadar sürdürüldü. 

(Resim XIX) Transduserlerden elde edilen veriler elektrik sinyali olarak dinamik veri 

toplama sistemine ( Esit Elektronik Ltd. Şti.) 10 Hz frekansında kaydedildi. Her bir 

denek için yük-uzama grafileri çizildi. Bu grafikler üzerinden kırılma kuvvetinin tepe 

değerleri kopma yükü olarak değerlendirilip Newton cinsinden kaydedildi.  



63 
 

                       

                    Resim XIX :  Deney sonunda sıyrılma gerçekleşmiş bir örnek  

4.4.2 İstatistik Analiz 

    Deneyler sonucunda elde edilen kuvvetler, SPSS 11.0.1 for Windows( Chicago, IL)  

programı ile değerlendirildi. Devamlı değişkenler , ortalama ± standart sapma olarak 

gösterildi. İstatistiksel farklılıkları değerlendirmek için Mann-Whitney U testi ( 2 

bağımsız grup arasında nonparametrik verilerin karşılaştırılması için) , Kruskal Wallis 

testi ( 3 bağımsız grup arasında nonparametrik verilerin karşılaştırılması için) 

kullanıldı. İstatistiksel açıdan anlamlı olabilmesi için p değerinin 0.05’ten küçük 

olması gerekmekteydi.     
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 4.4.3 Çekme Deneyinin Sonuçları 

    Deney gruplarına ait en yüksek kuvvetleri ve kopma meydana gelmeden önce 

oluşan deplasman miktarları gruplara ait tablolarda sıralanmıştır.  

Grup1: Tenotomi grubu  

Örnek 

no    Kopma Kuvveti (N) Deplasman(mm) 

1  1.346755  4.902775 

2  0.036995  0.692884 

3  5.915206  0.523575 

4  5.014003  2.371989 

5  6.851266  4.484465 

6  5.169862  -0.003376 

7  0.767938  6.007792 

8  4.690400  2.873090 

9  3.910100  3.091200 

10  2.047800  1.923600 

 

Grup 2: Tenotomi sonrası tamir yapılan grup 

Örnek 

no  Kopma Kuvveti (N) 

Deplasman 

(mm) 

1  1.747296  5.169605 

2  0.607098  2.783308 

3  1.095166  2.252992 

4  2.823389  2.390859 

5  2.544449  3.924766 

6  2.060442  3.981230 

7  0.834058  3.647910 

8  1.930670  3.143270 

9  2.021080  2.925380 

10  0.981628  2.096280 
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Grup 3: Tenotomi sonrası tamirin trombositten zengin plazma enjeksiyonu  ile 

desteklendiği grup 

örnek 

no  kopma kuvveti (N) 

Deplasman 

(mm) 

1  5.942212  4.844609 

2  21.907202  6.317390 

3  13.397321  1.722968 

4  12.204356  17.555595 

5  20.977362  1.472782 

6  7.107201  2.253218 

7  7.703779  2.530669 

8  9.375666  4.621699 

9  8.341245  3.116947 

10  11.774546  3.925319 

 

Grup 4: Tenotomi sonrası tamirin trombositten zengin plazmanın taşıyıcı ile 

uygulandığı grup 

  

örnek 

no   kopma kuvveti (N) 

Deplasman 

(mm) 

1  17.299399  9.985107 

2  17.532846  10.698054 

3  9.061908  4.623430 

4  7.929716  5.018462 

5  11.398200  6.921020 

6  8.612090  7.352018 

7  13.091246  4.173021 

8  5.719820  3.981248 

9  14.012640  6.420186 

10  11.720900  5.017492 
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4.4.4. Çekme Deneyi Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Her gruba ait , kopma kuvvetlerinin ve deplasman miktarlarının aritmetik ortalama ve 

standart sapma değerleri tabloda  verildi. 

 

  grup1 grup2 grup3 grup4  

       

Kuvvet(N)  3.57±2.35 1.66±0.75 11.87±5.57 11.63±3.93 

       

deplasman (mm) 2.68±1.99 3.23±0.95 3.23±1.63 6.41±2.36  

      

 

 

 

Deney sonucunda elde edilen veriler değerlendirildiğinde, kopma kuvvetleri açısından  

4 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu görüldü. (p=0.000) 

Yapılan posthoc analizde , trombositten zengin plazma kullanılmayan grup 1ve 2 

arasında anlamlı farklılık bulunmadı(p>0.05) , yine aynı şekilde trombositten zengin 

plazma ile tamirin desteklendiği grup 3 ve 4 arasında da anlamlı fark bulunmazken 

(p>0.05), trombositten zengin plazma kullanılan gruplarla (grup 3-4), kullanılmayan 

gruplar (1-2) arasında belirgin anlamlı farklılık olduğu görüldü. (p=0.000)  



67 
 

Değerlendirmeler deplasman miktarını baz alınarak yapıldığında, 4 grup arasında 

anlamlı farklılık olduğu tespit edildi( p=0.003) Yapılan posthoc analizde , 

trombositten zengin plazma kullanılmayan grup 1ve 2 arasında anlamlı farklılık 

bulunmazken(p>0.05),  yine aynı şekilde trombositten zengin plazma kullanılan 

grupların kendi aralarında anlamlı farklı (p>0.05) olmadığı bulundu. Trombositten 

zengin plazma kullanılan gruplarla (grup 3-4), kullanılmayan gruplar (1-2) arasında 

belirgin anlamlı farklılık olduğu görüldü. (p=0.000)   

 

 

           

 

 

4.5   Histolojik İnceleme  

      Tedavinin 8. haftasında feda edilen denek gruplarının her birinden alınan 2’şer 

örnek histolojik incelemede kullanıldı. Tendon-mekik kompleksini içeren bloklar 

%10’luk formol içerisinde 1 hafta süreyle fikse edildi. Fiksasyonu takiben dokular 

dekalsifikasyon amacıyla %8’lik nitrik asit içerisinde 36 saat bekletildi.Arada kemik 

kısımların yumuşayıp yumuşamadığı parçalar asitten çıkarılarak elle kontrol edildi. 

Dekalsifiye olan dokular akan suda yaklaşık 1 saat yıkandıktan sonra Thermo-

Shendon otomatik doku takip cihazına yerleştirildi. 12 saat süren işlem sonucunda 

incelenecek parçalar uzunlamasına kesilerek parafine gömüldü. Parafine gömülen 

parçalardan her örnek için 3 kesit olacak şekilde  mikrotom ile 5 mikronluk kesitler 

alınarak Hematoksilen-Eozin( H&E) ile boyandı. Kollajen ve kemik dokusunu daha 

net görebilmek için Mason-Trikrom histokimyasal boyama  yöntemi de kullanıldı. 

Kesitler ışık mikroskopu ile tendon kemik ilişkisi , tendonun kemiğe yapışıp 

yapışmadığı, inflamasyon ve fibrozis varlığı, yabancı cisim reaksyonu varlığı 

açılarından değerlendirildi.    
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4.5.1 Histolojik İnceleme Sonuçları 

 

 

Her gruptan 2 örnek ve her örnekten 3 kesit alarak yapılan histolojik değerlendirmede 

Hematoksilen&Eozin ve kemik tendon farklı boyandığından daha belirgin kontrast 

elde edilebildiğinden MassonTrikrom boyarı kullanıldı. Örneklerde özellikle tendon-

kemik birleşme bölgeleri incelendi,örneklerdeki inflamasyon, yabancı cisim 

reaksiyonu ve fibrozis oranları arasında gözle görülebilir farkılık olup olmadığına 

bakıldı. Sadece kesi yapılan grupta görülen yapışma yeri düzensizliği dışında diğer üç 

grupta herhangi bir farklılık görülmedi. Hiçbir örnekte abartılı iyileşme dokusu, 

fibrozis veya yabancı cisim reaksyonu görülmedi. Dikiş materyali kullanılan 

gruplarda, materyali kuşatan perivasküler yerleşim gösteren iltihabi hücrelere 

rastlandı. Tendon içlerinde iltihabi infiltrasyon yoktu.  Ara yüzeylerde fibrohiyalen 

kıkırdak dokusu fazla olarak gözlendi. Tendonların kemiğe kollajen liflerle ( Sharpey 

liflerine benzer şekilde) tutunduğu gözlendi. Trombositten zengin plazma uygulanan 

iki grup arasında emilebilir jelatin kullanımına bağlı yabancı cisim reaksyonu 

görülmedi.        

 

                      

 

                   Resim XX Sadece tenotomi yapılan gruptan H&E ile boyanış kemik tendon 

bileşkesi ( x 16 büyütme)  
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   Resim XXI Tenotomi sonrası sadece tamir yapılan gruptan H&E boyanan bir örnek , resmin 

sağ tarafında kemik ve kemiğe tutunan tendon görülüyor    

 

                                                                        

 

 

Resim XXII Tenotomi sonrası sadece tamir grubundan Masson Trikrom boyama ile tendon-

kemik birleşme sahası , tendonun kemiğe heryerde yapışmadığı görülüyor. 
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Resim XXIII Tamir  sonrası trombositten zengin plazma enjeksyonu yapılan gruptan alınan 

örnekte tendon-kemik yapışma yeri görülüyor ( x32 büyütme , Yeşil alanlar tendon, kırmızı 

alanlar kemik) 

 

       

  

 

Resim XXIV Tamir sonrası emilebilir jelatin ile trombositen zengin plazma uygulanan gruptan 

bir örnek Masson Trikrom ve H&E boyama ile kemik tendon bileşkesi ( x32 büyütme) 
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  5. TARTIŞMA 

 

 5.1 Böyle Bir Çalışmaya Duyulan Gereksinim  

     Son 10 yılın en sık yapılan yumuşak doku ameliyatlarından biri olan rotator 

manşet tamirinde kemik ile tendon arasında tam iyileşme olmaması ve boşluk 

oluşması sık görülen istenmeyen  bir durumdur. Rotator manşet cerrahisindeki bu 

sorunu ortadan kaldırabilmek için yapılan çalışmalarda, özellikle tamir dokusunun ilk 

andaki mekanik sağlamlığını arttırmaya yönelik yeni yöntemler geliştirilebilmiş olsa 

da fizyolojik tendon-kemik geçişine yakın bir tendon-kemik iyileşmesi elde 

edilememiştir. Bu durum , rotator manşet tamirinde mekanik sağlamlık kadar 

biyolojik desteğin gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. En güncel doku biyolojisi 

bilgilerine göre ; normal doku fizyolojisinin ve hasara karşı doku cevaplarının 

düzenlenmesinde  büyüme faktörlerinin önemli rolü vardır. En çok üzerinde durulan 

büyüme faktörü olan TGF-ß’nın prokollajen I ve III’ün ekspresyonunu arttırdığı ve 

mekanik özelliklerini geliştirdiği bilinmektedir. Aynı şekilde PDGF, IGF-1, VEGF 

gibi büyüme faktörlerinin tendon hücresi proliferasyonunu arttırdığı gösterilmiştir. 

Tendon iyileşmesinin büyüme faktörlerinin lokal uygulanmasından olumlu etkilendiği 

bilinmektedir. Trombositlerin içerdikleri granüllerde yoğun olarak büyüme faktörü ve 

aktif metabolitlerini içermeleri nedeni ile tendon rejenerasyonuna ve iyileşmesine 

olumlu etkilerinin olabileğini düşündürmektedir. Trombosit granülleri iyileşmeye 

olumlu etkisi olabileceği düşünülen PDGF, TGF-ß, VEGF, IGF-1, EGF büyüme 

faktörlerinden zengin oldukları kadar Platelet Factor-4( PF-4) ve CD40L gibi 

sitokinlerden de zengindir. 

Bu özelliklerinden dolayı son yıllarda doku iyileşmesi konusunda yapılan 

araştırmalarda trombositler ve trombositten zengin plazma ön plana çıkmaktadır. 

Tendinopati tedavisi, tendon yıtıklarının tamirlerinin desteklenmesi , önçapraz bağ 

tamirlerinin iyileşmesinin hızlandırılması, artroz tedavisi gibi pek çok ortopedik 

alanda trombositten zengin plazmanın etkisi araştırılmış ve olumlu etkilerinin olduğu 

bildirilmiştir.Rotator manşet cerrahisi sonrası trombositten zengin plazma 

uygulamasının analjezik ihtiyacını azalttığını gösteren klinik  çalışmalar bulunmasına 

rağmen,    rotator manşet iyileşmesine trombositlerin etkisini inceleyen biyomekanik 
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ve histolojik araştırma literatürde bulunmamaktadır. Çalışmamız trombositten zengin 

plazmanın rat rotator manşet tamiri üzerine etkisini mekanik  ve histolojik  olarak  

değerlendirmektedir. 

 

 

 

 5.2 Çalışmanın Kurgusu 

 

Çalışmamızda deney hayvanı olarak rat seçilmiştir, nedeni; istatistiksel olarak anlamlı 

bir değerlendirme yapabilmek için çalışmada 54 kadar deneğe ihtiyaç duyulması ve  

dolayısıyla  seçilecek hayvanın elde edilmesinin,  barınak ve  bakımının kolay olması 

gereksinimidir. Özellikle de  ratın, omuz ve rotator manşet anatomisinin insana 

benzemesidir. Rat  supraspinatus kasına cerrahi olarak ulaşılması kolay ve hızlıdır.  

Bu nedenle cerrahi olarak diğer dokulara zarar vermeden ulaşılması ve cerrahisinin 

hızlı yapılabilmesi sebebiyle ameliyat sonrası deneklerde ölüm nedeniyle kayıp 

olmamasıdır . Ancak, cerrahi yapılan alanın insana ve diğer deney hayanlarına göre 

çok küçük olmasının sonucu olarak uygulanan trombositten zengin plazma miktarı da 

diğerlerine oranla az olmuştur  ve biyomekanik deney aşamasında küçük olan kemik-

tendon kompleksi için gerekli düzeneğin hazırlanması aşamasında zorluk yaşanmıştır. 

Deney hayvanı olarak rat seçilmesinin bir diğer sorunu  ise trombositten zengin 

plazma elde edilmesi aşamasındadır. Trombositten zengin plazma elde edebilmek için 

gerekli kan miktarı en az 27 cc kadardır. Bir rattan tüm kan alınarak en fazla 10cc 

kadar kan elde edilebildiği için çalışmada yeterli kan miktarını elde edebilmek için 3 

adet ratın tüm kanları alınmış ve karıştırılarak 27cc kan elde edilmiştir. Bu soruna 

rağmen karıştırma işleminde herhangi bir çapraz reaksiyon ve çökelme 

görülmemiştir.İşlem sonunda elde edilen 3 cc kadar trombositten zengin plazma 

deney grubuna eşit olarak bölünerek uygulanmıştır. Dolayısıyla uygulanan 

trombositten zengin plazma otolog değildir, ancak bu durum uygulanan hayvanda 

reaksiyon gelişmesine ve aşırı inflamasyon reaksiyonuna neden olmamıştır, histolojik 

bakıda herhangi bir yabancı cisim reaksiyonu veya beklenenden fazla inflamatuar 

yanıta rastlanmamıştır. 
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      Trombositlerin lokal olarak uygulanabilmesi ve uygulandıkları alanda içeriklerini 

ortama bırakabilmeleri için tam kandan ayrıştırılmaları ve aktive edilmeleri 

gerekmektedir. Bu işlem için belirli miktarda tam kan santrifüj edilir, santrifüj 

sonunda oluşan 3 tabakadan tabanda kalan kırmızı tabaka eritrositleri, ortadaki beyaz 

tabaka lökosit ve inflamatuar sitokinleri, en üstte kalan sarı tabaka ise plazma, 

trombosit ve büyüme faktörlerini içermektedir. Bu tabakada normal kana oranla 

kullanılan kitin özelliğine göre değişecek şekilde  2-7 kat fazla trombosit 

bulunmaktadır ki zaten daha yüksek trombosit sayılarının paradoksal olarak 

iyileşmeye olumsuz etkilerinin olduğu gösterilmiştir. Pratikte trombositten zengin 

plazma hazırlayabilmek için piyasada farklı markalarda farklı kitler bulunmaktadır. 

Bu hazırlama sistemleri arasındaki temel farklılıklar, elde edilen üründeki lökosit 

içeriği ve aktivatör gereksinimidir. Lökositler vücuttaki inflamatuar reaksiyonlardan 

sorumlu hücreler olduklarından uygulandıkları alanda beklenenden daha fazla 

inflamasyona sebep olabileceği, nötrofillerden salınan metalloproteinazların doku 

yıkımını arttırabileceği düşünüldüğünden önemlidir. Çalışmamızda kullanılan 

BİOMED Firmasına ait GPSIII Mini sisteminde elde edilen üründe de lökositler  

bulunmaktadır ve aktivatör olarak kalsiyumklorid içermektedir. Histolojik 

değerlendirmede trombositten zengin plazma uygulanan örneklerde herhangi bir 

inflamasyon veya artmış doku yıkımına rastlanmamıştır, fakat örneklerin 8.haftada 

incelenmiş olması nedeniyle cerrahiden ve trombositten zengin plazma  

uygulamasından  kısa süre sonra meydana gelecek inflamasyon fazındaki artış 

değerlendirilmemiştir. 

 Trombositten zengin plazma ile ilgili daha önce başka bölgelerde  yapılan 

çalışmalarda, trombositten zengin plazma, uygulama sahasına enjeksiyon yoluyla 

uygulanmıştır. Bu uygulama sonrası trombositlerin uygulama sahasında ne kadar 

kaldıkları, ne zaman degranüle oldukları ve ne zaman ortamdan temizlendikleri 

bilinmemektedir. Trombositlerin daha uzun süre  ortamda kalmalarını sağlayarak 

etkilerinin arttırılıp arttırılamayacağı bilinmemektedir. Çalışmamızda trombositten 

zengin plazma uygulaması iki yöntemle yapılmıştır. İlk yöntemde daha önceki 

çalışmalardaki gibi elde edilen ürün cerrahi alana enjekte edilmiştir. Diğer yöntemde 

ise trombositten zengin plazma 0,5X0,5 cm ebatlarında emilebilir süngere emdirilmiş 

ve trombositten zengin plazma emdirilmiş sünger cerrahi yöntemle tamir sahası 

üzerine bırakılmıştır. Bu şekilde trombositten zengin plazmanın cerrahi sahadan 

hızlıca akmaması ve ortamda daha uzun kalabilmesi amaçlanmıştır. Daha uzun süre 
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cerrahi sahada kalacak trombositten zengin plazmadan daha fazla miktarda büyüme 

faktörü ortama salınabileceği düşünülmüştür. 

 

 

 

 

5.3 Çalışmanın Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

 

Trombositten zengin plazma içeriğinin matriks moleküllerinin gen 

ekspresyonunu,kollajen yapımını ve tendon hücre proliferasyonunu arttırdıkları 

tendon hücre kültürlerinde gösterilmiştir. Hayvan deneylerinde kesilen tendonlara 

perkütan uygulanan trombositten zengin plazmanın tendon iyileşme dokusunun 

sağlamlığını ve sertliğini arttırdığı bulunmuştur. Çalışmamızda da kesilen rat rotator 

manşetlerine tamir sonrası   trombositten zengin plazma uygulaması yapılan iki 

grupla, yapılmayan iki grup arasında biyomekanik olarak anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Trombositten zengin plazma uygulaması yapılan rotator manşet 

tamirleri diğer gruplara göre daha sağlam ve daha serttir fakat bu durum histopatolojik 

değerlendirmeye yansımamıştır. Histolojik değerlendirmede dört grup arasında 

fibrozis, inflamasyon, yabancı cisim reaksiyonu ve kemik-tendon birleşmesi açısından 

fark görülmemiştir. Bu, denek sayının az olması nedeniyle gözlemlenememiş olabilir 

ya da daha hassas histolojik değerlendirmeler gerekmektedir. Tendon kesisi sonrası 

herhangi bir tamir yapılmayan örneklerde bile tendonun kemiğe yapıştığı 

görülmektedir. Bu durum,  yapılan tendon rüptürlerinin akut kesi ile yapılmış olması , 

tendonlarda herhangi bir dejenerasyon olmaması ile açıklanabilir. İnsan rotator 

manşet rüptürleri ise çoğunlukla dejeneratif zemindedir ve tedavi edilmeksizin 

iyileşmez, hatta parsiyal rotator manşet yırtıklarının tam kat yırtığa ilerlediği 

bilinmektedir.     

Çalışma sonuçlarında, trombositten zengin plazma uygulaması yapımı esnasında 

kullanılan iki yöntem arasında biyomekenik sonuçlar ve histolojik değerlendirme 

açısından anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Bu nedenle Trombositten zengin 

plazma uygulamasında enjeksiyon yöntemi ve emdirilmiş sünger arasında bir farklılık 

yoktur.Dolayısıyla trombositten zengin plazma uygulamasında trombositlerin daha 

uzun ortamda kalmasını sağlamak için daha zor olan  açık cerrahi yöntemle süngere 

emdirilmiş preparatın  ortama uygulanması yöntemini tercih etmenin anlamı yoktur , 
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çok daha kolay bir yöntem olan  perkütan enjeksyon ile uygulama da  aynı sonuçları 

verdiğinden  tercih edilmelidir.  

 

 

 

 

5.4 Çalışmanın Sınırlayıcı Özellikleri 

 

     Çalışmanın birinci derece sınırlayıcı özelliği, yapılan rotator manşet tamirlerinin 

kronik dejeneratif zeminde meydana gelen yırtıklara değil de akut kesilere yapılmış 

olmasıdır. Akut kesilerin, kronik dejeneratif yırtıklara oranla daha iyi iyileşeceği 

beklenmektedir. 

İkinci en önemli sınırlayıcı özellik ise deney hayvanının küçüklüğü, dolayısıyla 

kemik-tendon bileşke alanının küçük olması ve buna bağlı olarak kulanılan 

trombositten zengin plazmanın az miktarda kullanılmasıdır. 

Gözden kaçırılmaması gereken önemli sınırlayıcı unsurlardan birisi ise kullanılan 

trombositten zengin plazmanın otolog olmayışıdır. Her ne kadar bu durum deney 

sonuçlarını olumsuz etkilemeyip sonuçlar pozitif yönde olsa da; otolog olan 

trombositten zengin plazma uygulamasının sonucunda daha da sağlam tamir dokusu 

meydana gelebileceği ciddi olarak düşünülmelidir.  

 Belirtilmesi gereken bir sınırlama da histolojik değerlendirmede kullanılan denek 

sayısının az olmasıdır ki bu sebeple gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamış 

olması muhtemeldir. Histolojik olarak incelenen denek sayısının arttırılması ve daha 

ileri teknikler kullanılması ile  farklılıkların ortaya çıkması muhtemeldir. 

Trombositten zengin plazmanın hassasiyetle üzerinde durulan özelliklerinden olan 

analjezik etkisi deneyin özelliğinden dolayı gözlemlenememiştir. 

 

5.5 Çalışmanın Çıkarımları ve  Gelecek Beklentileri 

 

   Rotator manşet rüptürlerinin tamirinde trombositten zengin plazmanın iki farklı 

yöntemle uygulanmasının ilk kez karşılaştırıldığı bu çalışmanın sonuçlarına göre şu 

çıkarımlar yapılabilir; 

1-Trombositten zengin plazma uygulamasının 8.haftada tendon-kemik iyileşmesine, 

uygulama yapılmayan gruba göre biyomekanik olarak anlamlı olumlu etkisi vardır. 
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2-Trombositten zengin plazma uygulamasının enjeksyon veya taşıyıcı aracılığı ile 

uygulaması arasında fark yoktur. 

 

     Bu çalışmadan çıkan sonuçlar eşliğinde, klinik uygulamalarda artroskopik rotator 

manşet tamiri yapılan hastalarda ameliyat sonrası tamir dokusunun sağlamlığını 

arttırabilmek için tromositten zengin plazma tamir sahasına tendon-kemik bileşke 

sahasına  uygulanabilir.  

    Trombositten zengin plazma uygulamaları , son yıllarda araştırmacılar tarafından 

çok ilgi gören bir konu olmakla beraber henüz uygulama şekilleri ve uygulama dozları 

ile ilgili kesin veriler yoktur ve bu nedenle henüz rutin kullanıma girmemiştir. Kronik 

zeminde meydana gelen yırtıklara uygulanan tamir dokusuna trombositten zengin 

plazmanın etkisi araştırmaya açık bir konudur. Klinikte sık rastlanan cerrahi 

gereksinimi henüz olmayan , fakat tedavisiz bırakıldığında tam kat yırtığa 

ilerleyebilecek olan parsiyal rotator manşet rüptürlerinde ilerlemeyi durdurmak 

amacıyla trombositten zengin  plazma uygulaması ile ilgili  çalışmalar yapılabilir. 

Trombositten zengin plazma uygulamasının zamanlaması ve dozajı ile igili klinik 

çalışmalar yapılarak  kullanımı yaygınlaştırılıp rutin tedavi protokollerine sokulabilir. 

Rotator manşet tamirinde dolayısıyla kemik-tendon iyileşmesinde başarı oranları 

istenen seviyeye çıkarılamadıkça  bu konudaki çalışmalar hız kazanarak devam 

edecektir. Trombositten zengin plazma son yıllarda üzerinde en çok durulan 

konulardan biridir. Gen teknolojisi ve doku mühendisliğindeki gelişmeler ile 

rekombinant DNA ürünü büyüme faktörleri ve henüz bulunamamış faktörlerle birçok 

sorun ortadan kaldırılacaktır.  
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