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Değerli Meslektaşlarımız,

9-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya Granada Belek Kongre Merkezi’nde 30. Ulusal Türk Ortopedi ve 
Travmatoloji Kongresi ile birlikte yapılacak olan “5. Fizyoterapi-Ortopedi  ve Travmatoloji Ortak Sempozyu-
mu” na sizleri  davet ediyoruz. TOTBİD’in desteği ile 2011 yılından beri TOTBİD kongreleri kapsamı içinde 
geleneksel olarak her iki yılda bir düzenlenmekte olan “Fizyoterapi-Ortopedi” ortak sempozyumumuzun 
ana teması, “ Ortopedik rehabilitasyonda etik prensipler” olacaktır.  Bu kapsamda sempozyumun bilimsel 
programı içinde, ortopedik rehabilitasyonda etik değerler, ekip çalışmasında etik ve karşılıklı beklentiler, 
etik prensipler doğrultusunda klinik karar verme, hasta etiği ve iletişim becerilerinin rolü, ortopedik re-
habilitasyonda güncel ve kanıta dayalı yaklaşımlarda etik, yeni egzersiz veya rehabilitasyon yaklaşımları ve 
farklı patolojilerdeki egzersiz seçiminde etiğin önemi gibi konular yer alacaktır. Ayrıca hemofilik artropati, 
brakial pleksüs yaralanmaları, gelişimsel kalça displazisi gibi farklı patolojilerin cerrahisi ve cerrahiye özel 
rehabilitasyon veya egzersiz uygulamalarının işlendiği panel ve konferanslardaki konuşmaların temeli de 
etik prensiplere dayandırılacaktır. 

Dünya Fizyoterapi Konfederasyonu tarafından fizyoterapistler için ilk resmi özelleşme alanı olarak kabul 
edilen “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon”, hem dünyada hem de ülkemizde fizyoterapistler arasında 
en çok tercih edilen bir çalışma alanıdır. Ülkemizde birçok üniversitede lisansüstü programı olarak yer 
alan “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,” fizyoterapistlerin bu konudaki klinik bilgi ve becerilerini 
geliştiren, yapılan bilimsel çalışmalar ile kanıta dayalı ortopedik rehabilitasyon uygulamalarının klinik 
pratiğe girmesini sağlayan ve bu konuda hem klinisyen, hem de araştırmacı olarak özelleşmiş fizyotera-
pistler yetiştiren bir bilim alanı olmuştur. Kas-iskelet sistem problemlerinin geniş bir perspektif içinde ele 
alındığı “Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon” alanı, günümüzde ortopedide farklı alanları temsil eden 
ve TOTBİD’in içinde yer alan alt gruplar ile de yakın çalışan meslektaşlarımızın yetişmesini sağlamıştır ve 
sağlamaya da devam edecektir.

Bu nedenle bu sempozyumun amacı, özellikle genç meslektaşlarımızın bilimsel ve klinik uygulamalardaki 
bilgi ve beceri seviyesini artırmak, tartışarak öğrenmeyi sağlamak ve ortopedik rehabilitasyonda analitik 
düşünmeyi geliştirmektir. Oturumlarda klasik panel oturumlarının yanı sıra katılımcılardan gelen soruların 
tartışılacağı, her bir konuşmacının kendi kişisel deneyimlerini paylaşacağı, klinik uygulamalarda ortope-
dist-fizyoterapist beklentilerinin dile getirileceği tartışmalı ortak oturumlar yer alacak ve ilgili konularda 
fikir birliği oluşturulacaktır.

TOTBİD’in kuruluşunun 50. Yıl dönümü olan 2020 yılında Covid-19 Pandemisi nedeniyle yapılamayan 
“30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi” ve “5. Fizyoterapi-Ortopedi ve Travmatoloji Ortak 
Sempozyumu” nu bu yıl yüz yüze gerçekleştirebilecek olmanın mutluğunu yaşıyoruz. Meslektaşlarımız ve 
ortopedistler ile birlikte başarılı bir toplantı olacağını umut etiğimiz bu sempozyumda hepinizi aramızda 
görmeyi diliyor; hem bilimsel, hem de sosyal anlamda katılımlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Filiz Can Prof. Dr. Zafer Erden
Kongre Başkanı Kongre Sekreteri

FROM THE EDITOR
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Değerli Meslektaşlarımız,

TOTBİD’in kuruluşunun 50. Yıl dönümü olan 2020 de pandemi döneminde gerçekleştirdiğimiz ilk sanal 
kongremizin ardından 30. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ni gecikmeli de olsa  9-14 Kasım 
2021 tarihlerinde Antalya Belek Granada Kongre Merkezi’nde yüz yüze gerçekleştireceğiz.

Sosyal ve bilimsel seviyenin, yüksek katılım oranıyla birlikte – iki yıllık hasretin ardından 30. Kongremize 
layık olması için çalışıyoruz.

Temel amacımızın ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji bilimsel ve eğitsel seviyesini iyileştirmek olduğunun 
farkındalığıyla; üyelerimizin katılımlarını özendirecek şekilde farklı ve doyurucu bir bilimsel program 
oluşturmayı hedefledik.

Kongrede klasik “panel oturumları” ve “tartışmalı olgu sunumları” ile birlikte bir farklılık olarak da “ne 
istiyorsanız sorun”  ve “moderatörlü çapraz ateş” oturumları da olacaktır.

Doğru ve yanlış davranışlara ilişkin kavramlar geliştiren, bu kavramları savunan ve bunların kullanımını 
öneren felsefe dalı olarak tanımlanan etik diğer bir ahlak felsefesidir.

Ortopedik tanı ve tedavilerimizin bilimsel olması gerektiği kadar en az aynı oranda etik çerçeve içerisinde 
olması gerekliliği nedeniyle gün geçtikçe hem bilimsel anlamda hem de ortopedik cerrahi gibi sağlık uygu-
laması alanlarında daha önem kazanan etik konusu, kongremizin ana teması olarak seçilmiştir.

Bilimsel ve sosyal açıdan tam bir bayram havasında geçmesini ümit ettiğimiz ve ana temasını “etik” olarak 
belirlediğimiz kongremizde birlikte olmak dileğiyle,

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer  Prof. Dr. Halit Pınar
Kongre Başkanı  TOTBİD Başkanı
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Fizyoterapi – Sözlü Bildiriler / Genel Ortopedi

S1 SS - 01 - Mekanik boyun ağrılı bireylerde alt ekstremite posterior plan kaslarına foam roller ile uygu-
lanan miyofasyal gevşetme tekniğinin akut etkisi

S1 SS - 02 - Kronik boyun ağrısında servikal bölge derin fleksör kas aktivasyonu, servikal fleksör kas 
enduransı, servikal bölge eklem pozisyon hissi ve statik dengenin incelenmesi

S1 SS - 03 - Omuz problemi olan hastalarda omuz ekleminin ve üst ekstremitenin fonksiyonelliği ile ağrı 
şiddetinin kinezyofobi düzeyine göre karşılaştırılması

S2 SS - 04 - Radius başı kırıklarında kol, omuz ve el sorunları anketi ve görsel analog skalanın tedaviye 
duyarlılığının incelenmesi

S2 SS - 05 - Adölesan idiyopatik skolyozda hafif dokunma, vibrasyon ve 2 - nokta ayrımı duyusunun 
incelenmesi

S3 SS - 06 - Aşil tendon tamiri sonrası re - rüptür gelişen olguda prp enjeksiyonu takiben fizik tedavi ve 
rehabilitasyon uygulamaları ve sonuçları

S3 SS - 07 - 5. metatars basis kırığı olan bir olguda konservatif tedavi sonrasında uygulanan fizyoterapi 
ve rehabilitasyon sonuçlarımız

S3 SS - 08 - Diz osteoartritli bireylerde EV programının serum sitokin seviyeleri, ağrı, eklem pozisyon 
hissi ve fonksiyonel durum üzerine etkisi: ön sonuçlar

S4 SS - 09 - Rotator manşet patolojileri: Türkiye’de mevcut fizyoterapi uygulamaları
S4 SS - 10 - PES planuslu bireylerde patellar tendon ve femoral kartilaj kalınlığının incelenmesi: Pilot 

çalışma
S5 SS - 11 - Kadınlarda obezitenin kas iskelet rahatsızlıkları ve fiziksel aktivite düzeyine etkisi
S5 SS - 15 - Genç bireylerde soğuk uygulamanın eklem pozisyon hissi, deri sıcaklığı ve kas kuvveti üze-

rine etkisi
S5 SS - 16 - Fasiyoskapulohumeral distrofili hastalarda skapulotorasik artrodez cerrahisinin denge ve 

yürüme parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi
S6 SS - 18 - Patellofemoral ağrı sendromlu bireylerde ağrı ve fonksiyon düzeylerinin kinezyofobi, ağrıyı 

felaketleştirme ve yaşam kalitesi üzerine etkisi
S7 SS - 20 - Non - spesifik boyun ağrılı bireylerde mckenzie ve mulligan egzersizlerinin karşılaştırılması
S7 SS - 22 - Non - spesifik boyun ağrılı kişilerde manuel ve enstrüman destekli spinal anipülasyon n 

vertebral ve ınternal karotıd arterlere etkisinin karşılaştırılması
S8 SS - 23 - Üniversite öğrencilerinde farklı uzaktan eğitim araçlarının kas iskelet sistemi üzerine etkisi

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Artroplasti

S9 SB - 001 - Total diz artroplastisi sonrası gelişen distal femur periprostetik kırıkları: Kilitli plak ve 
intramedüller çivi tedavilerinin fonksiyonel, radyolojik sonuçları ve mortalite analizi

S9 SB - 002 - Bipolar parsiyel kalça protezinde bipolar başın iç ve dış hareketinin asetabuler aşınma ve 
revizyona etkisi

S10 SB - 003 - Periprostetik kırıkların tedavisinde lateral kilitli plak ve karşılıklı çift plak tekniklerinin 
sonuçlarının karşılaştırılması

S10 SB - 006 - Elektif total kalça artroplastisi uygulamalarında sistemik traneksamik asitin kan kaybı ve 
transfüzyon ihtiyacı üzerine etkisi

S11 SB - 007 - Diz osteoartriti hastaları için youtube, etik ve kapsamlı bir bilgi kaynağı mı?
S11 SB - 008 - Diz osteoartriti sınıflamasında derin öğrenme modelleri kullanılabilir mi? Ön çalışma 

sonuçları
S12 SB - 009 - Total diz protezi koronal dizilim açılarının fonksiyonel sonuçlar ve hasta memnuniyeti 

üzerine etkisi
S12 SB - 010 - Displastik kalçalarda femur başı shelf otogreftler kullanılarak yapılan total kalça protezi 

erken - orta dönem sonuçları
S13 SB - 011 - Total diz artroplastisinde patella yüzey değişiminin perioperatif kan kaybı ve transfüzyon 

ihtiyacı üzerine etkisi
S13 SB - 012 - Koksartrozlu genç bireylerde proksimal femoral osteotomi: sağkalım analizi ve uzun dönem 

sonuçları
S14 SB - 013 - Direkt lateral girişimden sonra gluteal kaslar ve yürüme nasıl etkileniyor? Görüntüleme ve 

yürüme analizi bulgularının ilişkisi
S14 SB - 014 - Total diz artroplastisinde dizayn ve dizilimin uzun dönem fonksiyonel sonuçlar üzerine 

etkisi
S15 SB - 016 - Spotorno kriterlerinin aksine sement kullanılmadan yapılan parsiyel kalça protez uygu-

lamaları

İÇİNDEKİLER
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S15 SB - 017 - Tavşanda femur başı osteonekroz modelinde tadalafilin koruyucu etkisinin incelenmesi
S15 SB - 018 - Proksimal femoral deformiteli hastalarda total kalça protezi uygulaması
S16 SB - 019 - Türkiye’deki ortopedistlerin robot yardımlı artroplastiye yaklaşımlarının değerlendirilmesi
S16 SB - 020 - İki aşamalı revizyon diz artroplastisinde başarılı bir tedavi seçeneği: Düşük doz van-

komisinli spacer
S17 SB - 021 - Rekonstrükte edilemeyen humerus üst uç kırıkları tedavisinde uygulanan ters omuz protezi 

sonrası omuz propriosepsiyonunun değerlendirilmesi
S17 SB - 022 - İki farkı sistemik ve lokal traneksamik asit uygulama yönteminin ameliyat sonrası erken 

dönemdeki hemoglobin düşüşü üzerine olan etkisinin değerlendirilmesi
S17 SB - 023 - Periprostetik eklem enfeksiyonlarının profilaksisi ve tedavisi için Pluronic®F127 içeren 

yeni kemik çimentoları
S18 SB - 024 - Yapay zeka ve derin öğrenme yöntemleri ile kalça radyografilerinden femoral komponentin 

marka ve modelinin saptanması
S18 SB - 027 - Yaşlı hastalarda, kapsül dışı kalça kırıklarında başarısız tespit sonrası yapılan total kalça 

artroplastisi sonuçlarımız
S19 SB - 028 - Crowe Tip - 4 kalçalarda transvers subtrokanterik osteotomi ile yapılan çimentosuz seramik 

seramik total kalça artroplastisinin minimum 10 yıllık sonuçları
S19 SB - 029 - İki aşamalı revizyon diz artroplastisinde sement spacer uygulamaları: Eklemli ve statik 

uygulamaların karşılaştırılması
S20 SB - 030 - Diz osteoartritinde pes anserius tendiniti gece ağrısı nedeni olabilir mi?
S20 SB - 031 - Septik veya aseptik gevşeme nedeniyle yapılan revizyon diz artroplasti sonuçlarının 

karşılaştırılması
S21 SB - 032 - Enfekte total diz artroplastisi sonrası iki aşamalı revizyon diz artroplastisi uygulanan hasta-

larda laboratuar bulgularının klinik sonuçlar ile ilişkisinin değerlendirilmesi
S21 SB - 033 - Enfekte total diz protezlerinde iki aşamalı revizyon uygulanan hastalarda orta ve uzun 

dönem sonuçların değerlendirilmesi
S21 SB - 034 - Kısaltma osteotomisi olmaksızın total kalça artroplastisi uygulanan Crowe Tip 2 ve 3 displa-

zili hastalarda çimentosuz yuvarlak femoral komponent, dikdörtgen kesitli ile benzer klinik sonuçlar 
sağlar

S22 SB - 035 - Artroplasti sonrası uzamış yara drenajı dren çıkış yerinin suture edilmesi ve mekanik 
kompresyon ile engellenebilir mi?

S22 SB - 036 - Total kalça protezinde bacak uzunluk farkının giderilmesinde robotik kol destekli uygu-
lamalar etkili midir?

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Artroskopi ve Spor Yaralanmaları

S23 SB - 037 - Diz eklemi kıkırdak hasarına yönelik mikrokırık uyguladığımız hastaların orta ve uzun 
dönem sonuçları

S23 SB - 038 - Artroskopik tamir uygulanan klasik bankart ve küçük - orta büyüklükteki fragmana sahip 
kemik bankart hastalarının karşılaştırılması

S24 SB - 039 - Transforme edici büyüme faktörü Beta - 3 (TGF - β3) yüklü nanopartiküllerin sıçanlarda 
aşil tendon iyileşmesi üzerine etkilerinin araştırılması

S25 SB - 041 - Omuz patolojilerinde MR raporları ne kadar güvenilir? Artroskopi ile rapor korelasyonu
S25 SB - 042 - Parsiyel ön çapraz bağ rüptüründe remnant koruyucu tek demet rekonstrüksiyon cerrahisi 

etkili bir yöntem midir?
S26 SB - 043 - Medial menisküs izole meniskotibial lezyonu cerrahi onarımı erken ve orta dönem klinik 

sonuçları
S26 SB - 044 - Lucilia sericata larva salgısının sıçan osteokondral defekt modelinde iyileşmeye etkisi
S27 SB - 045 - Spesifik enstrüman kullanmadan tightrope ile artroskopik korakoklavikuler ligament 

rekonstruksiyonu
S28 SB - 046 - Hipermobil hastalarda kombine ön çapraz bağ rekonstruksiyonu ve anterolateral ligament 

internal breys uygulaması klinik sonuçları etkiler mi?
S28 SB - 047 - Posterior tibial eğimin ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu sonrası greft sağkalımına etkisi
S28 SB - 048 - Çift demet ve tek demet ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu hastalarının 3 yıllık prospektif 

klinik sonuçları
S29 SB - 049 - Tibial eğim menisküs yırtığı veya yırtık paternini etkiler mi?
S29 SB - 053 - Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonunda cerrahi zamanlamanın klinik ve fonksiyonel sonuçlara 

etkisi
S30 SB - 055 - Comparison of cell - free matrix scaffolds used to treat osteochondral lesions in a rabbit 

model
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S31 SB - 056 - Proksimal ön çapraz bağ yırtıklarında primer tamir ve primer tamire ek olarak uygulanan 
lateral ekstraartiküler tenodez cerrahisinin kısa dönem sonuçları

S31 SB - 057 - Artroskopik bankart tamirinin üst ekstremite egzersiz kapasitesi, omuz fonksiyonu ve 
yaşam kalitesi üzerine etkileri

S32 SB - 058 - Çocuk ve adölesan tibial eminens avülsiyon kırıkları tedavisinde artroskopik yardımlı tespit 
yönteminin sonuçlarının değerlendirilmesi

S32 SB - 059 - Ön çapraz rekonstrüksiyonu sırasında plateletten zengin fibrin kullanımının diz eklem 
stabilitesi ve fonksiyon üzerine etkisi

S32 SB - 060 - Ön çapraz bağ rüptüründe derin lateral sulkus işareti ile posterior tibial eğim açısı ilişkis-
inin araştırılması

S33 SB - 061 - Ön çapraz bağ tibial ayak izi için eklem içi kılavuzlar: Sagital manyetik rezonans tarama-
larında, tibial eminensiyalar lateral menisküsten daha az varyansa sahiptir

S33 SB - 062 - Otolog hamstring tendonu ile yapılan ön çapraz bağ tamirinde sartorius kasını korumak 
fleksiyon torkunu etkiler mi?

S34 SB - 064 - Aşil tendon rüptürü tedavisinde minimal invaziv cerrahi teknik

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

S34 SB - 065 - Medıal malleol osteotomisi yapılan talus osteokondral lezyon tanılı 16 hastanın osteotomi 
fiksasyonunda implant seçimi

S34 SB - 066 - Freiberg hastalığının cerrahi tedavisinde dorsifleksiyon kapalı kama osteotomisinin başsız 
vida ve eriyen pin uygulamasıyla fiksasyonunun fonksiyonel sonuçları

S35 SB - 067 - Halluks valgusun adölesan baletlerde denge fonksiyonları ve yaşam kalite ölçekleri üzerine 
etkisi

S35 SB - 068 - Sinus tarsi lateral yaklaşımla vida fiksasyonu ile sanders tip II ve III kalkaneal kırıkların 
cerrahi tedavisinde kalsiyum fosfat çimentosunun etkinliği

S35 SB - 069 - Talus osteokondral defektlerinin tedavisinde iki farklı yöntemin kısa ve orta dönem 
sonuçlarının karşılaştırılması; mozaikplasti ve kollajen matriks ile rekonstruksiyon

S36 SB - 070 - Ayak bileği bağ yaralanmalarında sanal gerçeklik rehabilitasyonu etkisi: Sistematik liter-
atür taraması

S36 SB - 071 - Kronik plantar fasyit tedavisinde kortikosteroid enjeksiyonu ve radyofrekans sinir ab-
lasyonu yöntemlerinin kısa dönem klinik sonuçlarının karşılaştırılması

S37 SB - 072 - Diyabet veya periferik arter hastalığı nedeniyle alt ekstremite amputasyonu uygulanan ve 
takiplerde re - ampütasyon gereken hastaların sağ kalımı olumsuz etkilenir mi?

S37 SB - 073 - Tırnak batmasında winograd ile modifiye winograd sonuçlarının karşılaştırılması: Sütür 
tekniğinin önemi

S38 SB - 074 - Posterior malleol kırıklarının fiksasyonu sindesmoz stabilizasyon ihtiyacını azaltır mı?
S38 SB - 075 - Ratlarda Tendofleks® (Politendon Kompleks)’in ve Hypericum Perforatum (St. John’s Wort 

Oil)’un tamir edilen aşil tendonu iyileşmesi üzerine etkisi
S39 SB - 076 - Medıal talus osteokondral lezyonlarında mozaikplasti – Orta dönem sonuçlarımız
S39 SB - 077 - Lateral talus osteokondral lezyonunun otolog osteokondral transplantasyon ve eş zamanlı 

anterior talofibular ligament tamiri ile tedavisi sonuçları
S40 SB - 078 - Fasyotomi yapılan ve yapılmayan plantar kalkaneal spur eksizyonunun plantar ark dü-

zleşmesine etkisi
S40 SB - 079 - İğne ile perkütan plantar fasia gevşetme yapılan hastalardaki erken dönem klinik sonuçlar
s40 SB - 080 - Plantar fasiitis tedavisinde radyofrekans ablasyon yöntemi etkinmi?

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Ekstremite Rekonstrüksiyonu ve Eksternal Fiksasyon

S41 SB - 081 - Akondroplazi hastalarında ekstremite uzatma hızı ile kallus kalitesi arasındaki ilişki
S41 SB - 082 - Bilgisayar destekli sirküler eksternal fiksatörlerle deformite düzeltmede 3D bilgisayarlı 

tomografi ve röntgen ile ölçüm parametrelerinin karşılaştırılması (biyomekanik model)
S42 SB - 083 - Gümüş iyon katkılı hidroksiapatit kaplı titanyum çiviler bakteriyel kolonizasyonu önler
S43 SB - 084 - Inkomplet atipik femur kırıklarının komplet kırıklara dönüşümünde femurun sağital plan 

deformitesi ne kadar etkili?

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / El ve Mikrocerrahi

S43 SB - 085 - Karpal tünel sendromu tanısında akıllı telefon destekli kızılötesi termal görüntüleme 
etkinliğinin değerlendirilmesi
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S44 SB - 086 - El parmağı tek kondil travmatik kayıplarının 2. metakarp tabanı ulnar tarafından alınan 
konveks osteokondral otogreft ile rekonstrüksiyonu

S44 SB - 087 - De Quervain hastalığında konservatif tedavi yöntemlerinin ağrı ve uyku kalitesi üzerindeki 
etkilerinin karşılaştırılması

S44 SB - 088 - Doyletip II mallet finger yaralanmalarında pull - out yöntemiyle cerrahi tedavinin klinik 
sonuçları

S45 SB - 089 - Covid - 19 pandemisinin el cerrahisi poliklinik başvuruları üzerine etkisi ve hastaların 
cerrahi işlemlere rızası

S45 SB - 090 - Zon iki fleksör tendon yaralanmalarında A2 pulley plasti ile diğer cerrahi yöntemlerin 
karşılaştırılması (deneysel ve biyomekanik kadavra çalışması)

S46 SB - 091 - Doğumsal brakial pleksus felci: Bir yaş altı hastaların doğal seyrinin ve fonksiyonel 
sonuçlarının değerlendirilmesi

S46 SB - 092 - Geç dönem el tendon yaralanmalarında ultrasonografi (USG) ve manyetik rezonansın (MR) 
tanısal değeri

S47 SB - 093 - Skafolunat instabilite tedavisinde farklı tenodez yöntemlerinin karşılaştırılması: Kadavra 
çalışması

S47 SB - 094 - Skyline görüntüsünün distal radius kırıklarının volar plaklamasında ekstensor tendon 
patolojilerini önlemedeki etkinliği: ultrasonografik değerlendirme

S48 SB - 095 - Ağır el yaralanmalarının ayaktan alınan serbest doku nakilleriyle rekonstrüksiyonu
S48 SB - 096 - Normal skafolunat aralığın direkt grafi, bilgisayarlı tomografi ve ultrasonografi ile ölçülme-

si: Multidisipliner, ölçücüler arası güvenilirlik araştırması
S48 SB - 097 - Çocuklarda fleksör tendon yaralanmalarının değerlendirilmesi
S49 SB - 098 - Ezilmeye bağlı çoklu karpometakarpal eklem volar çıkığının yönetimi
S49 SB - 099 - Türkiye toplumunda normal posteroanterior ve lateral el bilek grafilerindeki radyolojik 

ölçüm değerleri

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Genel Ortopedi

S50 SB - 100 - Ganz periasetabular osteotomi uygulanan hastaların fonksiyonel ve radyografik sonuçları
S50 SB - 101 - Gonartroz tanılı hastalara poliklinik şartlarında uygulanan, stromal vasküler fraksiyon 

yöntemiyle elde edilen mezenkimal kök hücre enjeksiyonunun ağrı ve fonksiyon üzerine etkisinin 
araştırılması

S51 SB - 102 - Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica'da en çok alıntı yapılan 50 makale: Bibliyo-
metrik bir analiz

S51 SB - 103 - İki farklı cerrahi el yıkama tekniğinin reflora oluşumuna karşı etkinliklerinin karşılaştır-
ması

S52 SB - 104 - Lomber bölgedeki cilt altı yağ doku kalınlığı ile lomber intervertebral disk dejenerasyonu 
varlığı ve derecesi ile lomber disk herniasyonu varlığı arasındaki ilişki

S52 SB - 105 - Lomber intervertebral disk dejenerasyon derecesi ile intervertebral disk herniasyonu varlığı 
ve paravertebral kas alanları arasındaki ilişki

S52 SB - 106 - Sagittal patellar tilt ile kondromalazi patella arasındaki ilişki: Detaylı kesitsel analiz
S53 SB - 107 - Medial açık kama yüksek tibial osteotomi ameliyatında hemstring tendonlarının onarılma-

ması, implanta bağlı ağrıyı azaltarak implant çıkarılması ihtimalini düşürür ve hasta memnuniyetini 
artırır

S53 SB - 109 - Osteoporotik ratlarda femur kırığı iyileşmesinde K vitamini, teriparatid, zoledronik asit ve 
kombinasyon tedavilerinin karşılaştırılması

S54 SB - 110 - Bor nitrür kaplanmış implantların antibakteriyel etkinliğinin incelenmesi
S54 SB - 111 - Vaskülarize fibula grefti alınmasının ekstremitedeki radyolojik dizilime ve klinik skorlara 

etkisinin değerlendirilmesi
S54 SB - 112 - Covid - 19 pandemisinin ortopedik travma ve tümör hastalarının anksiyete düzeylerine 

etkisi
S55 SB - 113 - Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu geçiren olgularda ekstremite Simetri İndeksi’ne göre 

Hamstring Quadriceps oranı değişimi
S55 SB - 114 - Ön çapraz bağ tamiri sonrası yağ oranı ve yağ kütlesi ile kuvvet ilişkisi
S56 SB - 116 - Periprostetik eklem enfeksiyonu tanısında standart bir kültür yaklaşımı önerisi, kan kültürü 

şişesine ekim
S56 SB - 117 - Distal biseps tendon rüptüründe tek insizyon ile çift insizyon tamir tekniklerinin 

karşılaştırılması
S57 SB - 119 - Klavikula kırıklarında cerrahi endikasyonun tekrar gözden geçirilmesi: Klavikula asimetri-

si
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S57 SB - 120 - T - skoru düşük proksimal femur kırıklarının Hounsfield Unite ve Histopatolojik Korelas-
yonu

S58 SB - 121 - Minimal invaziv perkütan plak osteosentez ve IMN tekniği ile tedavi edilen distal tibianın 
eklem dışı kırıklarının (OTA / AO 43 - A) orta dönem sonuçları ve komplikasyonları: Çok merkezli 
bir çalışma

S58 SB - 122 - Travmatik kalça çıkığı modeli oluşturulan sıçanlarda trombositten zengin plazmanın kon-
drosit iyileşmesi üzerine etkisi

S58 SB - 124 - Spesifik olmayan akut bel ağrılarında oral magnezyum alımının etkisi: Prospektif, random-
ize klinik çalışma

S59 SB - 125 - Diz altı ampütasyonu yapılan hastalarda önceki alt seviye ampütasyonların klinik sonuçlara 
etkisi

S59 SB - 126 - Kas - iskelet sistemi ağrısı ile ortopedi polikliniğine başvuran hastaların geleneksel ve 
tamamlayıcı tıp uygulamaları hakkındaki bilgi ve deneyimleri

S60 SB - 127 - Monoplanar ve biplanar medial açık kama yüksek tibial osteotomilerde patellar yükseklik 
değişikliklerinin klinik sonuçlara etkisi

S60 SB - 128 - Medial açık kama yüksek tibial osteotomide lateral menteşe kırığının klinik ve radyolojik 
sonuçlara etkisi

S61 SB - 129 - Başları zarar görmüş kilitli vidaların çıkarılmasında güvenli bir teknik yüksek hızlı burr 
gerçekten gerekli mi?

S61 SB - 130 - İndükte membran periost mudur?
S62 SB - 131 - Medial açık kama yüksek tibial osteotomide hangi tip osteotomi? Monoplanar mı biplanar 

mı?
S62 SB - 132 - Türk toplumunun kalça morfolojisinde cinsiyet farklılıkları üzerine radyografik çalışma
S63 SB - 133 - Kalça avasküler nekrozunda iloprost tedavisi radyolojik ve klinik olarak etkindir
S63 SB - 134 - Pediatrik yaş grubundaki (4 - 16 yaş) distal radius metafiz kırıklarının takiplerinde three 

poınt ındex'in klinik uygulamadaki etkinliğinin araştırılması
S64 SB - 135 - Travmatik beyin hasarı ve tibia kırığının serum ve beyin doku avp ve anjiotensin 1 - 7 

seviyelerine, kırık iyileşmesine ve vasküler yanıta etkileri
S65 SB - 136 - Adolesan ve genç erişkin asetabular displazili hastalarda ganz osteotomisi: Başarılı radyo-

lojik ve fonksiyonel sonuçlar
S65 SB - 137 - Alt ekstremitenin non - travmatik ampütasyonlarında revizyonların tetkik ve damar cerra-

hisi konsültasyonları ile korelasyonu
S66 SB - 138 - Total kalça artroplastisinin algılanan zorluğu: uzmanlarla yapılan bir anketin sonuçları
S66 SB - 139 - Ortopedi literatüründe Türkler: Üst seviye uluslararası dergilerdeki son 10 yıla bakış
S67 SB - 140 - Covid - 19 enfekte kalça kırıkları ne zaman opere edilmeli? 1 yıllık prospektif kohort 

çalışması
S67 SB - 141 - Ortopedi hekimlerinin deplase distal radius kırıklarında redüksiyon öncesi analjezi yön-

temlerine yaklaşımının değerlendirilmesi ile ilgili anket çalışması
S68 SB - 142 - Asistanlar neden ortopedi ve travmatoloji uzmanlık eğitiminden ayrılıyorlar? Ulusal anket 

çalışması
S68 SB - 143 - 3D modelleme ve baskı teknolojileri rutin pratikte kullanılabilir mi?
S69 SB - 144 - Patellofemoral ağrı sendromunun konservatif tedavisinde uygulanan kapalı kinetik zincir 

egzersizlerinin sonuçlarının shear wave elastografi ile değerlendirilmesi

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Omurga Cerrahisi

S69 SB - 145 - Lenke tip 3, 5 ve 6 adölesan idiopatik skolyozda distal füzyon seviyesine göre radyolojik ve 
fonksiyonel sonuçların karşılaştırılması

S70 SB - 146 - Adolesan idyopatik skolyozun hibrid teknik ile tedavisi; posterior torasik füzyon ve tora-
kolomber / lomber bantla gerdirme yöntemi kombinasyonu

S70 SB - 147 - Lenke tip 5 eğriliklerde çift vida çift bant gerdirme yönteminin radyolojik ve klinik 
sonuçları

S70 SB - 148 - Hibrid yöntem ve anterior bantla gerdirme yöntemiyle opere edilen çift majör idiyopatik 
skolyoz hastalarının pulmoner fonksiyonlarının 2 yıllık takip sonuçları

S71 SB - 149 - Adolesan idiopatik skolyoz hastalarında posterior interkostal kan akımının konkav ve kon-
veks taraf arasında karşılaştırılması ve eğriliğin derecesi ile korelasyonunun değerlendirilmesi

S71 SB - 150 - Yoğun bakım yatış öyküsünün posterior spinal füzyon cerrahisi sonrası gelişen cerrahi alan 
enfeksiyonlarına etkisi

S72 SB - 151 - Avrupa erişkin omurga deformite hastalarının analjezik ve opioid ilaç kullanım profili: En 
az 5 yıl takip çalışması
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S72 SB - 152 - Erişkin omurga deformitesi ameliyatı ile çalışma hayatı, hastalık izni, işe dönüş ve erken 
emeklilik arasındaki ilişki: En az 5 yıl takip çalışması

S73 SB - 153 - Bant ile gerdirme yöntemi (VBT) disk ve faset eklem dejenerasyonuna sebep olur mu? En 
az 2 - yıl takipli MRI çalışması

S73 SB - 154 - Torakoskopik bant ile gerdirme (VBT) ameliyatı akciğer fonksiyonunu azaltır mı artırır mı?
S73 SB - 155 - Torakoskopik bant ile gerdirme (VBT) ameliyatının 2 ila 5 yıllık takip sonuçları: Tek cer-

raha ait deneyim
S74 SB - 156 - Tamamlayıcı görüntüleme yöntemi: Rasterstereografinin kullanılabilirliği ve radyografi ile 

validasyonu
S74 SB - 157 - İntraoperatif lokal teikoplanin tozunun kullanımının vertebra füzyonuna etkisi: Radyolojik 

olarak füzyon volüm değerlendirilmesi
S75 SB - 158 - Trombositten zengin plazma/fibrin ve trikalsiyumfosfatın sıçanlarda vertebral füzyon üze-

rine etkileri
S75 SB - 159 - Lomber değişkenlerin asetabular anteversiyonuna etkisi
S76 SB - 160 - İhmal edilmiş ve üç kolon osteotomisi gerektiren pediatrik kompleks spinal deformitelere 

asimetrik pso (apso) uygulaması: Klinik ve radyolojik en az 3 yıllık sonuçlar
S76 SB - 161 - Anterior vertebra cismi gerdirme (VCG) ile kombine posterior spinal füzyon (PSF) uygu-

laması ve adölesan idiyopatik skolyoz (AİS) hastalarında hibrit cerrahi: İlk 11 vakanın en az 2 yıllık 
sonuçları

S76 SB - 162 - 60 yaş üstü osteoporotik hastalarda yetişkin omurga deformitesinin cerrahi tedavisinde üst 
enstrümante vertebra seviyesinin (T9 vs T10) radyolojik ve fonksiyonel sonuçlara etkisi

S77 SB - 163 - Erken başlangıçlı skolyoz için İstanbul omurga merkezi deneyimi: Minimum 5 yıllık 
takiplerin klinik ve radyolojik sonuçları

S77 SB - 164 - Skolyoz nedeni ile posterior enstrümantasyon ve füzyon yapılan hastalarda füzyon son-
landırma seviyelerine göre multifidus kasının elastografi ile değerlendirilmesi

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Omuz ve Dirsek Cerrahisi

S78 SB - 165 - Adezif kapsülitte anestezi altında manipülasyon izole fizyoterapiye üstün mü?
S78 SB - 166 - Manyetik rezonans görüntüleri üzerinden yapılan glenoid versiyon ölçümlerinde üç boyutlu 

düzeltmeye gerçekten ihtiyaç var mı?
S78 SB - 167 - Artroskopik klavikula distal uç rezeksiyonu uygulanan olgularda ek patolojilerin görülme 

sıklığı
S79 SB - 168 - Manyetik rezonans görüntüleri üzerinden gerçekleştirilen glenoid versiyon ölçüm yöntem-

leri: Doğruluk ve güvenilirlik analizi
S79 SB - 169 - Akromioklavikular eklem çıkıklarında iki farklı tedavi yönteminin karşılaştırılması
S80 SB - 170 - Uyku postürü ile subakromiyal sıkışma sendromu arasındaki ilişki
S80 SB - 171 - Proksimal humerus kırıkları için yeni bir greft seçeneği: Pektoralis majör pediküllü kemik 

grefti
S81 SB - 172 - Rotator manşet yerleşimli intraosseoz ve intratendinöz kalsifik tendinitlerin artroskopik 

tedavisi
S81 SB - 173 - Akromiyal morfolojinin kalsifik tendinit üzerine etkisi
S81 SB - 174 - Distal humerus kırığı nedeniyle açık redüksiyon internal tespit yapılan hastalarda olekra-

non osteotomisi tespitinde tam ve parsiyel yivli vidaların karşılaştırılması
S82 SB - 175 - Akromion, glenoid ve skapula morfolojisi tam kat rotator manşet yırtığı oluşumunda önemli 

midir?
S82 SB - 176 - Akromion kalınlığı ve akromiyohumeral mesafenin rotator kılıf yırtıklarına etkisinin 

değerlendirilmesi

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Ortopedik Travmatoloji

S82 SB - 177 - Proksimal femur kırıklarının derin öğrenme teknikleri ile tespiti
S83 SB - 178 - Distal radius kırıklarının konservatif tedavisinde yalnızca atel yeterli mi?
S83 SB - 179 - Pandemide opere edilen kalça kırığı hastalarının artmış mortalite oranları engellenebilir 

mi? Kısa ve orta dönem mortaliteyi etkileyen faktörler
S84 SB - 180 - Femur şaft kırıklarında kapalı intramedüller çivi uygulanan hastaların 1997 - 1999 yıl-

ları ile 2015 - 2019 yılları klinik sonuçlarının ve tedavi prensiplerindeki değişimlerin karşılaştırıl-
ması

S84 SB - 181 - Mayo 2A olekranon kırığında uygulanan gergi bantlamada, K - teli veya kanüllü vida ile 
yapılan konfigürasyonların karşılaştırması, biyomekanik çalışma
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S85 SB - 183 - Proksimal femur çivisi uygulanan trokanterik bölge kırıklarında sistemik ve oral traneksa-
mik asit kullanımının kanama üzerine etkilerinin karşılaştırılması

S85 SB - 186 - Radius distal uç kırıklarında volar plak ile internal fiksasyon yapılan hastalarda plağın 
koronal açıdan malpozisyonda yerleşiminin klinik ve fonksiyonel sonuçlara etkisinin incelenmesi

S86 SB - 187 - Tek aşamalı ve iki aşamalı cerrahi tedavi uygulanan eklem içi tibia pilon kırıklarının rady-
olojik ve fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması

S86 SB - 188 - Alçılanmış ekstremitenin kompartman basıncını ölçen invaziv olmayan bir teknik: Mobil 
uygulama ile uyumlu bluetooth basınç sensörü

S87 SB - 189 - Tibia plato kırıklarının sınıflandırılmasında kullanılan beş farklı sistemin gözlemciler 
arası doğruluğunun değerlendirilmesi

S87 SB - 190 - Supraasetabular kemik koridor üzerine cinsiyet farklılığının etkisi var mıdır?
S87 SB - 191 - Erişkin eklem dışı distal tibia kırıklarının cerrahi tedavisinde uygulanan minimal invazif 

medial ve anterolateral plak ile osteosentezin klinik ve radyolojik sonuçlarının karşılaştırılması
S88 SB - 192 - Distal metafizer eklem dışı tibia kırıklarında minimal invaziv plak ve intramedüller çivi 

tedavilerinin karşılaştırılması
S89 SB - 193 - Osteoporotik kalça kırığı nedeni ile opere olan hastalarda nötrofil/lenfosit ve platelet/

lenfosit oranlarının mortaliteye etkisi
S89 SB - 194 - Cerrahi tedavi uygulanan ayak bileği büyüme plağı ilişkili kırıkların radyolojik ve klinik 

sonuçları: 39 olgunun geriye dönük değerlendirilmesi
S89 SB - 195 - Medı̇kal ozon tedavı̇sı̇nı̇n ratlarda femur kırık kaynamasına olan etkı̇sı̇nı̇n ı̇ncelenmesı̇
S90 SB - 196 - İntertrokanterik femur kırıklarının cerrahi planlamasında göz ardı edilmiş zorluk: “Pos-

tanestezik bakım ünitesi (PABÜ) gereksinimi’’
S90 SB - 198 - Proksimal femur kırığı olan hastalarda COVID - 19 varlığının erken mortalite üzerine 

etkisi
S91 SB - 199 - İnstabil intertrokanterik kırıklı olgularda komorbidite indekslerinin analizi
S91 SB - 201 - Beşinci metakarp boyun kırığı olan hastalardaki saldırganlık ve ikinci - dördüncü parmak 

uzunluk oranı (2D: 4D) arasındaki ilişki
S91 SB - 203 - Tibia pilon kırıklarının iyileşmesinde yeni bir parametre: kırık alan ölçümü
S92 SB - 204 - Retrograd intramedullar femur çivisi sonrası medullar kanalın in - situ osteokondral otog-

reftle kapatılması: Teknik ve vaka serisi
S92 SB - 205 - Dyna Locking Trokanterik (DLT) çivisi ile tedavi edilen trokanterik femur kırıklarında 

komplikasyonlar için risk faktörleri
S93 SB - 206 - Hipoalbüneminin kalça kırığı teşhisi ile ameliyat edilen 75 yaş üzeri hastalarda revizyon 

cerrahisi ve mortalite üzerine etkisi
S94 SB - 207 - Travmatik anterior omuz çıkıklarında hipokrat yöntemi ile kapalı redüksiyon sonrası 

görülen omuz patolojilerinin analizi
S94 SB - 208 - Anterior pelvik yaklaşım kullanılan hastalarda posterior asetabulum duvar kırığının quad-

rilateral yüzeyden vida ile fiksasyonu
S95 SB - 209 - İntertrokanterik kırıkların proksimal femur çivisi ile tedavisinde distal kilitleme vidası 

gerekli midir? Retrospektif kohort çalışma
S95 SB - 210 - Kalça kırığı nedeniyle opere edilen hastaların bilgisayarlı dinamik posturografi ile postop-

eratif orta dönem sonuçlarının değerlendirilmesi
S96 SB - 211 - COVID - 19 pandemisinde erişkin ortopedik travmaların epidemiyolojik analizi
S96 SB - 212 - İntertrokanterik femur (İTF) kırıklarında kırık tipi ile perioperatif kanama miktarı arasın-

da ilişki var mıdır?
S96 SB - 213 - Tibia cisim kırıklarında intramedüller çivi deneyimlerimiz
S97 SB - 214 - Ayak bileği supinasyon eksternal rotasyon tip 4 kırıklarda sindesmoz vidası uygulanmasının 

klinik ve radyolojik sonuçlara etkisi
S97 SB - 215 - Kalça kırığı olan yaşlı hastaların surveyine etki eden radyolojik parametreler
S98 SB - 216 - Genç erişkin kollum femoris kırıkları tedavisinde cerrahi sonuçlarımız
S98 SB - 217 - Neer tip 3 - 4 proksimal humerus kırıklarında konservatif tedavi ile tatminkar sonuçlar 

elde edilebilir
S98 SB - 218 - Dijital ölçüm vs ölçülü çivili grafi: Çivi boyutlarını hangisi daha iyi gösterir?
S99 SB - 219 - Geriatrik popülasyon kalça kırığı hastalarında ameliyat sonrası deliryum gelişme riskini 

tahmin edebilir miyiz ucuz, kolay ulaşılabilir bir parametre nötrofil - lenfosit oranı
S99 SB - 220 - Humerus cismi kaynamama tedavisinde çözüm çift plak ile yapılan tespit midir karşılaştır-

malı sonuçlar
S100 SB - 221 - Müller tip A yüzen kalçalarda uzun dönem fonksiyonel sonuçları etkileyen prognostik 

faktörler
S100 SB - 222 - Obezite distal radius kırığının konservatif tedavisini etkiler mi?
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Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Pediatrik Ortopedi

S100 SB - 223 - Gelişimsel kalça displazisinde Türk çocuk ortopedistlerinin tanı ve tedavi planlamaları: 
Ustalar nasıl yapıyor?

S101 SB - 224 - Gelişimsel kalça displazisinde kapalı redüksiyon sonrası ikincil cerrahi girişim ihtiyacına 
yönelik yeni radyografik parametrelerin değerlendirilmesi 

S102 SB - 225 - Onsekiz aydan büyük çocuklarda gelişimsel kalça displazisinin cerrahi tedavisi sonrası 
femur başında avasküler nekroz gelişmesinde önemli olan faktörlerin araştırılması

S102 SB - 226 - Konservatif ve cerrahi yöntemlerle tedavi edilen pediatrik gartland tip II suprakondiler 
humerus kırıklarının sonuçlarının karşılaştırılması

S103 SB - 227 - 25 - hidroksi vitamin D’nin pediatrik septik artrit hastalarında tanı ve takip açısından 
önemi

S103 SB - 228 - Gelişimsel kalça displazisi tedavisinde sekonder cerrahi gereksinimini öngörebilecek rady-
olojik parametrelerin yaş gruplarına göre analizi

S103 SB - 229 - Pemberton osteotomisinde modifiye çift greftleme tekniğinin asetabular gelişime olan etkisi
S104 SB - 230 - Toddler ve okul öncesi dönemi açık instabil tuft kırıklarının 25 gauge hipodermik iğne ile 

acil serviste fıksasyonu: Retrospektif kohort çalışması
S104 SB - 231 - Çocuklarda dadı dirseği hakkında ebeveyn eğitimi kaynağı olarak youtube™ videolarındaki 

içerik ve kalite durumu: Kesitsel bir çalışma
S104 SB - 232 - Anında mesajlaşma uygulaması ile radyolojik görüntü danışma güvenilirliği
S105 SB - 233 - Suriyeli sığınmacıların ülkemizde gelişimsel kalça displazisi cerrahi tedavi istatistikleri 

üzerindeki etkileri
S105 SB - 234 - Stabil olmayan pediatrik femur diyafiz kırığı olan hastalarda güvenli ve etkili bir tedavi 

yöntemi; 71 hastada titanyum elastik çivi deneyimi

Ortopedi ve Travmatoloji – Sözlü Bildiriler / Tümör Cerrahisi

S106 SB - 235 - Ekstremite yumuşak doku sarkomlarının plansız exsizyonundan re - eksizyona kadar 
geçen sürede uygulanan kemoterapi ve radyoterapinin cerrahi prosedürlere ve hasta sağ kalımına 
etkileri

S106 SB - 236 - Lokal agresif selim kemik tümörlerinin kimyasal adjuvanlar kullanılmaksızın genişletilmiş 
küretaj ile tedavisi

S107 SB - 237 - Ayak ve ayak bileği malign tümörleri: 81 vakanın retrospektif analizi
S107 SB - 238 - Üst ekstremitenin yumuşak doku sarkomu cerrahi sonrası onkolojik ve fonksiyonel 

sonuçları
S108 SB - 239 - Uterin leiomyosarkom kemik metastazları daima kötü prognozla ilişkili değildir: 6 hastalık 

vaka serisi
S108 SB - 240 - Tümör rezeksiyonu sonrası oluşan humerus defektlerinin biyolojik rekonstrüksiyonu
S108 SB - 241 - Alt ekstremite kemik metastazlarında prognostik belirteçler üzerinden tedavi yaklaşımı
S109 SB - 242 - Patolojik kırığı mevcut hastalarda sarkopeni surveyi etkiler mi?
S109 SB - 243 - Ayak ve ayak bileği yerleşimli malign tümörlerin cerrahi yönetimi ve klinik sonuçları
S110 SB - 244 - Pediatrik alt ekstremite malign tümör rezeksiyonları sonrası uzayabilen endoprotezlerle 

rekonstruksiyonların orta dönem sonuçları
S111 SB - 245 - Adjuvan radyoterapi planlanan ekstremite yerleşimli kemik metastazı olan hastalarda post-

operatif sonuçlar ve komplikasyonlar açısından çimentolu endoprotezlerin çimentosuzlara üstünlüğü 
var mıdır?

S111 SB - 246 - Popliteal bölge yumuşak doku sarkomlarında prognozu belirleyen faktörler
S111 SB - 247 - Çocuklarda distal femoral osteosarkomların rezeksiyonu ve endoprostetik rekonstrüksiy-

onunda traneksamik asidin etkinliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi
S112 SB - 248 - Santral atipik kartilajinöz tümör/düşük dereceli (grade 1) kondrosarkom - enkondrom 

ayrımında fraksiyone küretajın tanıya katkısı: Ön sonuçlar
S112 SB - 249 - Diz çevresine uygulananan tümör protezlerinde polipropilen meş ile ekstansör tendon 

rekonstrüksiyonları ve sonuçları
S113 SB - 250 - Dirsek yerleşimli kemik tümörlerinin yönetimi: 57 vakanın analizi
S113 SB - 251 - Proksimal femur basit kemik kistlerinde tedaviyi belirleyici faktörler
S114 SB - 252 - Ekstremite ve pelvis yerleşimli vasküler tümörlerin yönetimi: 86 vakanın analizi
S114 SB - 253 - Kemik ve yumuşak doku tümörlerinin rekonstrüksiyonlarında polipropilen mesh kul-

lanımı: Enfeksiyon şehir efsanesi mi?
S115 SB - 254 - 0 - 6 yaş ekstremite ewing sarkomlu hastaların onkolojik ve klinik sonuçları ve uygulanan 

biyolojik rekonstrüksiyonların uzun dönemli greft sağkalımları nelerdir?
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S115 SB - 255 - Humerus proksimal tümör rezeksiyon protezi uygulanan hastalarda traneksamik asidin 
perioperatif kanama miktarı üzerindeki etkinliği

S115 SB - 256 - Periferik sinir kılıfı tümörlerinde preoperatif tam kan sayımı parametreleri tanı aracı 
olarak faydalı mıdır?

S116 SB - 257 - İnternal hemipelvektomi sonrası gelişen komplikasyonlar: Nereye kadar mücadele
S116 SB - 258 - Hematopoetik kökenli primer malign kemik tümörlerinin cerrahi yönetimi ve klinik 

sonuçları
S117 SB - 259 - Tip 2 ve tip 3 internal hemipelvektomi uygulanan primer kemik sarkomu hastalarının 

fonksiyonel, onkolojik ve klinik sonuçları; Tek merkezli çalışma
S117 SB - 260 - Herediter multipl egzostozda yeni bir radyolojik bulgu: Baş boyun oranı
S118 SB - 261 - Ekstra - abdominal desmid fibromatoz: Lokal nüks oranları etkileyen klinik faktörlerin 

değerlendirilmesi
S118 SB - 262 - Kondrosarkoma tedavisinde sağlamayı etkileyen prognostik faktörlerin değerlendirilmesi 

ve literatür ile karşılaştırılması
S118 SB - 263 - Atipik yerleşimli osteoid osteoma tedavisinde konvansiyonel açık cerrahinin yeri
S119 SB - 264 - Türkiye’deki osteosarkom hastaları hakkında demografik bilgiler: Çok merkezli çalışmanın 

ilk sonuçları

Fizyoterapi – Poster Bildiriler / Genel Ortopedi

S120 PB - 01 - Kronik mekanik bel ağrısı olan hastalarda enterferansiyel ve tens akımlarının ağrı ve fonksi-
yonellik üzerine etkisi

S120 PB - 02 - Adelosan idiyopatik skolyozlu bireylerde eğrilik paternine göre beden imajı rahatsızlık 
düzeyinin araştırılması

S120 PB - 03 - Dega osteotomi cerrahisi geçiren gelişimsel kalça displazili çocuklarda ileri dönemde kalça 
kas kuvvetinin incelenmesi: Pilot çalışma

S120 PB - 04 - Total diz artroplastisi geçirecek gonartroz hastalarında kinezyofobi ile ilişkili faktörlerin 
incelenmesi

S121 PB - 05 - Uzaktan eğitim alan fizyoterapi öğrencilerinin mesleki kaygı, stres, umutsuzluk ve yaşam 
kalitesinin değerlendirilmesi

S121 PB - 06 - Skolyoz cerrahisi sonrası bel ağrısı: Olgu sunumu

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Artroplasti

S122 PB - 01 - Bipolar kalça hemiartroplastisi sonrası akut varisella zoster reaktivasyonu
S122 PB - 03 - Diz artroplastisinde nadir komplikasyon: Metallozis
S123 PB - 04 - Total diz protezinde polietilen post - tibial komponentin kırılması
S124 PB - 05 - Multisentrik osteolizis, nodulozis ve artropati (MONA) hastasına yapılan ilk artroplasti 

vakası ve çift pelvis bulgusu
S124 PB - 06 - Enfeksiyon şüpheli diz ve kalça protezi hastalarında kan sedimantasyon hızı, kan lökosit 

sayısı ve c - reaktif proteinin PCR ile korelasyonu

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Artroskopi ve Spor Yaralanmaları

S125 PB - 07 - Adölesan trokanter minör avülsiyon kırıklarının klinik ve radyolojik sonuçları
S125 PB - 08 - Diz eklemi medial kompartman osteoartrozu tedavisinde uygulanan açık kama proksimal 

tibia osteotomisi ile aynı seansta uygulanan fibula osteotomisi klinik ve radyolojik sonuçları

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi

S125 PB - 09 - Talus medial faset - Medial malleol eklemi kondral lezyon tedavisi
S126 PB - 10 - Ayak aksesuar kemiklerinin prevelansı: Retrospektif bilgisayarlı tomografi incelemesi

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / El ve Mikrocerrahi

S126 PB - 11 - El 2. parmak travmatik kemik defektine sekonder distal interfalengeal eklem deformitesinin 
ayak falanksından alınan otogreft ile düzeltilmesi

S127 PB - 12 - Metakarpofalangeal eklemin kompleks dislokasyonu ile sonuçlanan volar plak yaralanması
S127 PB - 13 - Kompleks metacarpophalangeal eklem çıkığında dorsal cerrahi yaklaşımının retrospektif 

fonksyonal değerlendirmesi
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S128 PB - 14 - Elde oluşan interdijital pilonidal sinus: Nadir bir vaka sunumu
S128 PB - 15 - Elde beşinci parmağın ekstansor kas tendon anomalisi: Beşinci parmak ekstansor digitorum 

kommunis tendonu yokluğunda M. Ekstansor Digiti Minimi Et Quarti değişikliği
S129 PB - 16 - Ateşli silah yaralanması sonrası defektif ulna kırığı, ulnar arter ve ulnar sinir yaralanmasına 

yaklaşımımız: Vaka takdimi
S129 PB - 17 - Voleybol oyucusunda multiple mallet kırığına Ishıguro Tekniği yaklaşım ve literatür tara-

ması
S130 PB - 18 - Artrozlu bir dirsekte oluşan şiddetli kübital tünel sendromunun cerrahi tedavisi sırasında 

rastlanılan bir anormal kas: Muskulus ankoneus epitroklearis
S130 PB - 19 - Metakarp ve falanks yerleşimli anevrizmal kemik kistinin tanı ve tedavisi ile ilgili iki olgu 

sunumu

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Genel Ortopedi

S131 PB - 20 - COVID - 19 pandemisinin diyabetik hastalarda alt ekstremite amputasyon seviyesi üzerine 
etkisi

S131 PB - 21 - Özel ve devlet hastanelerinde ortopedi polikliniğine başvuran hastaların anksiyete seviyel-
erinin karşılaştırılması

S131 PB - 22 - Yetişkin hastada COVID - 19 tedavisi sonrası diz çevresinde görülen osteonekroz: Olgu 
sunumu

S132 PB - 23 - İntramuskuler dev sinovial kist sonrası gelişen düşük ayak
S132 PB - 24 - Menisküs yaralanmalı hastada asemptomatik gut ve menanjmanı: Vaka sunumu
S133 PB - 25 - COVID - 19 kısıtlamalarının kliniğimizde uygulanan ortopedik acil cerrahiler üzerine etkisi

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Omurga Cerrahisi

S133 PB - 26 - Endoskopik vertebra osteoid osteom küretajı: Vaka sunumu
S134 PB - 27 - Travma sonrası akut bel ağrısında ayırıcı tanı: Kırık mı? Limbus vertebra mı?
S134 PB - 28 - Sırt ağrısında ihmal edilen etiyoloji, interspinöz bursanın inflamasyonu: Baastrup Hastalığı

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Omuz ve Dirsek Cerrahisi

S135 PB - 29 - Deplase klavikula medial uç kırığı ile ilişkili sternoklaviküler eklem çıkığı: Literatürün 
sistematik olarak gözden geçirildiği bir olgu sunumu

S135 PB - 30 - Triceps avülsiyon kırığında mini plak ile fiksasyon yöntemi: Bir olgu sunumu
S136 PB - 32 - Terrible triad yaralanması sonrası koronid kırığının endobuton yardımlı sütur ile fik-

sasyonunun erken dönem fonksiyonel sonuçları
S137 PB - 33 - Epileptik nöbet sonrası gelişen bilateral proksimal humerus posterior kırıklı çıkığının teda-

visinin sonucu

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Ortopedik Travmatoloji

S137 PB - 34 - COVID - 19 pandemisinin yetişkin ve çocuk kırıklarının dağılımı üzerine etkisi: Epidemi-
yolojik bir çalışma

S137 PB - 35 - Suprakondiler humerus kırığı sonrası gelişen brakial arter disseksiyonu: Vaka bildirimi
S138 PB - 36 - Geriatrik kalça kırıklarında yatış günü mortalite oranını etkiler mi? Retrospektif çalışma
S138 PB - 37 - C2 lisfranc yaralanmasına kapalı redüksiyon, perkütan pinleme ile yaklaşım: Olgu sunu-

mu
S139 PB - 38 - Kapalı redüksiyon ve k - teli ile fikse edilen atravmatik bilateral tibia tüberkül kırığı olan 

hasta; Vaka bildirisi
S139 PB - 40 - Metatars başlarını eşleştiriniz!
S140 PB - 41 - Femur distal kırığında serklaj kablosu tespiti sonrası görülen nadir bir komplikasyon: 

Yüzeyel femoral arter katlanması
S140 PB - 42 - Endosteal scalloping ayırıcı tanısında inkomplet atipik femur kırıkları olmalı mı?
S141 PB - 43 - Sporcularda bel ağrısının nadir bir nedeni olabilen sakrum stres kırığı: Olgu sunumu

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Pediatrik Ortopedi

S141 PB - 44 - Pediyatrik ve adölesan talus osteokondral lezyonların tedavisi
S142 PB - 45 - COVID - 19 pandemisi gelişimsel kalça displazisinde geç tanı ve tedaviye neden oldu mu?
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S142 PB - 46 - Ergenlerde kalça septik artrit klinik tablosu oluşturan nadir bir durum; Tenosinovyal dev 
hücreli tümor

S143 PB - 47 - 6 aylık bebekte kalça septik artritini taklit eden akut hemofilik kanama

Ortopedi ve Travmatoloji – Poster Bildiriler / Tümör Cerrahisi

S143 PB - 49 - Uylukta nadir görülen bir kitle: Masif boyutlarda femoral sinirden köken alan Schwannoma
S143 PB - 50 - ÜST ekstremitede ihmal edilmiş ter bezi tümörü; Hidradenokarsinom: Vaka sunumu ve 

literatür taraması
S144 PB - 51 - Hipoglisemi atakları ile seyreden malign miksofibrosarkom olgusu
S145 PB - 52 - Femoral malignitelerde ve şiddetli kemik stok yetersizliği durumlarında ekstremiteyi koru-

mak için uygulanan total femoral protez sonuçlarımız
S145 PB - 53 - Gecikmiş tanılı asetabular osteoid osteoma artroz gelişimine sebep olabilir: Vaka sunumu ve 

literatür taraması
S145 PB - 54 - Çocuk hastada klavikula medialinde anevrizmal kemik kisti
S146 PB - 55 - 4 Yaşında çocukta avuç içinde 2 yıldır yavaş büyüyen ağrısız şişlik: Düşük dereceli malign 

periferik sinir kılıfı tümörü
S146 PB - 56 - Ganglion kisti kaynaklı tarsal tünel sendromu: Vaka sunumu
S147 PB - 57 - Nadir yerleşimli sakral paravertebral kist hidatik vakası: Olgu sunumu
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