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Omuz a¤r›s› bel ve boyun a¤r›s›n-

dan sonra üçüncü s›kl›kta gözle-

nen kas-iskelet sistemi flikayetidir

(1). ‹nsidans› 6-25 /1000 olup,

insanlar›n % 10‘unda hayatlar› bo-

yunca en az bir kez omuz a¤r›s›

yak›nmas› olmaktad›r (2). Omuz

a¤r›s›n›n en s›k saptanan nedeni

periartriküler yumuflak doku pa-

tolojileridir. Daha  nadir olarak

nörolojik hastal›klar (inme vb),

maligniteler ve viseral organlardan

yans›yan a¤r›lar omuz a¤r›s›na yol

açabilir (Tablo 1). Omuz a¤r›s›

yapan pek çok farkl› neden aras›n-

da en yayg›n ve iyi bilineni subak-

romiyal s›k›flma sendromudur.

Subakromiyal s›k›flma sendromu

etyopatogenezinde, mekanik-

anatomik, vasküler, dejeneratif ve

travmatik nedenler suçlanmakta-

d›r (3). 

A¤r› ve eklem hareket aç›kl›¤›nda-

ki k›s›tl›l›k omuz a¤r›l› hastalarda

en önemli flikayetlerdir ve günlük

yaflam aktivitelerindeki k›s›tl›l›k,

özürlülü¤e neden olur (4). So-

nuçta fonksiyonel k›s›tl›l›k, sosyal

ve ruhsal etkilenmeye neden ola-

rak yaflam kalitesini bozar. Omuz

a¤r›l› bir hastaya tan›, iyi bir

anamnez ve fizik muayene ile bir-

likte basit tan›sal testler yard›-

m›yla konulabilir. Ancak baz› has-

talar›n tan›s›nda ileri görüntüleme

yöntemlerine ihtiyaç duyulabil-

mektedir. Omuz a¤r›l› hastalar›n

ço¤u kronik özürlülü¤e sebep ol-

madan tedavi edilebilmektedir. 
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Editörden...

Merhaba...

Omuz eklemi, vücudumuzda en genifl hareket aç›kl›¤›na sahip
olan eklemdir. Ayr›ca omuz anatomik olarak çok genifl hareket
aç›kl›¤›, zay›f eklem temas›, bu zay›f temas› desteklemek ve hareket
aç›kl›¤›n› sa¤lamak için yer alan k›k›rdak ve tendon destekleriyle
vücudun en karmafl›k eklemidir. Bu nedenle eklem, ileri 
yüklenmelere maruz kal›r. 
Omuz a¤r›s›na yol açan çok say›da neden söz konusudur. 
Bunlar›n bir k›sm› omuz ekleminin kendisine ait nedenlerden
kaynaklan›r. Baz›lar› ise bir baflka bölgeden yans›r veya baflka bir
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Tablo 1: Omuz a¤r›s› nedenleri

1. Rotator Manflet patolojileri

Kalsifik tendinitler

Subakromiyal S›k›flma (‹mpingement)

Sendromu

Rotator manflet parsiyel ve total rüptürleri

2. Bisipital tendon patolojileri

Bisipital tendinit

Bisepsin uzun bafl›n›n rüptürü

3. Omuz kapsülünün patolojileri

Adeziv kapsülit

Glenohumeral instabilite

4. Glenohumeral eklem yüzeyinin patolojileri

Osteoartroz

Enflamatuar artritler

Posttravmatik artrit

Milwaukee omuzu

Avasküler Nekroz
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hastal›¤›n belirtileri aras›nda bulunur. Hem a¤r›
nedeninin teflhisi hem de  tedavisi multidisipliner
davranmay›  gerektirebilir.
Bültenimizin bu say›s›, omuz a¤r›lar›n›n nedenini,
tedavinin önemini ve tedavi seçeneklerini içeren
kapsaml› bir yaz› içermektedir. Yaz›y› sizlere Ege
Üniversitesi T›p Fakültesi Algoloji Bilim 
Dal›ndan Uzm.Dr. Can Eyigör ve yine Ege 
Üniversitesi T›p Fakültesi Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Anabilim Dal›ndan Doç.Dr. 
Sibel Eyigör derledi. 
Akut a¤r›l› dönemde, omuzun etkin ve do¤ru 
tedavisi kronikleflmeyi önleyip, ifl gücü kay›plar›n›
engellemesi ve hastan›n yaflam›n› daha rahat 

sürdürebilmesi aç›s›ndan da önemlidir. Bu nedenle,
non steroid antiinflmatuar ajanlar›n ve di¤er
analjeziklerin do¤ru ve yerinde kullan›m› 
sa¤lanmal›, analjezik kullan›m ilkelerine dikkat
edilmeli, gerekti¤inde disiplinler aras› iflbirli¤i 
yap›lmal›, fonksiyonel özürlülük engellenmelidir. 

Bültenimizin bu say›s›n›n, omuz a¤r›l› 
hastalar›n›zda yararl› olmas›n›  diliyorum……

Prof.Dr. Meltem Uyar
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Algoloji Bilim Dal›, 
Bornova, ‹ZM‹R
meltemuyar@gmail.com

5. Di¤er eklemlerin Patolojileri

Akromioklavikuler eklem patolojileri

Sternoklavikuler eklem patolojileri

6. Kemik patolojileri

K›r›klar

Enfeksiyonlar

Tümörler

7. Miyofasyal a¤r› sendromlar›

8. Sinir kaynakl› patolojiler

Servikal nöropati

Brakial nöropati

Torasik ç›k›fl sendromu

Refleks sempatik distrofi sendromu

9. Metabolik ve endokrin kaynakl› patolojiler

10. ‹ç organlardan yans›yan a¤r›

Karaci¤er ve safra kesesi hastal›klar›

Miyokard enfarktüsü, dalak travmas›, 

subfrenik abse
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TEDAV‹:
Kronik omuz a¤r›s›, yap›sal veya kas-iskelet sorunla-

r›na ba¤l› ortaya ç›kmakta ve önemli fonksiyonel

özürlülü¤e neden olmaktad›r. Bu nedenle de,

kronik omuz a¤r›s› tedavisi zor ve uzun bir süreç

olarak bilinmektedir. Omuz a¤r›s›nda, baflar›l› bir

tedaviden söz edebilmek için a¤r›n›n kontrolü sa¤-

lanmal› ve fonksiyonel sorunlar en aza indirilmeli-

dir. Analjezikler, nonsteroid antienflamatuar (NSA‹)

ilaçlar, eklem içi enjeksiyonlar, fizik tedavi yöntem-

leri, giriflimsel a¤r› yöntemleri ve cerrahi tedaviler

kullan›lmaktad›r. Ancak bu tedavilerin etkinli¤i ve

birbirine üstünlükleri ile ilgili kan›tlar s›n›rl›d›r (5). 

Akut bir travma sonras› ortaya ç›kan güç kayb›, a¤-

r›, hareket k›s›tl›l›¤› olan, klinik ve radyolojik tetkik-

lerde rotator manflet y›rt›¤› saptanan özellikle genç

vakalar›n d›fl›nda omuz a¤r›s›nda ilk tedavi konser-

vatif olmal›d›r (6). Tedavinin seçiminde hastan›n

yafl› ve genel sa¤l›k durumu, motivasyonu, hayattan

beklentisi ve hastan›n ifli göz önüne al›nmal›d›r.

Amaç inflamasyonu azaltmak, rotator manflette iyi-

leflmeye olanak sa¤lamak ve omuzun normal fonk-

siyonunu kazand›rmakt›r. 

A) Non-farmakolojik Tedavi

1. ‹stirahat: Konservatif tedavinin ilk ad›m›d›r. Ço-

¤unlukla, istirahat süresi çok k›sad›r. Normal koflul-

larda, a¤r›ya neden olan enflamasyon 1-2 hafta içe-

risinde germe hareketlerinin yap›lmas›na imkân ta-

n›yacak kadar a¤r› azalmas›n› sa¤layacak ölçüde

kontrol alt›na al›nabilir. E¤er a¤r› günlük yaflam ak-

tivitelerini ileri derecede etkiliyorsa bir omuz ask›-

s›nda omuz tam istirahate al›n›r. Bu dönem esnas›n-

da, NSA‹ ilaçlar ve intraartiküler steroid enjeksiyon-

lar› enflamasyonun azalt›lmas›na yard›m edebilir.

Adeziv kapsülit riski alt›nda olan hastalarda (yani 40

ilâ 60 yafl aras›ndaki hastalarda) kol immobilize

edilmemelidir. Bu k›sa period bile h›zl› bir sertlefl-

me ile sonuçlanabilir ve a¤r›n›n azalmas› yerine art-

mas›na yol açabilir. Bu göreceli istirahat döneminde

sertli¤i önlemeye ve hareket aral›¤›n› muhafaza et-

meye yard›mc› olmas› için hafif, pasif bir hareket

aral›¤› program› bafllat›lmal›d›r. Herhangi bir rota-

tor manflet güçlendirme program›n›n bafllat›lmas›n-

dan önce, omuzun tam hareket aral›¤›na sahip ol-

mas› flartt›r. Omuz anterior, inferior ve posterior

yönde yap›lan germe egzersizleri, hasta taraf›ndan

hareket program›n›n bir parças› olarak uygulanma-

l›d›r. Anterior kapsüler germe, altta yatan bir

instabiliteden flüphelenilen hastalarda uygulanma-

mal›d›r.

2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fiziksel tedavi uygulamalar› içinde elektroterapi,

so¤uk-s›cak uygulamalar›, ultrason, iyontoforez,

fonoforez gibi modaliteler ve egzersiz tedavisi yer

al›r (7).

a) Yüzeyel s›cak uygulama: S›cak paket ve

infraruj gibi yüzeyel ›s› modaliteleri kullan›l›r. Akut

dönem geçtikten sonra özellikle egzersizlerden ön-

ce kas gevflemesi ve analjezik etkilerinden yararlan-

mak için uygulan›r. Lokal ›s› uygulamas› ile vazodi-

latasyon olur, metabolizma artar ve h›zlan›r, ba¤

dokusunun viskoelastisitesi artar, kas spazm› çözü-

lür ve a¤r› azal›r.

b) So¤uk uygulama: Akut durumlarda ilk 24

saatte ve yak›nmalar›n çok fliddetli oldu¤u dönem-

de uygulan›r. Egzersizin ard›ndan omuza 10 dakika

süreyle buz uygulanmas› daha sonra enflamasyon

oluflmas› ihtimalini azalt›r. So¤u¤un serbest sinir

uçlar›nda Na-K pompas›n›n aktivitesindeki azalma-

ya ba¤l› olarak repolarizasyon ve uyar›labilirlikte

azalmayla a¤r› efli¤inin yükseltilmesi, sinir ileti h›-

z›nda yavafllama, kap›kontrol mekanizmalar› ile a¤-

r› giderici etkisinden yararlan›l›r.

c) Transkutan elektriksel sinir stimülasyonu

(TENS): Transkutan sinir uyar›m›, deri üzerine yer-

lefltirilen yüzeysel elektrotlar arac›l›¤›yla uygulanan

a¤r› kesici amaçl› alçak frekansl› elektrik ak›m›d›r.

Non-invaziv, ucuz, güvenli ve kullan›m› kolayd›r.

Elektroterapi ilk olarak 20. yüzy›l bafllar›nda
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analjezik amaçl› olarak kullan›lmaya bafllam›fl ancak

1967 y›l›nda Melzack ve Wall’un ortaya att›¤› kap›

kontrol kuram› ile TENS’in a¤r› tedavisindeki öne-

mi artm›fl, kullan›m› yayg›nlaflm›flt›r. 30 y›l› aflk›n

klinik kullan›m›na ra¤men etki mekanizmas› tam bi-

linmemektedir. Analjezik etki ile ilgili teoriler, kap›-

kontrol teorisi ve endojen opioid sal›n›m›d›r. Buna

göre ya A alfa, beta ve gama lifleri seçici olarak uya-

r›larak omurilik düzeyinde inhibitör T hücrelerinin

devreye girerek a¤r› duyusunu tafl›yan liflere karfl›

geçiflin kapat›lmas› sa¤lan›r, ya da a¤r›l› uyaran ve-

rerek A delta ve miyelinsiz C lifleri gibi ince çapl›

afferentler uyar›lm›fl olur. Böylece üst seviyelerdeki

inhibitör mekanizmalar›n aktive olmas›yla santral

sinir sisteminden opioid salg›s› artt›r›l›r.

TENS çeflitli frekans ve fliddette kullan›labilir, ak›m

frekans› yayg›n olarak düflük frekans (<10 Hz) ve

yüksek frekans (>50 Hz) olarak s›n›fland›r›lmakta-

d›r. Klinik ve deneysel çal›flmalarla bafll›ca, yüksek

frekansl› TENS (konvansiyonel), düflük frekansl›

TENS (Akapunktur), burst TENS (patlay›c›) ve

modüle TENS olarak 4 uyar› flekli ortaya ç›km›flt›r.

TENS kardiak pace-maker kullananlara, gebe

abdomen üzerine, karotis sinüs üstüne, göz ve mu-

kozaya ve deri bütünlü¤ü bozulmufl bölgeye uygu-

lanmaz (8).

d) Egzersiz: Omuz a¤r›l› hastalarda tedavinin

çok önemli bir k›sm› egzersiz tedavisidir. Amaç ek-

lem hareket aç›kl›¤›n› korumak ve art›rmak, kapsül

gerginli¤ini gidermek (özellikle posterior kapsül) ve

rotator manflet kaslar›n› güçlendirmektir (9).

Glenohumeral eklem elevasyonu s›ras›nda humerus

bafl›n› deprese ve stabilize eden rotator manflet kas-

lar› ile humerus elevasyonunu sa¤layan deltoidin

makaslama kuvveti aras›nda bir denge vard›r.

Rotator manflet zay›fl›¤› bu dengeyi bozar.

Humerus proksimal parças› deltoid taraf›ndan yap›-

lan elevasyon s›ras›nda yeterince deprese edilemez.

Bunun sonucunda subakromiyal aral›kta daralma ve

rotator manflet s›k›flmas› meydana gelir veya varsa

artar. Bu nedenle egzersizler, deltoidin elevasyon

yap›c› etkisinden sak›narak özellikle rotator manflet

kaslar›n› güçlendirmeye yönelik olmal›d›r.

Hasta a¤r›l› ve omuz hareketleri k›s›tl›yken pasif ek-

lem mobilizasyonu ve sarkaç egzersizleri ile progra-

ma bafllan›r. Pasif eklem mobilizasyonu; eklem yüz-

lerinin pasif sal›n›m hareketleri ile glenohumeral ek-

lemin mobilizasyonunun sa¤lanmas›d›r. Teknik, a¤-

r› kontrolü veya k›s›tl›l›¤›n azalt›lmas› amac›yla

kullan›labilir (10).

Sarkaç egzersizinin prensipleri, “hastalar›n kollar›n›

vücutlar›ndan yerçekiminin etkisiyle uzaklaflt›rmala-

r›na izin vermesi, bu esnada supraspinatusun gevflek

kalmas› ve herhangi bir destek noktas›na ihtiyaç kal-

mamas›d›r.” Bu pozisyon ayn› zamanda kolun a¤›r-

l›¤›n›n eklemin kas›lm›fl dokular›n› germesine de

imkân sa¤lar ve subakromial bofllu¤a pasif olarak

dekompresyon yapar. Sarkaç ya da Codman egzer-

sizleri kolayl›kla uygulanabilir ve hastalar taraf›ndan

iyi tolere edilirler; pasif hareket program›na ilaveten

yap›lmal›d›rlar. Bu egzersizler, beli 90º öne büke-

rek, ilgili kolun hafif dairesel hareketlerle saat yö-

nünde ve saat yönünün z›dd› yönde döndürülmesi

ve hareket esnas›nda kolun a¤›rl›¤›n›n humeral bafl›

afla¤›ya do¤ru çekmesiyle subakromiyal bofllu¤un

artmas›na imkân sa¤lanmas› fleklinde uygulan›r.

Makara ve iç ve d›fl rotasyon egzersizleri Codman

egzersizleriyle efl zamanl› olarak uygulanabilir ve

tolere edildi¤i ölçüde 5 ilâ 10 dakikal›k aral›klarla

günde iki veya üç kez uygulanmal›d›rlar.

Güçlendirme program› ilk olarak iç ve d›fl rotatorla-

r› yani infraspinatus, teres minor ve subskapularis

kaslar›n› ele almaktad›r. Bu kaslar, bafl› deprese edi-

ci bir kuvvet oluflturan ve ayn› zamanda glenohu-

meral eklemi de stabilize eden bir etki olufltururlar.

Theraband ya da yay kullan›larak gerçeklefltirilen

hafif ve aflamal› art›fl gösteren bir direnç program›,

hasta taraf›ndan kolayl›kla düzenli bir biçimde uy-

gulanabilir. Güçlendirme çal›flmas›, yatay seviyenin

alt›nda içe ve d›fla dönüflle bafllamal›d›r. ‹ç ve d›fl
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rotasyon egzersizleriyle güçlendirmede belli bir

ilerleme kaydedildikten sonra, abdüksiyon ve öne

fleksiyon egzersizleri de eklenebilir. Bunlar, yaln›z-

ca 30º ile 45º aras›nda yer alan k›sa bir hareket

yay› boyunca yap›lmal›d›r. A¤r›n›n en aza indirilme-

si için klasik bafl parma¤›n afla¤› döndürüldü¤ü du-

rumdan kaç›n›lmal›d›r. Normal hareket aral›¤›na ve

normale yak›n güce ulafl›ld›¤›nda, hastay› ifline ve

önceki aktivite seviyesine geri dönmeye haz›rlamak

için ek güçlendirme ve genel kondisyon egzersizleri

de uygulanabilir.

Literatüre bakt›¤›m›zda, egzersiz programlar› a¤r›

azalt›lmas› ve fonksiyonel aç›dan etkili olsa da,

eklem hareket aç›kl›¤› ve kas gücü aç›s›ndan etkinli-

¤i ile ilgili kan›tlar yetersizdir (9).

B) Farmakolojik Tedavi

1) Non-opioid analjezikler (NSA‹ ilaçlar ve pa-

rasetamol): NSA‹ ilaçlar, hafif ya da orta fliddetli

omuz a¤r›l› hastalarda ilk seçenektir (11). Ayr›ca

a¤r› fliddetinin artt›¤› hastalarda opioid ve/veya ad-

juvan ilaçlar ile birlikte kullan›l›rlar. Opioidler ile

birlikte kullan›ld›klar›nda opioid dozlar›n› düflüre-

rek yan etkilerinin azalmas›na katk›da bulunurlar.

Özellikle yafll› hastalar NSA‹ ilaçlar›n yan etkilerine

daha duyarl›d›r. Gastro intestinal sistem (G‹S) ka-

namas›, böbrek yetmezli¤i, konjestif kalp yetmezli-

¤i ya da ödem yönünden yak›ndan izlenmelidir

(12). NSA‹ ilaçlar sodyum retansiyonuna, pressör

ajanlar›n vazokonstrüktif cavaplar›nda art›fla yol

açarlar ve antihipertansif ajanlar›n etkilerini (özellik-

le kalsiyum kanal blokerlerinin) antagonize ederler.

Bu nedenle G‹S yan etkisi daha az olan NSA‹ ilaç-

lar›n seçilmesi ve 15 günden daha uzun süreyle kul-

lan›lmamas› uygundur. G‹S yan etkilerini azaltmak

amac›yla proton pompa inhibitörleri ile birlikte

kullan›lmas› önerilir.  

Parasetamol, çok zay›f antienflamatuvar etkisine

ra¤men benzer analjezik etkinli¤i sahiptir.

Antienflamatuvar etkinin olmay›fl› parasetamolün

siklooksijenaz inhibisyonunu a¤›rl›kl› olarak SSS’de

yapmas›ndan kaynakland›¤› düflünülmektedir.

Trombosit fonksiyonlar›nda inhibisyon yapmad›k-

lar›ndan trombositopenik hastalarda kullan›labilir.

Ayr›ca kardiyovasküler sistem, solunum sistemi,

gastrointestinal sitem ve asit baz dengesi üzerine

olumsuz etkisi yoktur. Afl›r› dozlarda karaci¤er ha-

sar›na neden olur. Parasetamol yan etki profili çok

güvenli oldu¤undan özellikle yafll› hastalarda uzun

süreli kullan›mlar› güvenlidir. 4 x 500 mg dozunda

bafllanabilir. 

2) Opioid analjezikler

Orta ve fliddetli a¤r›s› olan hastalarda zay›f opioid

ajanlar›n (tramadol, kodein) tedaviye eklenmesi ge-

rekir (12). 50-100 mg tramadol ile tedaviye baflla-

n›l›r. 6 ile 8 saatte bir doz tekrarlanabilir. Maksi-

mum doz 400 mg/gün ile s›n›rland›r›lmal›d›r. Bu-

lant›, kusma, bafl dönmesi, sedasyon ve bafl a¤r›s› s›k

rastlanan yan etkileridir. Tramadol özellikle

epilepsi hastalar›nda, epileptik nöbetlere neden ola-

bilir veya kötülefltirebilir. Kodein için önerilen oral

doz a¤r›n›n fliddeti, adjuvant ve non-opioid kombi-

nasyonuna ba¤l› olarak, 4 ile 6 saatte bir 15-60

mg’d›r. Nadir olarak baz› hastalarda bulant›, sedas-

yon, alerjik reaksiyon ve bafl dönmesi yapabilir. Çok

nadir olarak hastalarda kuvvetli opioid ajan (morfin

ve fentanil) kullan›m›na ihtiyaç duyulabilir. Özellik-

le opioid ajan ihtiyac› olan hastalarda giriflimsel

a¤r› tedavisi analjezik ihtiyac›nda önemli azalma

sa¤layabilir. 

C) Giriflimsel A¤r› Tedavisi

1) Enjeksiyon Uygulamalar›: Myofasial a¤r›

sendromuna ba¤l› omuz a¤r›l› hastalarda tetik nok-

ta enjeksiyonlar› ve kuru i¤ne tedavisi s›kl›kla uygu-

lanmaktad›r. Tedavide amaç, tetik noktalar›n orta-

dan kald›r›lmas›yla a¤r› siklusunun k›r›lmas›d›r (13).

A¤r›l› bölgenin palpasyonuyla tetik noktalar bulu-

nur ve iki parmak aras›nda tespit edilir. Uygun bir

i¤ne ile steroidli veya steroidsiz lokal anestezik
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solüsyon enjekte edilir. Do¤ru enjeksiyon uygula-

malar› sonras› a¤r› birkaç dakika sonra kaybolur.

Enjeksiyonlardan sonra analjezi birkaç gün veya

hafta süreyle sa¤lanabilse de tekrarlayan uygulama-

lar etkinli¤i artt›r›r. A¤r›n›n yans›d›¤› bölgelere

enjeksiyon kesinlikle yap›lmamal›d›r. Omuz a¤r›l›

hastalarda kronik tendinozis ve bursite ba¤l› a¤r›la-

r›n tedavisinde de enjeksiyon uygulamalar› çok ya-

rarl›d›r. Uygulama alanlar› supraspinatus ve infras-

pinatus tendonlar›, subskapularis tendon ve bursas›

ve subdeltoid bursad›r.           

2) Supraskapular Sinir Blo¤u: Supraskapular sinir

blo¤u, omuz a¤r›l› hastalar›n tedavisinde s›kl›kla

kullan›lmaktad›r. Supraskapular sinir blo¤u, a¤r›l›

omuz tedavisinde farkl› teknikler kullan›larak yap›l-

maktad›r. Lokal anestezikler, kortikosteroid ve

nöroliz (cerrahi, kimyasal ve radyofrekans) gibi

yöntemlerle blok uygulamas› yap›labilmektedir.

Literatürde özellikle son dönemde, Pulse

Radyofrekans›n (PRF) omuz a¤r›l› hastalarda kulla-

n›m›yla ilgili olumlu sonuçlar gösterilmifltir (14).

Son kan›tlar ›s› lezyonundan daha çok elektriksel

etkinin, radyofrekans›n klinik etkisinden sorumlu

oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Etki mekanizmas›

bilinmemekle beraber ileri sürülen mekanizmalar,

PRF sonras›nda arka boynuzda c-fos üretiminde

artma oldu¤u ve bunun da muhtemelen sodyum

kanal aktivitesini de¤ifltirerek C-lif transmisyonunu

etkiledi¤i fleklindedir (15). Konvansiyonel RF uy-

gulamas›n›n aksine, PRF lezyonlar› doku hasar›

oluflturmadan a¤r› azalmas›na neden olmaktad›rlar.

PRF uzun süreli analjezi sa¤layarak analjezi tüketi-

minde azalmaya neden olmakta ve hasta memnuni-

yetini artt›rmaktad›r.

3) ‹ntraartiküler enjeksiyonlar: Steroid enjeksi-

yonlar› omuz a¤r›s›n›n tedavisinde s›kl›kla kullan›l-

maktad›r. Steroidler anti-enflamatuar etkili ve a¤r›

modülasyonu sa¤layan ilaçlard›r. Lokal steroid

enjeksiyonlar›n›n olas› tedavi edici etkileri; anti-

enflamatuar etkiler, refleks kas kas›lmas›-gevflemesi,

lokal doku mekanizmas›na etkileri, a¤r› azalmas›,

mekanik iyileflme ve plasebo etkidir (16). Analjezi,

lokal anesteziklerle saatler düzeyinde devam eder-

ken, steroid eklenmesi ile haftalarca sürebilmekte-

dir. Günümüzde intraartiküler enjeksiyonda en uy-

gun seçenek olarak triamcinolone hexasetonide

gösterilmektedir. Her bir enjeksiyonu en az iki ya

da üç ay ara ile gerçeklefltirilmek kayd›yla, maksi-

mum üç enjeksiyon tavsiye edilmektedir (17).

Steroid enjeksiyonu ile efl zamanl› uygulanan fizik

tedavi a¤r› azalmas›n› artt›r›r ve analjezi süresini

uzat›r. 

‹ntraartiküler hyaluronik asit enjeksiyonunun etkin-

li¤i çeflitli omuz patolojilerinde gösterilmifltir (18).

Bu çal›flmalarda a¤r›da azalma, eklem hareket aç›k-

l›¤›nda iyileflme ve oral analjezik kullan›m›nda azal-

ma saptanm›flt›r. Özellikle kardiyovasküler sistem

risklerinin olmamas› ve di¤er sistemik yan etkileri-

nin çok az olmas› nedeniyle omuz a¤r›l› hastalarda

ilgi çekici tedavi seçene¤idir. 

D) Cerrahi Tedavi: Omuz a¤r›l› hastalarda cerrahi

tedavinin amac› mekanik olarak humerus ile

akromion aras›nda s›k›flmaya neden olan etkenleri

ortadan kald›rmak ve mevcut y›rt›klar›n mümkünse

tamiri, de¤ilse debridman ve tenodezinin yap›lmas›-

d›r. Akut travma sonras› klinik ve radyolojik muaye-

ne yöntemleriyle rotator manflet y›rt›¤› veya

tüberkulum majus deplase avulsiyon k›r›¤› oluflmufl

özellikle genç hastalarda cerrahi tedavi uygulan›l›r. 

Akut olmayan manflet y›rt›klar›n›n cerrahi tedavisin-

deki endikasyonlar; hastan›n 60 yafl›ndan genç

olmas›, klinik ve artrografik olarak tam kat y›rt›¤›n

olmas›, 6 haftadan daha az olmamak kayd›yla cerra-

hi olmayan tedavilerden yan›t al›namamas›, hasta-

n›n kolunu bafl›n›n üzerinde kullanma zorunlulu¤u

olmas›, omuz hareketlerinin sadece pasif olarak

yap›labilmesidir (19).

66
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